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Anglijos Premier. Perspėja Franciją 
PARYŽIUS, rūgs. 15. — 

Anglijos premieras Uoyd Go-j 
orge per anglu ambasadą čio-j 
nai {>erspėjo Franci jos vyriau-! 
sylę. kad Anglija bus privers- 
ta pertraukti su Franeija dip- 
lomatinius santikius, j«»i ši ir 
toliaus darbuosis turku pusė-i 
jo, idant šie atgautų Konstan- 

tinopoli ir Dardanolius ir blo- 

kuotu Anglijai kelią susisiek- 

ti su Indija. 
Toksai Franci jos nusistaty-j 

mas, sakė Lloyd Georgo, pri- 

vers imtis griežtu priemonių, i 

Xes Anglija turi ginti Britą- 
I 

nijos ini})erijos interesus. 

Diplomatinėse sferose kai-j 
haiim. ka;l jau šiandie Anglija 
neturi gerųjų santikių su 

Franci »a. " 
I 

bežiūrint oficialiu užginimu, o '' | 

Anglija labai .gerai žino, kad 

Francija turkams nacionalis- 
tams paslapčia pristatė reika- 

lingu ginklu, amunicijos ir net 

aeroplanu, f r ta pati Franci- 

ja dar ir šiandie turkus romia 
materialiai ir moraliai. 

Visame musulmamj pasauly 
kilo nerimavimai del turkų 
laimėjimo, prie kurio prisidė- 
jo Francija. Anglija bijo mu- 

sulmamj sukilimu. Indijoj ir 

Kgipte. 
Mesopotamijos pasieniais 

jau šiandie anglų kariuomenė 

kovoja su turkais. 

Kasgi. bus toliaus, jei turkai 

Francijos bus remiami ? 

Ar Bus Karas BaikenuoseirAr-l 
limuese Rytuose f_ 

ANGLIJOS MINiSTERiU KABINETAS TARIASI APIE 
TURKU LAIMĖJSMA I 

v C- 

ITALIJA PROJEKTUOJA SUŠAUKTI TUOJAUS I 
KONFERENCIJA- 

BOLŠEVIKAI REMIA TURKUS KONSTANTINOPOLIS 
KLAUSIME 

ANGLIJA EI JO KARO SU 

TJRKAIS. 

Min:;:terių kabinetas turi 

posėdi. 

IJ )X}M) X A S. riurs. 1 — 

Turklį laimėjimai M. Azijoje 
pasirodo. jo«c artimuose Ry- 
tuose negreit įvyks ramybė. V- 

ra baimės, kad Anglija ;rali 
Imt įtraukta karan su turkais. 

šiandie turi posėdį Anglijos 
ministeriii kabinetas ir taria-! 

si artimųjų iiytu reikale. Nes 

tai didžiai opus klausimas. 

Ausrlijai ne tiek apeina Tra- 

kija. kiek Konstantinopolis ir 

Pardeneliai, kuriuos turkai 

nacionalistai nusprendė varu 

atsiimti. j 

Anglu spauda paduoda su- 

gestiją kuoveikiaus šaukti in- 

ternacionale konferenciją. To- 

jo konferencijoje turėtu daly- 
vauti Rusija, Bulgarija, Ru- 

niunija ir kitos Balganu vals- 

ty bės. Nes bolševikai jau pro- 

testuoja prieš santarvės vals- 

tybių nusistatymą Konstanti- 

nopolio ir Dardaneliu klausi- 

mo. 

Anglija, be kitko, susirūpi- 
nusi ir Franci jos ypatingu 
pasielgimu. Nes Francija lin- 

ksta turkams grąžinti Kons- 

tantinopolį ir Dardaneliu per- 

taką. 
Žinovai tvirtina, kad Bal- 

kanuose ir artimuose Rytuose 
neisrvengtinas naujas karas. 

DALIS GRAIKŲ PASIDAVĖ 
TURKAMS. 

LONDONAS, rugs. 15. — 

Dalis graikų armijos Cliesme 

pusiausaly pagaliaus be kovos 

pasidavė turkams. 

BOLŠEVIKAI KELIA PRO- ; 

TESTUS DEL DARDANE ! 
LIU. 

| 
Jie stovi turkų pusėje. 

