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Neleidžia Turky žandarmerijos 
Konstantinopolio 

AMERIKONAI TURKIJOJE LOŠIA NEIITRALį ROLĘ 
K O X S TA X T T X O POL. spl. 
— Santaros valstvbiu <re- 
.-1 

.* I 
nerolai dar kartą painforma- 
vo turkus, kad jie neleisią 
turku nacionalistą žandarmo-' 
rijai ineiti Konstantinopoliu. 
Ta žandarmerija siunčiama 

rytinėn Trakijon, \acionali-' 
stni nori. kad virtos iryvento- 
jai žandarams pasveikintu.; 
Tariaus su tuomi nesutinka 
santarvės valstybių generolai. 
.J i*- pramato pavoju miestui 

inėįus žandarmerijai. 
I 

Rafet paša konferavo. 

Trakijai paskirtas militari- 
nis irnbernatorius "Raiet pa- 

Ša tuo klausiniu konferavo su 

vietos generolais. Tociaus 

jam pranešta, joir turku man- 

darinams tinkamiausias kelias 

pasiekti Trakiją yra TJodosto.' 
IJafet paša ateinanti šešta- 

<!i"iiį žada iškeliauti Trakijon. 
Civiliu ryt. Trakijos jruber- 

i;at<»riumi paskirtas Shakir 

liev. rr šis. matyt, veikiai 

iškeliaus paskirton vieton. Vi-, 
si svarbiausieji Trakijoj ofi- 

sui t»11 s pripildyti nacionalis- 
tais. Xei vienur neims snl- 

tai:o šalininku. Sultanas tu»- 

teko vardo ir a pi o .ji šiandie 
nieko negirdima. 

Skiriami Trakijai žandar- 
ui ai sukoncentruoti Mndani- 

joj ir ismide. .Jie laukia ži- 

nių iš čia. kokiais keliais tu- 

ri keliauti. 

Amerikonai neutraliai. 

S. A'aisti jų admirolas Bri- 

st«>l konferavo su atplaukusiu 
j Turkijos vandenis ameriko- 
nišku karo laivu komendan- 

tais. 
1 T 

Admirolas pranešė jiems, 
jog Amerika pirm visako tu- 

ri Imt neutralė visuose nešil- 

ti ki mm >se. A mer ikoni škos 

spėkos pirmiausia turi saugo- 

ti amerikonu savastis ir už- 

siimti humanitariniais dar- 

bais. 
Svetinishliai čia vieną 

linkti praleido l>e miego, kuor 

mot turkai kvlė iškilmes atvy- 
kusiam čia ryt. Trakijos mi- 

litariniam gubernatoriui Tui- 

l et pašai. 
Bojotasi turku sukilimo. Yi- 

sur tečiaus buvo pastatyta 
skaitlinga santarvės utilitari- 
nė' policija. IMto neįvyko 
jokiu triukšmu. 

VOKIETIJA, TURBUT, ATSISAKYS MOKĖTI 

KONTRIBUCIJĄ 
BERLYNAS, spal. 2."). 

Vokietijoje kilo naujas politi- 
nis krizis. Kauclieris "\Yirth 

kabineto susi rinkinio m miste- 

riams Įdavė aptarti didžiai 

s va r hii klausim.'). Būtent, 

P«*rdiskusuoti klausiniu, kad 

Vokietija tolesniai 11 o <ra 1 i mo- 

i jokiu atlyginimu, jokios 
karo kontribucijos, fr tai to- 

<[»*!. kad markės kaina visai 

nupuolusi ir tas puolimas dar 

< Jauniaus pramatomas, taip 
kad viešpatija žensria neišven- 

irtinon bankrutijomo paiSėtin. 
Patsai kanelieris yra nuo- 

monės, kad Vokietija priva- 
lo formaliai atsisakyti mokė- 

ti kontribuciji) ne vien pini- 
gais, bet ir daiktais. 

P'rin to kanelioris turėjo 
konferencijas su žinomu kapi- 
talistu Stinnes, taipat su po- 

litiniu partijų lyderiais- 
Kanclierio Wirth valdžia 

pasirodo nestipri. Savo val- 

džią teeiaus jis gali išgelbėti 
pakeitęs politinį atsinešim;) t 

Yersaillcso taikos sutartį. 

įPirmiausia duona. 

Kanclieris AVirth iki šiolei 

sekė nužudyto niinisterio Ra- 

tlienau politiką. Sakė, jog 
taikos sutartis pilnai turi but 

pildoma, jog karo kontribuci- 

ja turi but mokama. 

