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Streikas Anglijos Gelžke- 
ii w ■ 

liečiu. 
/ 

Negali Duoti Fiume Stalije. 
Vilią Viršiausia Galva Meksi- 

kos. Bandity. 
hjf; 
į Apleidžiant šalį turi Apmokėt Taksas 
»< 

į STREIKAS ANGLIJOS 
f: GELEŽINKELIEČIŲ. 
I 

Londonas, rugs. 26 d. — 

r- Konferencija tarp gelžkelių 
>; darbininkų ir valdžios atsto 
: \ų išrišimui nekuriu klausi-1 

į mų nenusisekė r streikas 
į prasideda šiądien 12 valan 

\ dą. Šis streilias palies apie 
600,000 darbininkų. 

f Valdžia plianuoja pamai 
i nyti traukinius, oriaivais ir 
t automobiiais, žinoma tik ne 

< kuriems dalykams, ypač peK 
nešimui pastos. Taipgi bus 

< kreipiama doma į reikalus 
; 1 didelių miestų, kur maisto 

dažnai turi vos kelioms die 
noms. Aprupinimu' reikalin 
giausiais dalykas miestų 

* bus naudojami trokai. 

j Valdžia taipgi tikisi, kacl j 

jai pasiseks palaikyti nors 
* nedidelį traukinių judėjimą 

prisilaikant kariškos siste 
mos, naudojantis kareivių 
patarnavimu. 

Traukinių judėjimas ypač 
apsunkinamas, kad ir loko- 
motyvų inžinieriai priside- 
da prie streiko. 

Laikraščiai praneša, kad 

Anglijos valdžia irgi rengia 
si sutikti gelkeliečių streiką, 
idant tas neužvestų šalyje 
betvarkės. Gridi, valdžia 
yra pasiryžusi panaudoti ir 

karišką spėką, jei matys, 
kad nėra kito išėjimo. 

NEGALI FIUME DUOTI 
ITALIJAI. 

Rymas, rugs. 26 d. — Šią- 
dien užrubežinių reikalų mi 

nisteris Titton, posėdyje ka- 

rališkos tarybos, užreiškė, 
jog taikos konferencija ne 

galinti pripažinti Fiume Ita 

lijai, nes tada turėtų pripa- 
žinti Teščin Čecho-Slovaki- 
jai; Klagenfort Jugo-Slavi- 
jai; Trakiją — Grekijai, ir 

Banat — Rumunijai. Mat 

šios šalįs lygiai kaip ir italai 

su spėka užėmė minėtas pro 
vincijas. 

Ne talkininkų biznis kištis 
Dalmacijos reikaluosna. 

Kapitonas poetas Annun 

zio išledo proklomaciją Fiu- 

meir Dalmacijos klausimose 
Jis savo proklamacijoje 

užreiškė, kad išrišimas klauį 
simo Adriatiko pakraščių 
priklauso nuo italų ir talki 

ninkams nėra vietos su savo 

patarimais. 

Wilsonas neprielankus 
italams. 

Laikraščiai praneša, kad 
jau gauta atsakymas nuo 

prezidento Wilsono link 
Fiume likimo. Prezidentas 
laikosi vis tos pačios nuo- 

monės, kad Fiume turi tapti 
tarptautiniu miestu. Tokiu 
būdu Fiume sudarytų kaip 
ir centrą buferinės valstijos 
tarp Italijos ir Ougo-Slavijos, 

VILL A. VIRŠININKAS 
MEKSIKOS BANDITŲ. 

Washington, D. C., rugs. 
26 d. — Meksikoje visą lai 
ką buvo keletas plėšikų gau 
jų, kurių vadovai nesiskaitė 
su kitais. Dabar pribuvo Vii 
los pasiuntinys, kuris prista 
tė dokumentą, jog visi ban- 
ditų vadai, išskiriant Felix 
Diaz, pripažino Vilios vir 
šenybę. 

Vilios žinion taipgi pave 
nicija ir jų kontroliuojama 
nicija ir kontroliuojama per 
žeme. Po minėta deklaraci- 
ja pasirašo sekanti asmenįs: 

Generolas Banuelos iš Za 
catekas: gen. Meixueira iš 
Oacaca; gen. Mangana iš 
Morelos; gen. Pelaezo iš ve 
ra Cruz; gen. Carrer Tor 
res iš San Luis Potosi; gen. 
Caballero iš Tarnaulipas; 
gen. Almazen iš Nuevo Le- 
on; gen Cedilla iš San Luis 
Potosi ir Cabuila, i c gen. 
Gutierez iš Cohuila. 