MASKVA, rims. 1">. — Bol-j Į 
M-viku valdžia Anglijai pasiu- 
ntė smarku protestu del sau- 

i 

tarvės valstybių nusistatymo 
m-paduoti turkams nei Kons-j 
tantinopolio. nei Dardaneliu j 

pertakos. 
Bolševikai sako, kad Darda-j 

neliu likimas pirmiausia turi j 
rūpėti visoms toms valsty-į 
iK'iiis, kurios susisiekia su. 

Juodijja .jura. X<*s joms rei-į 
kalingas vandeniu išėjimas. 

Tuotarpu santarvės valsty- 
bės darbuojasi užgrobti Dar-j 
danelius ir juos valdyti kaip 
joms tinkama. Bet jei jau' 
jos taip labai nori globoti ■ 

Dardanelius, tai ir sovietu Ku-j 
|sija turi but priimta Į globė-! 
jus. 

Bolšovikai reiškia simpatiją j 
turkams, kurie kariauja už lai- 

svę ir nepriklausomybę. Nes 

santarvė mėgino turkus pilnai 
pavergti. Dėlto už turku-j 

I graiką karą visa atsakomybėj 
krinta ant santarvės. 

| 

KUR YRA TURKO AR- 
MUA? 

LONDONAS, rugs. 15. — 

I Niekas ikišiok'į negali pasa- 
kvti, kur v ra turku naciona- 

į-. * 

! listų armija. Tos armijos da- 

įlis užėmė Smirną, bet kur jos 
kita didesnė dalis. 

Spėjama, kad, rasi, ta ar- 

kini ja slapta koncentruojama 
kur netoli Konstantinopolio ir 
Dar danelių pertakos. 

Tas klausimas lieka be aiš- 
kaus atsakymo. 

ITALIJA BIJO KARO 
BALKANUOSE. 

Paduoda sumanymą konfe- 

rencijai. 

J JOM A, rūgs. 15. — Italijos 
užsieniu reikalų ministerija 
pasiuntė Anglijai notą. Ragi- 
na kuoveikiaus sušaukti 

santarvės valstybių konferen- 

ciją su tikslu apdrausti taiką 
artimuose Rytuose. 

Jei Anglnija nepalinks prie 
tos konferencijos, čia sakoma, 
turės kilti karas Anglijos su 

Turkija. Rezultatas gali pa- 

sirodyti labai liūdnas. 

.Jei Anglija nenorės konfe- 

rencijos, tai bus aišku, kad ji 
pasitikės savo talkininkėmis ir 

kibs prie Turkijos. Tuotar- 

pu Italija nenori daugiau ka- 

riauti nei su viena valstybe. 
Anglijos su Turkija karas 

galimas todėl, nes turkai na- 

cionalistai reikalauja .grąžinti 
Konstantinopoli su Bardane- 

liais. Anglija griežtai atsa- 

ko tam turku reikalavimui. 

SANTARVĖ PERSPĖJA 
KEMALISTUS. 

Konstantinopolis, rūgs. 15. 
— Santarvės valstybes Ango- 
ron turkams nacionalistams 

pasiuntė perspėjimu, kad na- 

cionalistu puolimas neutralėn 
zonon bus skaitomas karu su 

santarve. 
Ismido šonan, kur praside- 

da neutralė zona pasiųsta dau- 

giau santarvės kariuomenės. 

LABAI RIMTA PADĖTIS. 

PARYŽIUS, rugs. 15. — 

Francuzu maršalas Franchet 

d' Esperey tvirtina, kad arti- 

muose Rytuose padėtis labai 

rimta. 
Nereikia pamiršti, sako jis, 

jog Bosforo pertaka kai-ku- 

riose vietose gana siaura ir 

turkai gali sugriauti tas Kon- 

stantinopolio dalis, kurias ap- 

gyvenę europenai. 
Teeiaus maršalas pažymi, 

kad Mustapha Kernai paša 
bus tiek šimintingas, kad jis 
to nedarys. 

ORAS 

CHICAGO. — Šiandie išda- 

lies apsiniaukę, maža atmaina 

temperatūroje. 

BULGARAI MARŠUOJA 1 

GRAIKIJOS PASIENĮ. 

