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DIEVO MOTINOS STOVY 
LA JtO LORETTE. 

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ ŽMO- 

NIŲ DALYVAVO 
PROCESIJOJE. 

Nepaprastos iškilmės buvo J 
Rc.no j e. 

ROMA, rūgs. 13 (suvėlin- 
ta). — Loretto Dievo Motinos 

stovyla pagaliau nuvežta į Lo- 
retta. Iš Komos i Lorettos 

k * i 

miestą yra apie 200 mailių. 
Ta tolima kelionė atlikta su j 
triumt'ale procesija, kurioje 

* ilalwavo šimtai tūkstančiai 
j 

maldimru žaioniu. 
... , 

Iš Vatika 10 stovyla paimta 
Šventojo Tė o naujau automo- 

biliun. Ašt'ioni kiti automo-i 

biliai draugavo pirmajam.' 
Procesija iš Keliolikos tūks- 

tančiu žmonių Komą apleido 
4:.'i0 rytą. Tą pačią dieną j 
tuo jaus j h) pusiaunakčio sto-1 

vyla buvo įnešta Lorettos !>a-į 
zilikon. į 

Kelionės laiku gyventojai | 
parodė didi savo dievotumą ir j 

1 

nepaprastą prisirišimą prie t i-i 

kėjimo. Tūkstantinės žuioi/jij 

minios, giedodainos šventas i 

giesmes ir nielzdamos, stovylą' 
nulydėdavo į artimiausią mie-Į 
steli. (Ten tuo jaus sii])lauk-j 
ciavo naujos tikinčiųjų minios.| 1 
gi pirmųjų dauguma gryzda-i 
vo namo. Kitur tas pat. Ir; 

taip iki pat irai o kelionės. 

Lorettos bazilika per visą' 
naktį buvo atidaryta. Didi; 

daugybė žmonių priėjo išpa- 
žinties. gi rytmetį priėmė šv. I 
Komuniją. 

Dievo Motinos stovyh) lydė-j 
jo šv. Tėvo paskirti trys kar-j 
dinolai — Vinco, Kanuzzi ir 

Tecci. Ceremonijų legatu bu-. 

vo paskirtas kardinolas Gas-! 

parri. Be to, lydėjo daugy-; 
bė pralota ir šiaip didis skait-i 

1 ins žymiu pasaulinių žmonių. 
Komoje pirm tos kelionės 

ivvko didžios bažnvtinės iškil-i 

mes. Kuomet Šventasis Tė-| 
» 

va s stovy lą pašventino ir ap-į 
karūnavo, stovyla su iškilmin- 

ga procesija nulydėta Santa! 
.Maria Magiore bazilikom 

I ten po atliktų iškilmių 
grąžinta Vaitkanan, kur išbu- 

vo iki pasiruošiant tolimon ke-. 

lionėn. Jšvakaro Šventasis 
Tėvas prieš stovyla. meldėsi. 

; 

VOKIETIJA NIEKO NEDA j 
RO IŠ BELGIJOS. I 

PARYŽIUS, rugs. 16. —Į 
Vokietija kategoriniai atsisa- 

kė pildyti Belgijos reikalavi-į 
mą — garantijon duoti 100 

iniiionų auksinių markiai už su 
* * I 

teikimą jai 0 mėnesiams mo- 

ratoriumo. 

Vokietija siųlo valstybės bo- 

uus. Belgija nori aukso. 

Kad taip, tai Vokietija nei 

to nei kita šiandie Belgijai ne- 

duoda. 
Čia tad keliamas naujas 

triukšmas. Belgija tvirtina, 
kad Vokietija nesąžininga. 

Jugoslavija Veikia Išvien su 

Anglija 
serbai Pasirengę karan su Bulgarija ir 

TURKIJA M 

BAISENYBES IŠDARO TURKAI SMIRNOJE 
IR APYLINKĖSE. 

BAISUS DAIKTAI SMIRNOJ 

Krikščioniu lavonų pilnos 
gatvės 

MALTA. r«irs. 1(>. — Deu- 
terio korespondentas ėia .at- 

vyko iš Smirnos. Jis sako, 
kad Smirnoje šimtai krikščio- 

nių lavonų guli gatvėse. 
Kuomet korespondentas ap- 

leido miestą, turkai žudė krik- 

ščionis ne vien Smirnoje, bet 

ir apylinkėse. 
Du dideliu sodžių už .*> mai- 

lių nuo Smirnos buvo liepsno- 
je. 