šiandie staiga jis persime- 
tė prie obalsio: "Pirmiausia 

duona, paskui kontribucija." 

Tas obalsis teisingas ir 

kuone visu vokiečiu palaiko- 
mas. Tik tos teisybvs neno- 

ri pripažinti vokiečiu priešai. 
Vienas vargas. 

Pramonės ir pirklybos sto- 

rose aiškiai reiškiama opinija, 
joir Vokietija jau išeikvojo sa- 

vo spėkas ii* ša!i laukia pra- 

gaištis. 
Kad to išvenuti, vra tik vie- 

! 
n,u-vi(-na priemonė — atsisa- 

kyti mokėti karo kontribuci- 

ją ir visokias skolas. 

i Tai vienatinis Vokietijai iš- 

sigelbėjimas. 

KAMPANIJA PRIEŠ 

SOCIALISTUS. 

U)XI)()XAS, spal. 25. — 

i Konservatistu partija, kurios 
! priešaky stovi premieras Bo- 

liai* La\v; nusprendi pakelti 
kampanija daugiausia prieš 

i socialistus, kuomet bus pas- 
! ... 

'kclbta nauji rinkimai parla- 
. inentan. 

PRAILGINO EBERTUI 
PREZIDENTAVIMĄ. 

l 

BRRLYXAS, spal. 25. — 

Vakar vokiečiu Reichstagas 
! 314 balsais prreš 7(> šiandie- 
niniam provizionaliam Yokie- 

; t i jos prezidentui Ebertui pra- 
ilgino dar tris prezidentavi- 
nio metus. / 

mm TURKAMS LAU- 
KIAMAS TRIUKŠMAS. 

TAIP TVIRTINA JUGOS- 
» LAVIJOS MINISTERIS. 

Balkanuose turės kilti naujos 
sufrutės. 

I 

I 
I B KT/J R A DAS, fipal. 2G. — 

! ^' Mos žadėjome Graikijai di- 

Įplomatinę apsiginimo paramą 
vakarinėj Trakijoj, jei tas 

Imtu Imtinai reikalinga. Te- 

ėiaus apie militarinį veikimą 
į yra peranksti kalbėti." 

,Taip čia pareiškė Ninšič, 
Jugoslavijos valstyl)ės užsie- 
niu reikalu ministeris. 

Anot ministerio* turkai gry- 
žta Kuropou pas i dėkojau t 
santarvės valstybių vienybės 
suirimui. Turkus sulaikyti 
nuo t o srryžimo šiand ie niekas 
iš mušu nenori. Nes toks su- 

laikymas reikštu karą. Tuo- 

tarpu mes patys karau įsivel- 
ti uepairaidaujanie. Kovotu- 

mėm. jei turkai paliestu mu- 

su gyviausius interesus. 
'Perinus turku gryžimas, 

sakė ministeris, Balkanuose 

atnaujins dar nepasijusias 
žaizdas. Kils nauji gineai. 

[Nesutikimams nebus galo. 
I Kam tas reikalinga? Kaip 
kam irai tas yra ir labai dide- 
lis parankamas. Bet Jugos- 
lavijai prisieis visuomet sto- 

tMi sargyboje. 

48 DAUGIAU '.PATRAUKTA 
TEISMAN. 

Keliolika apkaltintų nesurasta 

MARIOX, 111., spal. 25. — 

|->o vieno lifėnosio atostogų 
I 

C' V 

| užvakar speeialė grand jurv 
j išnaujo susirinko sesijon. Is- 

| nešė apkaltinimu daugiau 48 

[žmonėms už Herrino skerdy- 
I nes ir tuo jaus pertraukė sesi- 

įją. Pranešta, kad grand jury 
į tuo klausiniu jau pilnai apsi- 
dirbo. 

Tokiu bildu grand jurv iš- 

I viso apkaltino ir patraukė tei- 

i sman 4.'J4 žmones sarvSv su 
V 

darbininku skerdynėmis. *• r 

Pastarieji apkaltinti yra 

sąryšy su Ignace Kubinis mi- 

rtimi. Tai paskutini'* buvu- 

sių skerdynių auka. Kubinis 

Į mirė, kuomet grand jury pir- 
| miau buvo sesijoje. 