Bulgaru spauda reikalauja 
veikimo. 

Konstantinopolis, rugs. 15. 

'Bulgarija ir Jugoslavija siun- 

čia kariuomenę į Graikijos pa- 
! sienį. Rumunija taipat gin- 
Ikluojasi. Rumunija yra Ju- 

goslavijos sąjungininkė ir Bul- 

garijos priešininkė. 
Kiek žinoma, Graikijos pa- 

sieniu, ties Trakijos teritorija, 
j jau sugabenta apie 30,000 bul- 

garų ir serbų kariuomenės. 
Abi pusi pasirengusi pakelti 
Veikimą. 

Serbai stovi Graikijos pu- 

sėje. Bet jie taipat nori pa- 
sisavinti Solonikus. Nori, 
idant Bulgarija netektų nei 

dalies Trakijos, idant bulga- 
rai su turkais neturėtų saus- 

žemiu susisiekimo. * 

Bulgaru spauda 'stovi ui 

akciją,. 

Savo keliu, bulgarai nori at- 

gauti nuo graikų dalį Traki- 

jos. Bulgarų armija koncent- 

ruojama Nevrokope. 
Bulgarų spauda šankia, jog 

gana tos diplomatijos. Turi 

Imt pradėta akcija. Trakijos 
dalis turi prigulėti Bulgarijai. 
Xi»s ji prie to turi teisiu. 

I '• 

Laukia Kernai pašos atsakymo 
1 Santarvės valstybių vietos 

aukštieji komisionieriai pain- 
formavo turku nacionalistu 

f 

įvadą Mustaphą Kemal pašą, 
idant neutralinė zona aplink 
Konstantinopolį ir Dardane- 

lius butų gerbiama. 
Čia todėl laukiamas Kemal 

pašos atsakymas iš Angoros. 
Sppjama, jog jis pasakys, kad 

toji zona negali but neutralė. 

Nes joje yra graikų kariuome- 

nė. 

Sultano vardas aplenkiamas. 

Į įTurkų nacionalistą laimėji- 
mo proklamacijose ir raštuose 

sultano vardas aplenkiamas. 
Visur figuruoja Mustapha Ke 

mal paša. 
Del to sultanui darosi skau- 

du. Tad jis parėdė di- 

džiajam vezirui (premierui) 
pranešti gyventojams, kad ka- 

rą su turkais laimėjo Musta- 

'pha Kemal paša. Bet jis tai 

atliko su sultano kariuomene. 

Graiai demobilizuojami 

* Graikijos karaliaus 'Kons- 

tantino parėdymu paskelbta 
demobilizacija dvylikos klasių 
graikų kariuomenės. Tarnybo- 
je paliekami tik keturių kla- 

sių vyrai. 
i 
I 

DINAMITININKUS LIEPTA 
ŠAUDYTI. 

UNIONTOWN, Pa., rugs. 

15. — Fayette koksij gamini- 
mo plotuose visa eilė neunis- 

tų darbininkų namjų, sudinami- 

tuota. Šerifas įspėjo savo 

asistentus, idant jie užkluptus 
dinamitininkus tiesiog šaudy- 
tų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

LABDARYBĖS REIKALE 
SUVAŽIAVIMAI. 

j AVASHINGTON, mg*. 15.— j 
Rugsėjo 17—21 d. Amerikos 
Kataliku Universiteto bute į- 
vyks Nacionalės Katalikų 

[Labdarybės Konferencijos su- 

1 važiavimas. Šio suvažiavimo 
programa didžiai plati ir inte- 

resinga. Bus visa eilė paskai- 
tų. 

To paties Universiteto bute 

rugs. 20—22 d. turės suvažia- 

vimą Seserų Vienuolių Konfe- 

renciją socialiais ir labdary- 
vės veikimo tikslais. 

Seserys Vienuolės turės tre- 

čia metini suvažiavima. Per- 
C 4. C 

nykščiame suvažiavime daly- 
vavo suvirs 600 Seserų. Sa- 

koma, šįmet suvažiavimas bus 

skaitlingesnis. 
Su Nacionalės Kat. Labdar. 