TjOXDONAS. ru,<rs. 1G. — 

iŠ Atėnų depešoje sakoma, 

jog Smirnoje ir apylinkėse 
turkai nužudė apie 2.000 krik- 

ščioni IJ. , 

Krikščionių apgyventos mie- 

sto dalies nebeliko. Viskam nu- 

ėjo su durnais. Tik vieni nuo- 

dėguliai riogso. 
H Amerikos kolegijos Smir- 

noje turkai pagrobė daugybe 
mergaičių. 

Smirnoje turkai užpuolė 
Anglijos konsulatą ir vieną 
vaViininką nužudė. 

ATKNAT. rugs. 1(5. — T*a 1- 

vykę ėia iš Smirnos pabėgė- 
liai graikai praneša, kad tenai 

turkai nužudė graiku cerkvės 

metropolitą ir armėnu metro- 

politą. Abiejų lavonu turkai 

Įvertė jūron. 
Abelnai imant, daugumą nu- 

žudytu krikščioniu lavonu tur- 

kai suvertė jūron. 

Nežinia kur Smirnoje pra-j 
gaišo .14 naturalizuotų ameri- 
konišku piliečių. 

; JUGOSLAVIJA STOJA AN- 
GLIJOS PUSĖN. 

Anglai grūmoja bombarduoti 
turkus. 

LONDONAS, nigs. UG. —| 
j Visi sako, kad Anglijos su' 

; Turkija karas neišvengtinas. 
į Nes turima žinių, kad turku 

nacionalistų vadas M. Komai 

paša koncentruoja savo armi- 

ja prieš Konstantinopoli, ku- 

rio anglai jokiu Imdu nenori 

paduoti. 
Koiškiama nuomonė, kad šia- 

1110 atsitikimo Fraucija mėgins 
neutraliai užsilaikyti. Ir tur- 

| kai su skaitlinga armija atims 
i Konstantinopolį. 

| I>ot koki Ims rezultatai? 
Jugoslavija mobilizuoja ka- 

1 riuomono ir atvirai stoja An- 

glijos pusėn. .Ji jau šiandie 
j pasirengusi karau su Buįgari- 
• ja ir turkais. 

Jei ta^p, tai Anglija su .Ju- 

goslavija iį Graikija gal ir nu- 

j galėtu turkus aplink Knnstan- 

jtinopolį. Bet pavojus gramo- 
| 
] ja iš bolševikų pusės, kurie 

! remia turkus. 

į Nežinia, ką Anglija pradės. 
j (Jauta žinių, kad Anglijos 
i # 

i 

karo laivų Smirnos pakraš- 
čiuose komendantas pagrumo- 

jjo turkams ton bombarduoti! 

j jų namus, jei jie nepaliaus 
'skonio krikščioniu. 

TURKIJA TURI ATGAUTI SOSTINĘ ARBA KOVOS 
SMIRNA. rugs. 13. (suvo- 

liuta). — "Mes negeidžiamo 
kovoti su 1). Britanija. Bet ji 
turi grąžinti Konstantinopolį 
Turkijai. Nes tai Turkijos so- 

stinė ir mes geidžiame ją at- 

gauti gražiuoju, jei galima. 
Bet jei ne, mes kovosime." 

Tai turku nacionalistų vy- 

riausiojo vado Mustapha Ke- 

rnai pašos žodžiai, pareikšti 
čia Chicagos laikraščio Tribū- 

ne korespondentui, kurs kal- 

bėjosi su juo. 

"'Mūsų reikalavimai, nežiū- 

rint mušu laimėjimu," sakė 

Komai paša, "neatmainomi. 

Mes nereikalaujame nei dau- 

giau, nei mažiau, bet tai visa, 
kas jau seniau buvo paskelbta. 
Mes stovime už savo naciona- 

listinį nusistatymą." 
Komai paša paklaustas, ar 

jis tad pasirengęs stoti kon- 
' ferencijon? 
I "Mes visuomet esame pasi- 

rengę susitikti su savo prie-j 
šais." atsakė paša. "Bet 

santarvės valstybės visas lai- 

kas vilkina taikos konferenci- 
i 

ji). O juk senai turėjo but 

išspręstas artimųjų Rytų klau- 

simas. 