Šiuo kartu vos keletas liu- 

dininku išklausyta. Patirta, 
! v 

kad riaušių laiku Kubinis su- 

žeistas. Nuo to sužeidimo jis 
I 

mirė. 
Išėmus keliolika, visi 434 

apkaltinti arba areštuota ar- 

ba patys pasidavė. Pragaišę 
nežinia kur randasi. Spėja- 
ma, kad jie bus pabėgę ne 

vien iš apskrities, bet ir iš 

valstijos. 
Riaušininkams ir žmogžud- 

žiams byla prasidėsianti lap- 
kričio 8 dieną. 

ORAS 

CHJCAGO. — Šiandie pra- 
matomas gražus oras; kiek šil- 

čiau. ; 

VLADIVOSTOKE STREI- 
KAS. 

1 V. 

TOKYO, *pnfl. 25. — Bol- 
ševikai dar neinėjo Vladivos- 
tokan. Teeiaus ;jie ton jau 
laukiami. 

Tuotarpu Vladivostoko su- 

koltas goneralis streikas. 
Vladivostoko valdžios gal- 

va Morkulov su savo palydo- 
vais ir apio 700 rusų iškelia- 
vo Korejon. 

RUMUNIJA APIE SAVO 
SKOLAS. 

! BUKARESTAS, spal. 25— 

! Kunuiiiija į S. Valstijas siun- 
čia delegaciją pasitarti, kokiu 
bildu ji turi atmokėti S. Val- 

stijoms skolas. 

I 
NĖRA 8 VAL. DARBO. 

G10XEVA, epai. 25. — In- 

ternaeionaliame Darbo suva- 

įžiavime pakelti misiskiihdi- 

; lirai, jog pasaulio valstybės 

| nepildo Darbo nutarimų — 

! ne visur įvedamas S vai. dar- 

da s dienoje. 

, KANCLIERIS SAUGO- 
i JAMAS. 

| P»RRLYXAK, spal. 25. — 

j Vokietijos kanelieris AVirth 

j dieną ir naktį \4isur -sargybos 
j saugojamas. Susektas prieš 
| jo gyvastį atkreiptas suokal- 

i bis. 

"LAIVYNO DIENA." 

\W\SIUXCTOX, sp. 25— 

Karo laivyno departamentas 
paskelbė, kad ateinantis penk- 

l tadrenis bus paminėtas visoj 
šaly kaipo *4laivyno diena." 

i 
i PLATINKITE "DRAUGĄ." 

• 

I 

GHICAGOJE. 
AUTOBUSAI PIETINEI 

MIESTO DALIAI. 

Pietinė Chicagoš miesto da- 

lis pagaliau susilaukia auto- 

busu, kuriais bus vežiojami 
žmonės Į vidumiestį ir atgal. 

Toki autobusai jau senai 
veikia kitose miesto dalyse, 
liet jų užtektinai nebuvo pie- 
tirtėj daly. 

Važiavimas bus dešimts ce- 

ntų. 
Išpradžių autobusų nebus 

gana daug. Visa sistema bus 

vykdoma, kuomet bus pabaig- 
tas Miehigan gatvės praplati- 
n imas. 

I 
KARO VETERANAI NORI 

BONUSŲ. 
/ 

Buvusio karo veteranai at- 

j siliepia. Į Chicagos piliečius, 
I idant jie ateinančiais rinki- 

j mais balsuotų už bonusus, ku- 

Iriuos skiria valstija. 

i NE VISI SURANDAMI. 
I 
{ 

j Dešimts šerifo asistentu 

Cliieagoje ieško buvusių 1110- 

1 kyklų tarybos narių, kuriuos 

! norima paimti kalėjiman ir iš- 

«:auti .pinigines pabaudas. Ne 

visi tečiaus surandami. 
Ateis laikas, kuomet jie vi- 

si turės pasiduoti ir atbūti 

skirtą jiems bausmę. 
! Tai politinės kovos pasek- 
j mės. Ta. kova yra surišta su 

'didelėmis išlaidomis. Tos iš- 
• laidos imamos iš visų gvven- 

į tojų Jvišeniaus. 

| iCliicagoje turi suvažiavimą 
j Ornitologistų unija. Tai žmo- 

!nės, kurie tyrinėja paukščius 
ir jų gyvenimą. 

LAIVU BENDROVĖS APE- 
LIUOJA AUKŠČIAUSIAM 

TEISMAN. 
'TEISĖJAS STOVI UŽ PRO- 

HIBICINĮ PROKURORO 
PARĖDYMĄ. 