Konferencijos suvažiavimu tu- 

rės savo susirinkimą S v. Vin- 
cento do Paulo Draugijos Vy- 
riausioji .Taryba Suv. Valsti- 

jose. 
Dėlto, čia ateinančioji savai- 

tė bus užimta svarbiais kata- 

likų susirinkimais, kurie at- 

liekami valstybės gyventoju 
naudai ir gerovei. 

65 RADIKALAI BUS 
DEPORTUOTI. 

NEAV ORLEANS, La., rug. 
.15. — IŠ keletos federalių ka- 

lėjimų čionai sugabenta fr) 

svetimšaliai radikalai. Visi 

paimami New Yorkan ir iš te- 

nai bus deportuoti. 

IPILSUDSKI RUMUNIJOJE. 

LONDONAS, nigs. 15. —Iš į 
Varšavos pranešta, kad lenku 

prezidentas Pilsudskį, iškelia-1 
I 

vo Rumunijon politiniais rei- 

kalais. 

RUSIJOS RUBLIAI NIE- 
KAIS EINA. 

MASKVA, rugs. 15. — Ru- 

sijos bolševistiniai rubliai dar 

daugiau nupuolė žemyn. Šian- 
die vienam amerikoniškam do- 

leriui mokama 7 milionai rub- 

lių. 

DU GARLAIVIU NUS- 
KENDO. 

įTAMPICO, rugs. 15. — 

.Tampico pakraščiais aiuj, die- 

ną siautė baisus uraganas. Du 

laivu sulamdyta ir nuskandin- 
ta. Vienas laivas amerikoniš- 

kas, kitas meksikoniškas. Bet i 
apie žmonių žuvimu neturima 

žinių. 

UOSTE HAVRE STREIKAS 
ATŠAUKTAS. 

PARYŽIUS, rųg. 15,—Uo- 
ste Havre darbininkų streikas 

(atšauktas. Sulaikyti ten gar- 
laiviai kuoveilpaus išplauks į 
Suv. Valstijas. 

Į NEAPOLIS, rugs. 15. — 

Laikraštis Mattino praneša, 
kad pavojingai susirgęs Itali- 

jos karalius. I 

SEKRETORIUS DAVIS NUSAKO GERBŪVĮ/ 
AMERIKOJE 

\ 

AVASHINGTON, rug. 15.— 

Darbo sekretorius Davis, ga- 

vęs žinių iš Chicagos apie da- 

linį streikuojančių geležinke- 
liečių susitaikymą, su kai-ku- 
riomis geležinkelių bendrovė- 

mis, pranešė, jog su tuo mo- 

mentu didžiausi pokarinio ne- 

normalumo ledai pralaužti ir 

visoj šaly atgys nepaprastas 
ekonominis veikimas. 

Gautas žinias iš Chicagos I 

sekretorius kuoveikiaus prane- J 
šė prezidentui Hardingui. Pre- 

zidentas irgi išreiškė daug 
džiaugsmo. 

Amerikos industrija, sako 

sekretorius, pralaužė paskuti- 
nę užtvanką, kuomet dalis ge- 

ležinkeliečių nusprendė gryžti 
darban. 

Dėlto visoj šaly trumpu lai- 

ku atgys nepaprastas judėji- 
mas. Anglių bus pagaminta 
užtektinai ir jas bus galima be 

sunkenybiij pristatyti į indus- 

trinius centrus. 

GELEŽINKELIEČIU STREI- 
KAS IMIES PASIBAIGĖ 
DARBININKAI ATGAUNA 
SENĄSIAS SĄLYGAS IR 

TEISES. 

Turi taikintis atskiria! su ben- 

drovėmis. 

Didelis geležinkeliečių strei- 

kas, kuriame dalyvavo arti 

300,000 šopmenų ir kitų darbi- 

ninkų, ir kuris teaėsi ilgiau 
dešimties savaičių —' išdalies 

pasibaigė. 
Apie <60 įvairių geležinkelių 

bendrovių streikininkams įda- 
vė taikos sąlygas. Chicagos 
konferencijoje streikininkų va- 

dai ir atstovai tas sąlygas pri- 
ėmė. 

Dėlto daugybė streikininkų 
tomis dienomis gryžta darban. 