"Afusų reikalavimai yra pa- 

prasti. įTurkų nacionalistų 
I sąlygos trumpos. Jos sudaro 

j mažiau vieno puslapio. Mes 

I norime tikros nepriklausomy- 
! bės visose turkams priklausan- 
čiose žemėse. Pasidavimas 

pas mus negyvuoja. 
''Mes norime atgauti Kon- 

stantinopolį, Adrianopolį ir 

j tas Trakijos dalis, kuriose 

! turkai savo skaitliumi viršija 
j kitų tautų gyventojus." 

» 

Su Vokietijos karo kontri- 

bucija kila naujas krizis. Vo- 

ikietija atsisako pildyti mora- 

i toriumo sąlygas. 

TAUTŲ SįJUNGA IR VIL- 
NIAUS KLAUSIMAS. 

L v 

GENEVA, rugs 16. — Tau- 

tų Sąjungos suvažiavime Lie- 

tuvos delegatai išnaujo pakėlė 
Vilniaus klausimą. 

Suvažiavimui įduoti skun- 
dai su protestais prieš lenkus, 
kurie persekioja lietuvius Vil- 
niaus srity. 

Be to, Lietuvos delegatai rei- 

kalavo, kad lenkai Vilniaus 

srity nerinktų atstovu Varsa 
vos seiman. 

Skundus su protestais T. Są- 
jungos suvažiavimas pavedė 
perkratyti skundų komitetui. 
Bet atstovu rinkimų klausimą 
atmetė. 

Lietuviams delegatams pa- 

sakyta, kad Tautų Sąjunga 
Vilniaus klausime ką darbavo- 

si, tai darbavosi. Daugiau tuo 

klausimu nenori užsiimti. 

(Tokių žinių paduoda Ass. 

Press). 

ANGLIJA NELEIS TURKU 
EUROPON. «' 

LONDONAS, rūgs. 1 G. — 

Čia oficialiai paskelbta, kad 

Anglijos 'vyriausybe parėdė 
savo karo laivynui neleisti tu r 

kų nacionalistu armijai persi- 
kelti iš Mažosios Azijos Euro- 

pon, jei ta armija mėgintu 
pulti Konstantinopoli. 

JAU ARTi AUKSO 
• KASYKLOS. 

JACKSON, CaL, ings. 16. 
— Šiandie vakare ar rytoj ry- 

tą galutinai bus pramuštas 
per kiety uolą tunelis į Argo- 
naut aukso kasyklą, kur 19-a 
diena uždaryti tamsybėse be 

maisto, vandens ir oro 47 dar- 

bininkai. 

])arbas eina galvatrūkčiais. 
Su tokiu įtemptu greitumu, a- 

pie ką negalima nei įsivaiz- 
dinti. 

Bet ar kasykloje bris atras- 

ta kiek gyvu. darbininkų, tai 

jau visai kitas klausimas. Gal 

jų tarpe rasis lavonų ir pus- 

gyvių. O gal tik vieni lavo- 

nai bus išnešti saulės švie- 

son. 

Bet sunkus gelbėjimo dar- 
bas jau baigiamas. 

ANGLIJOS SKOLŲ 
KLAUSIMAS. 

\VASHIN G;TON, rug. 16.— 
Gauta žinių, kad šio mėnesio 

pabaigoje žada čionai atvykti 
Anglijos finansinė misija ka- 

ro skolas patvarkyti. Angli- 
ja Suv. Valstijoms skolinga 
5 bilionus dolerui. 

UNGARIJA PRIIMTA 
T. SĄJUNGON. 

į. GENEVA, rugs. 16. — Tap- 
tų Sąjungos politinis komite- 
tas vienbalsiai sutiko Sąjun- 
gon priimti Ungariją. 

C HIC A G O J E. 
DAUGHERTY S1T0VI UŽ 

"INJUNCTION." 

Garsaus prieš geležinkelie- 
čius paskelbto "injuitetiono" 
klausimas dar galutinai neiš- 

spręstas federalio teisėjo AVil-i 

kersono. Dar seka išklausi- 

nėjimai. 
Tečiaus generalis prokuro- 

ras Daugherty griežtai stovi 
už tai, idant "injunction" 
pasiliktų visuomet. Jis tvir- 

tina, kad šis "injunction" pri- 
vertė streikuojančius geležin- 
keliečius taikinti. Ir jei "in- 

junction" visuomet gyvuos to- 

kioje formoje ir legalybėje, 
kaip šiandie, ateity neatsikar- 

tos panašus geležinkeliečių 
streikai. Nes streikininkai bus 

varžomi. 
Tečiaus "injunctiono" liki- 

mas prigulės nuo teisėjo opi- 
nijos. 