APLEIDŽIANT ŠALI TURI 
APMOKĖTI TAKSAS. 

i Washington, D. C., rugs. 
26 d. — Šiądien taksų biu- 
ras pranešė, kad visi iške 
liaujanti iš Suvienytų Valsti 
jų ir norinti gaut pasportą 
turi pasirūpinti apmokėti 
taksas iki paskutinių laikų, 
kiUip nebus duodami pas- 
portai. 

UŽDARĖ MIESTĄ DĖL 
RAUPLIŲ. 

Springfield, III., rugs. 26 
d. — Miestu Roodhouse, 
Green pavieto tapo visiškai 
atkirstas nuo pasaulio. Mat 
jame rasta šeši susirgimai 
rauplėmis. 

Sukasi it Užburtame Rate, 

Skundžiamasi dėl b rangumo pragyvenimo, bet neimama tiksliai prie 
numažinimo kainų. 

IŠPLAUKĖ 1,500 PRIEŠU 
PILIEČIŲ. 

New York, rugs. 26 d. — 

Šiądien išplaukė iš New 
Yorko virš pusantro tukstan 
čio priešo piliečių, daugiau 
siai vokiečių. Su jais išvažia 
vo 115 moterų, liuosnoriai 
grįžtančių Vokietijon. Tar 
pe keliaujančių yra ir ko- 
manduotojas skraiduolio 
Moewer, kuris nemažai var 

gino talkininkų prekybinius 
laivus. 

PAREIKALAVO SKIRTIS, 
VYRAS TAPO TURTINGU 

Jackson, Mich., rugs 26 d. 
Tula Wygant Šiądien pada- 
rė prašymą, kad jai butų 
leista atsiskirti nuo savo vy- 
ro, anglių vežėjo. Po kelio- 
likos minutų atėjo žinia, 
kad jos vyras gauna palaikų 
nuo dėdės $400,000 ir 1400 
akerių žemės su aliejaus šal 
tiniais. 

TARDYMAS KANADOS 
KARALIUKU MĖSI- 

NINKU/ 

Toronto, rugs. 25 d. — 

Yra prirodymų, kad Kana 
dos skerdyklos Limited turė- 
jo susinėsimus su Suvienytų 
Valstijų skerdyklomis klau 
sime pakėlimo kainų. Šią- 
dien pranešama, kad Onta- 
rio vadžia pradėjo minėtų 
(skerdyklų bosų tardymus. 

LENKIJA REIKALAUS 
UŽ UŽMUŠTUS LENKUS. 

Hammond, Ind-, rugs. 26 
a. — Čia atvyko astovai 
naujos Lenkijos respublikos 
kurie reikalaus atlyginimo 
už keturis lenkus, kurie tapo 
užmušti laike streiko per 
Hammondo policiją. Bet uni 

jų viršininkai pirmiau tvir- 
tindavę, kad buvo užmušta 
tSuvienytų Valstijų piliečiai, 

RUSAI DĖVI DRABUŽIUS 
IŠ LAPŲ. 

Paryžiui. Majoras Towse 
viršininkas Raudono Kry- 
žiaus Pietinėje Rusijoje tvir 
tina, kad jis matęs žmonių, 
kurie dėvi drapanas, pada- 
rytas iš lapų bei žolių. Tuo 
mi remiantis jis ragina tai 
kininkų Raudoną Kryžių pa 
siųsti Pietinen Rusijon kiek 
dapanų pirm rudens. 

PLIANOJA GARALIJĄ 
VENGRIU AI. 

Geneva, rugs. 26 d. Pra- 
nešama, kad Vengrijoje yra 
judėjimas sugrąžinti ten 
monarchiją. Karaliumi, kaip 
pranešama, rekomendojama 
vyriaus} sunų buvusio Au- 
stro-Vengrijos ciesoriaus, 
Franciškų; gi iki jo suaugi- 
mui (mat jis esąs tik 17 me 

tų) šalį valdytų buvusis Au 
stro-Vengrijos ciesorius Ka 
rolis. W 

NĖRA PATVIRTINIMU 
APIE LENINO. 

UŽMUŠIMĄ. 

Londonas, nigs. 26 d. — 

Korespondentai iš Paryžiaus 
praneša, kad patvirtinančių 
žinių apie Lenino užmušimu 
daugiau negaunama ir to- 
dėl pradedama manyti, kad 
pirmesnes žinios nebuvo 
teisingos. 

TIROLIEČIAI PRAŠO 
AMERIKOS UŽTARIMO. 

Innsbruck. Gyventojai pie 
tinės dalies Tiroliaus kreipė 
si prie Suvienytų Valstijų 
senato, prašydami užtari- 
mo; jie prašo duoti jiems 
progą apsipręsti savo likimą 
plebiscitu. 

Mat ta Tirolio dalis pa 
vesta Italijai, giventojai, sa 

ko, norėtų buti su Vokiška 
ja Austrija, nes ten vokiečių 
gal yra didžiuma. 