;Tečiaus daugybė geležinke- 
lių bendrovių nesutiko iki šiol 

su taikos planais. Kai-ku- 

rios bendroves tiesiog tvirtinu, 

kad jos laimėjusios ir netu- 

rinčias jokio reikalo daryti 
kažkokią ten taikos sutartį su 

darbininkais. Girdi, jos ga- 
linčios apsieiti be jokių sutar- 
v 

CllJ. 
Belieka šiandie darbinin- 

kams su atskiriomis bendrovė- 

mis pasirašyti taikos sutartis 

ir darbas atsinaujins. 
North AYestem geležinkelio 

bendrovė jau pasirašė sutartį. 

Atsiliepia į bendroves. 

Streikuojančių, geležinkelie- 
čių prezidentas Jewell vakar 

ikišiol nesutikusioms su tai- 

kos planais bendrovėms pa- 

siuntė atsiliepimą, ragindamas 
jas daryti taikas su savo dar- 

bininkais, pasiremiant Chica- 

goje priimtuoju pagrindiniu 
taikos planu. 

Kol-kas aiškiai nepaduoda, 
kokios geležinkelių bendrovės 

sutiko su taikos planais, gi ko«- 

kios nesutiko. Tik paduoda- 
ma, kad visos Suv. Valstijose 
geležinkelių bendrovės turi a- 

pie 250,000 mailių geležinke- 
lių. Gi Chicagoje padaryta 
taika paliečia apie 50,000 mai- 

lių geležinkelių. 
Pasirodo, kad keturios pen- 

ktosios dalys geležinkelių dar 

priguli prie streiko. 
Tečiaus 1 žinovai tvirtina', 

kad visos bendrovės artimiau- 
siomis dienomis susitaikins. 

Juk taip buvo it su angle- 

kasių streiko užbaigimu. Šian- 
die beveik visos anglių kasy- 

klų bendrovės jau padarė tai- 

kos sutartis su darbininkais. 

jTaip bus ir su geležinkelių 
bendrovėmis. 

Taikos sąlygos: 

Chicagoje darbininku priim- 
tos taikai sąlygos yra šios: 

1. Visi streikininkai gryžta 
darban tomis pačiomis darbo 

sąlygomis, kokios gyvavo pirm 
streiko. Kurie streikininkai 

I 
streiko laiku atliko kokius- 
nors piktus darbus, tie bus pa- 
šalinti iš darbo. 

2. ,Tarp gryžtančių darbaij 
streikininkų gyvuos toki san- 

tikiai, kaip buta pirm streiko. 

Ir tąja sąlyga todėl jie gryž- 
ta darban. 

3. Visokius kilusius nesusi- 

pratimus tarp gryžtančių į 
darbą darbininkų ir bendrovių 

sprendžia paskirta tam tikro- 

ji komisija. 
4. Ta komisija bus paskirta 

praėjus 15-ai dienų po sutar-! 

cių pasirašymo. Komisiją, 
sudarys 6 geležinkeliečių ats- 

tovai ir 6 geležinkelių bendro- 

vių atstovai. jTa pati komi- 

sija ir ateity spręs kilusius 

tarp abiejų pusių nesutikimus. 
5. Abi pusi užtikrina, kad 

nebaugins ir nepalies straiko 
laiku dirbusių darbininkų ir. 

po streiko gryžtančių darban. 

6. Visos iš abiejų pusių pa- 
keltos bylos del streiko panai- 
kinamos. 

Atgauna sava teises. 

Seni darbininkai, gryžę dar- 

ban po streiko, atgauna savo 

visas teises ir privilegijas, tam- 

pat buvusiu pirm streiko už- 

mokesnj. A 

Tečiaus streiko laiku dirbę 
įstaigose neunistai darbinin- 

kai pasilieka savo vietose. 

Geležinkeliečių streikas vi- 

suomenei brangiai atsiėjo. Bet 

yra vilties, kad trumpoj atei- 

ty jis pilnai pasibaigs. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimą šalių pinigų vertė, 
mainant nemažian 25,000 dol 

rugs. 14 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trnst Co. 

Anglijos sterL svarui 4.47 
Pranei jo s 100 frankų 7.82 

Italijos 100 lirų 4.39 
Lietuvos 100 auksinų .06% 
Vokietijos 100 markių .06% 
Lenkų 100 markių ,01 