Savo keliu, Kongrese Kona- 

mas klausimas generali proku- 
roru ir teisėję, Wilkersou pa- 
traukli atsakomybėn už tą. 
4' injunetioną.'' Kai-kurie 

kongreso atstovai atranda, 
kad tiedu vyru peržengusiu 
šalies konstituciją. 

VISUOMENĖ TURI ATLY- 
GINTI Už STREIKĄ. 

"Purcliasing Ągents' Asso- 

ciation of Chieago" susirinki- 
mo kalbėjo 1). C. Khoemaker, 
kurs operuoja anglių kasyklas 
Indiana valstijoje. 

Khoemaker sakė, kad šian- 

die anglys brangios del dvie- 

jų _ priežasčių: pirmiausia j 
streikas davė nuostolių kasy-| 
klų savininkams. Tie miosto-j 
liai turi but surinkti. Paskui,1 
kasyklų darbininkams moka- 

ma karo laikų užmokesnis. 

Dėlto kaip savininkams 

nuostolius, taip darbininkams 

aukštą užmokėsiu turi atlygin- 
ti visuomenė, mokėdama bran- 

giau už anglis. 
Ve kodėl anglys brangios. 
Slioemaker, be to. paaiškino, 

kad pirm karo anglekasis už 

anglies tonos pągaminimą im- 

davo 61c. Gi šiandie .jam mo- 

kama $1.08. 
Bet kodėl visuomenė turi at- 

sakyti už kasyklų savininkams 

pasidariusius nuostolius, tai 

svarbus klausimas. 

NUŽUDĖ SAVO VYRĄ. 

Mrs. Mary AValsh, 25, ,423 
"VV. Huron st.. nužudė savo vy- 

rą Lawrence "Walsh. 
Anot jos pasakojimo, vyras 

parėjęs namo girtas ir ant jos 
su peiliu puolęsis. Jinai 

pagrobusi revolverį ir ant vie- 

tos paklojusi. 
Paimta policijos nuovadon 

nesigaili to savo darbo. (Tai 
jau tokia čia "mada." 

t. ■ 

Anglija baisiai susirupinusi 
savo kolionijomis laimėjus tur-1 

kams. I 
* 

SKAITYKITE "DRAUGĄ." 

Smirnoje Kriksčioniy žudymai 
ir Namy Degėsiai 

60,000 GRAIKU IR ARMĖNĮĮ NETURI PASTOGĖS 

ATĖNAI, rugs. 15. — A- 

ną dieną pavakarėje Smirnoje 
pakeltas gaisras graikų ir ar- 

mėnų apgyventoj daly. Lieps- 
nos nušlavė kuone visą puoš- 
niausią miesto dalį. Šiandie 

ji visa griuvėsiuose. 

Apskaitoma, kad apie 60,000 
graikų ir armėnų neteko man- 

tos ir pastogės. Tų nelai- 

mingi} žmonių likimas baisus. 

Ypač atsižvelgiant [ tai, kad 
šiandie jie yra išimtinai vie- 

nų turkų valdžioje ir malonė- 

jo. 
Kiek tai žmonių žuvo lieps- 

nose ir kiek jų nužudyta, nie- 
kam nežinoma. 

Gaisras pakeltas pavakarėj. 
Jis siautė per visą naktį. Jei 
turkai drįso pakelti gaisrą, 
tad naktį jie taipat nebuvo 

sudėję rankų. Jie kur papuo- 

lė Kuosai skerdė nelaiminguo- 
sius. 

4 *' 

Matę gaisru ir žiną turki) 
sugedimą ir jų baisią neapy- 
kantą link krikščionių, apskai- 
to, jog gaisre ir skerdynėse 
turėjo žūti mažiausia vienas 
tūkstantis žmonių. 

Nuo gaisro didelius nuosto- 

lius paneša kelios amerikoniš- 
!kos bendrovės. Viena tabo- 
ikos bendrovė ten turėjo dide- 
lius sandelius. Jie sudegė. 