S. V. teritorijoje turi but 
"sausuma." # 

NETV YORK, spal. 25. — 

Federalis teisėjas Hand vei- 

kiai apsidirbo su svetimų ša- 

lin ir amerikonišku laivu li- 

nijų bendrovėmis prohibicijos 
klausime. 

Pirm savaitės laiko jis 
i toms bendrovėms išdavė "in- 

ijunction" prieš generalio 
! prokuroro Daugherty par£dv« 
įm§. Dabar jis tą "injunc- 
tion" kuone visai panaikino. 

I Apie amerikoniškas bendro- 

'ves negali but jokios kalbos. 

Šios bendrovės savo laivuose 

turi užlaikyti "sausumą." 
Tik svetimšalių laivams leis- 

ta Suv. Valstijų teritorijoj 
svaiginamų gėrimų tiek, kiek 

reikalinga laivui, įgulai. Te- 

čiaus tie gėrimai neturi but 

I vartojami S. V. teritorijoj. 

Jie turi Imti uždaryti po ant- 

spauda. 
Teisėjas tą nusileidimą pa- 

j.darė tik su ta sąlyga, kad 

svetimu šalių bendrovės kuo- 

i veikiaus apeliuos Aukščiau- 

jsian šalies teisman. 

Tokiu bųdu 1' in junetion'' 
panaikintas ir Suv. Valstijų 
teritorijoj kaip svetimų šalių, 
taip amerikoniški laivai pri- 
valo prisitaikinti prie "sau- 

sumos. 
'' 

Bendrovės pasižadėjo ape- 
liuoti Aukščiausian teisman. 

Bet tai ne viskas. 
Iš Paryžiaus pareina žinių, 

kad Francija pakels kovą 

prieš tokį Suv. Valstijų negir- 
dėtą parėdymą. Francija 
'tvirtina, kad jos laivai yra 

jos savastys. iTai nepaliečia- 
mos teritorijos. Jais galima 
vežioti viskas, kas francu- 

zams reikalinga ir tinkama. 

Bet ne taip, kaip norisi sve- 

timųjų šalių valdžioms. 

Pagaliaus francuzai skel- 

bia, jog New Yorko uostas 

del to parėdymo neteks uosto 

reikšmės. Visi iš Europos 
laivai bus nukreipti į Kana- 

dos uostus. Kanados uostai 
tokiu budu pakils pasaulio 
prekyboje. 

BOLŠEVISTINĖ RUSIJA NEKVIEČIAMA TAIKOS 
KONFERENCIJON 

PA RYŽTUS, spal. 25. — 

Anglija, Franci,ja ir Italija 
jau kaipir sutarė sušaukti 
taikos konferenciją su tur- 

kais. Ta konferencija turi 

prasiūti lapkričio 13 dieną. 
Konferencijoj turi dalvvau- 

t 

ti: 

Anglija, Francija, Italija, 
Japonija, Turkija, Graikija, 
Jugoslavija ir Rumunija. 

Taikos konferencijon nebus 

! pakviesta bolševistinė Rusija. 

Pastaroji bus pakviesta tik 
kiton konferoncijon, kuomet 

prisieis tartis apie Dardane- 

lių stovybą. 
Kalbama, kad santarvės 

valstybės todėl bolševikų ne- 

nori turėti taikos konferenci- 

joje, nes tuo keliu bolševikai 

pakviesti jie jaustusi, kad jie 
santarvės pripažįstami. 

Taigi, kad neduoti jiems 
pasidžiaugti laimėjimais, jie 
bus palikti aut šalies. 

Žinios iš Lietuvos 
KLAIPĖDA. Heimatbun 

tininkams labai rupi, kad Lie- 

I tuvai nepasisektų savo valiu- 

, tos išleidimas. Šiomis dieno- 

mis jų suvažiavime banko di- 

rektoris Losteikas, plačiai 
kalbėdamas apie " Lietuvos 

Klaipėdos" krašto ekonomi- 
nius siekius, stengės įrodinė- 
ti, kad Lietuva randanti sa- 

vos valiutos. įvedimui daug 

j kliūčių ir dar ilgai truksią, 
kol busią galima galutinai va- 

liutos reformą ^pravesti. Klai- 

'pėdos krašte Imvo iš žinomų 

šaltinių žinios platinamos, 
kad sąryšy su valiutos išleidi- 

mu esąs suareštuotas aukštas 

finansų ministerijos valdinin- 
kas. 

Tš visų tų žinių daros aišku, 
kad mūsų Jieimatbuntin inkai 

pradeda tikėti į Lietuvos va- 

liutą ir bijoti, kad krašlo gy- 

ventojai del tų naujųjų pini- 
gų vis daugiau nenorėtų pri- 
sidėti prie Lietuvos. 

Klaipėda atspauzdino savo 

pinigus, kurie atrodo tikrai 
"memallandiškai" lietuviški. 
Yra ant jų atvaizdinta lietu- 
viški nameliai, žvėjų laiveliai 
ir tt. su vokiškais antrašais. 
Gal manoma, kad lietuviai ta- 

da noriau ims tuos gražiuo- 
sius popergalius. Bet kiek 

girdėti, nei lietuviai, nei pa- 
tys buntininkai vokiečiai ne- 

mano jų imti. Iki šiol mums 

dar nieks nepasake, kas uz 

4'pinigus" garantuos. Peik- 
dami Lietuvos litus- heitmant- 
buntininkai gal mano, kad tai 
krašto gyventojai noriau ims 

"savuosius pinigus." Kad 

tik musų ponai neapsiriktų! 
—Musų heimatbuntininkai 

I # # 

karti} pasistoję melagingoje 
platformoje privalo dabar 

švarką nešioti ant abiejų pe- 

čių. Kad geriaus apdumti 
krašto gyventojus, ir pasaulio 
politikus, jie sudarė naują or- 

ganizaciją, taip • vadinamą 
"Arbeits gemeinschft.,, Bet 

ta tikrai jlėra lieimatbuntas, 
po slapyvarde "Arbeits ge- 
menscaft.,, « 

SKAUDVILĖ. Adakavo 
dvare prie esamos vaikų prie- 
glaudoj mokyklos įsteigta a- 

matų skyrius. Mokykla už- 

laikoma apskrities savivaldy- 
bės lėšomis.- 

^7 v /i 

ROKIŠKIS. Rugsėjo 13 d. 
3 vai. naktį Hektaro Kama- 

rausko, Kavališkio dvare (3 
klmtr. nuo Rokiškio) sudegė 
ūkio mašinų sandėlis ir viena 

daržiij? su pašaru, kurioje 
buvo sukrauta apie 90 tonų 
dobilų ir šieno. Nuostoliai, 
skaitant sudegusius trobesius, 
ūkio mašinas, pašarą, įkainuo- 
ti 1,798,000 auksinų. Prieža- 

stis gaisro — padegimas; va- 

giant koki turtą iš ūkio ma- 

šinų sandėlio, per neatsargu- 
mą užkrėsta ugnis. 

Panašūs gaisras beveik tuo 

pačiu laiku atsikartojo Uteno- 

je ir Ukmergėje. 
— Rugs. 6 d., Panemunėlio 

vals., Nevierių sodžiuje dienę 
kilo didelis gaisras, nuo ku- 

rio nukentėjo vienuolika ūki- 

ninkų. Nuostoliai skaitoma 
milionais. 

Stetltina, kad nuolat kįla 
gaisrai lenkų pafrontėse f... 

ŠILUTĖ. Kada lietuviai — 

Jankus ir Broželis — atpirko 
iš vokiečių Šiluteje spaustuvę 
ir laikrašti 11 Memelgau Zei- 

tung,,, vokiečiai neriasi iš 

kailio ir iki šiol dar nenuri- 

mo. Dabar sužinota, kad jie 
įsteigė akcinę bendrovę leisti 

Šilutėje naujg, heimatbunto 

dvasioj redaguojamą laikraš- 

tį, galima tikėtis, kad pinigų 
netruks. Kiek teko patirti, 
heimatbuntas gavo iš Bavari- 

jos piniginės pašelpos. Gal 

jie ir šiam tikslui savo kiše- 

nius neuždarys. 

EUROPOS VETERANAI 
CHICAGOJE. 

piiicagoje lankosi 19-ka Eu- 

ropos karo veteranų, kurie 

pasižymėję kovos lauke. 
Jie dalyvavo Amerikos Le- 

giono suvažiavime New Or- 

leanse. Juos svetingai čia pri- 
ima ir vaišina Amerikos Le- 

gionas. 
————i 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1,00 

Anglijos sterl. svarui 4.43 
Franci jos 100 frankų 7j62 

Italijos 100 lirų 4.30 

Vokietijos 100 markių .02% 
Lenkų 100 markių .01 