Kol-kas nežinoma nieko, ar 

išliko svetimų valstybių kon- 

suliatų butai. Nes tenai 

sunku prieiti ir apie tai visa 

patirti". Vos kilus gaisrui vi- 
si amerikonai paimti į laivus. 

' 
Tą pat išdalies padarė iš kitos 

valstybės su savo valdiniais. 

Turkų nacionalistų kariuo- 
menė nesi maišo Į tuos turkų 
minios ekscesus. 

Žinios iš Lietuvos 
MAŽOJI LIETUVA. 

JUODKRANTĖ. Juodkra- 
ntės miestelis guli ant salos 

taip, vadinamos 44Marių dai- 

go s," tarp Kranco (Kranto) 
ir Klaipėdos. Nuo Klaipėdos 
į Juodkrante yra 20 kilomet- 

jų. Juodkrantė tai nedidelis 

žvejų apgyventas miestelis, 
turis f)00 gyventojų, kurie 
minta iš žvejybos. Vasaros 
laiku čia suvažiuoja'daug sve- 

čių pasilsėti ir jurose* pasi- 
maudytų. Šįmet čia apsigy- 
veno apie 1,000 vasarininkų. 
Svečiai dauguma Lietuvos žy- 
deliai ir keliolika vokiečių šei- 

Šįmet čia apsilaiikė ir kele- 

tas lietuviu iš Kauno. (Te- i 
vi aus delei -stokos organizaci- 
jos veik jokiju. rysiu tarp savęs 
neturi. Geriausias "vilias" 

yra apėmę žydeliai ir vokie- 

ieai, o lietuviai šiaip kur nuo- 

šaliai sulindę gludo, r Pragy- 
venimas vidutiniškai kainuo- 

ja, yra keletas viešbučių, kur 

galima geresni valgį gauti. Ge- 
riausiu skaitoma "Kurische 
Ilof." Visi vietiniai žvejai, lie- 

tuviai, lietuviškai mokantieji, 
bet nevisi mėgsta lietuviškai 

tarp savęs kalbėtis. Jų vai- 

kai ,Jau vokiškai tarp savęs ir 

su tėvais kalbasi, tai įtaka 
bažnyčios ir mokyklos, kuri 

paskutiniais metais sustiprėjo, 
kad labiaus ta kraštą suvokie- 
tinti. 

PERKŪNAS ŠAUDO. 
\ •' 

GULBINIŠKIAI, Vilkaviš- 

kio-aps. Liepos 5 d., 4 v. po 

pietų, perkūnas įšovė į ūkinin- 
ko Norkaus kluoną. Staiga ki- 
lo gaisras. Subėgus dauge- 
liui žmonių, kitos trobos išgel- 
bėtos. Gesinimo metu be- 
traukdamas prikiu sienojus 

staiga mirė kaimynas Leiman- 
taVičius. Velionis buvo silp- 
nos sveikatos. 

NUSIŽUDĖ ŠAULYS. 

I DEGrIONIAI, Panevėžio a. 

{čia nusižudė atimdamas sau 

! gybyvę kariškio šautuvo kulip- 
ka Naumiesčio šaulių būrio 

šaulys J. Sereika. 

Nusižudymo priežastis kol 

kas nesužinota. Velionies ku- 

jnas palaidotas, tik gaila, kad 

'išgyvenęs 25 m. jis negalėjo 
užsitarnauti kapinėse vietos 

savo kunui palaidoti. 
Liko nuliudę velionio tėvai 

ir sesutės. 

LUOKĖ. Mažeikių, krimi- 

nalinio punkto vedėjo susekta 

ir suimta arkliavagių kuopa 
i— 16 asmenų ir pasodinta ka- 

lėjimam Kuopa buvo praplė- 
tusi savo "darbą" labai pla- 
čiai. Atimta 7 arkliai ir 4 

vežimai su pakinkiais. 
Nuo pusės liepos mėnesio 

pradėjo lyti ir1 lyja iki šiam 

laikui. Nėra giedros, negali- 
ma valyti šieno nei rugių. 

ORAS 

CHICAGiO. — Šiandie gra- 
žus oras; kiek vėsiau. 

pinigu kursas. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

rugs. 15 d., buvo tokia pagal 
Merchante Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 

Prancijos 100 frankų 7.82 
> Italijos 100 lirų 4.3P 

Vokietijos 100 markių. .0j3% 
Lietuvos 100 auksinų .06% 
Lenkų 100 markių .01 