VVILSONAS SUSIRGO. 

j Wichita, Kans-, rugs 26 1 

j d. — Prezidentas W:lsonas ; 
po trijų sąvaičių įtempto J 

darbo su prakalbomis po 1 

įvairius Amerikos miestus 1 

gerai pavargo ir net susirgo. 1 

Todėl atšaukė likusias savo 

prakalbas ir išvažiavo į Wa- 
shingtoniį. 

MINNESOTA GVARDIJA 
TURĖ ORLAIVIU 

ESKADRONĄ. 

St. Paul, Minn., rugs. 26 
d„ — Pranešama, kad Min- 
nesotos valstijos gvardija 
suplianavo įsteigti orlaivių 
eskadroną. Šis plianas jau 
yra užgirtas karės departa 
mento. 

AuKSA 20 MILIJONU. 
MEDIKALIAM MOKSLUI. 

New York, rugs. 26 d. — 

Apšvietos komisija pranešė, 
kad J. D. Rockfelleris paau 
kavo 20,000,000, kurie bus 
naudojami bėgyje 50 metų 
mokinimui medicinos srity 
je. 

ŠLIUBAS DVIEJOSE 
VALSTIJOSE. 

St. Louis. Tula porelė pa- 
norėjo turėti keistą šliubą. 
Jie nuvyko ant tilto, kuris 
buvo rubežiumi tarp dviejų 
valstijų. Vienas stojosi Mis 
souri valstijoje, o kitas Illi 
nois ir ten kunigas jiems da 
vė šliubą. 

RAISULI AFRIKOS BAN 
DITAS, SUŽEISTAS. .. 

Tangier, Morrokko, rugs. 
26 d. — Pranešama, kad 
garsusis banditas Raisuli ta 

po sužeistas, sprogus mestai 
iš orlaivio bombai. Prieš 
Raisuli plėšikų burius dabar 
veikia gan skaitlinga Ispa- 
nijos kariumene. 

STREIK1ERIAI ŠAUDĖSI 
SU KARIUMENĖ. 

Pittsburgh, Pa., rugs. 26 d. 
Šiądien valstijos kariumenė 
turėjo susirėmimą su strei- 
kieriais girioje netoli Clair 
ton. Iš abiejų pusių tapo p? 
leista po keletą šūvių; nie 
kas nesužeista. Vėliau kariu 
menė suareštavo tris strei 
kierius, kurie visi buvo ap 
siginklavę. 

SKANDINAVIJOS UNIJU 
PASKOLA VOKIEČIU 

DARBININKAMS. 

Kopenhagenas, ings 26 d. 
Skandinavijos Šalių unijos 
nusprendė paskolinti Vokie 
tijos darbininkų unijoms 10, 

! 000,000 kronų nusipirkimui 
maisto. Švedijos unijos sko- 
lins 4,000,000 kronų; gi 
Danijos ir Norvegijos unijos 
po 3,000,000 kronų. Maistas 
bus perkamas Skandinavi 
jos šalyse. 

SAKO, ATPIGO PRO- 
DUKTAI. 

Ne\* York, ings. 26 d. — 

Valdžios maisto administra 
;orius Arthur Williams šią- 
:lien pranešė, kad tuli pro 
iuktai yra kiek atpigę. Sino 
aikinės kainos žemesnes ant 

;ulų nuo 10 iki lS.nuošim 
nų. Gal tam kiek gelbsti 
•uduo. 

NUŽUDYTA GARSUS 
PERSIJOS PLĖŠIKAS. 

Londonas, rugs. 26 d. — 

[š Teherano pranešama, kad 
;apo nubaustas mirtimi gar- 
sus plėšikas Naile Hussein 
Kaši, kuris valdė miestą 
Kašan metus laiko ir už 
puldinėjo karavanus ir žem 
maldžius. Ir tik specialė ka 
riška ekspedicija jį apvaldė. 

LĖKS ORLAIVYJE Į 
FILIPINUS. 

Wash?ngton, D. C., rugs. 
26 d.—Laivyno departamen 
tai plianuoja organizuoti lė- 
kimą orlaivis iš San Giego, 
Cal. į Filipinų salas. Pake- 
lyje turėtų tris sustojimus. 
Ši kelionė turėtų 7,000 my- 
lių, ar dvigubai ilgesnė negu 
lėkimas per Atlantiką, kurį 
padarė NC-H. 

GALIMAS NAUJAS 
STREIKAS 400,000 

DARBININKU. 

Washington, D. C., ings. 
26 d. — Yra galima, kad 
trumpame laike sustreikuos 
200,000 laivų darbininkų 
prie Ramiojo vadenyno, jei 
laivyno departamentas ir 
laivų komisija neatšauks sa 

vo padadvadijimo, kad ne- 

būtų keliamos laivų darbi- 
ninkų algos. Manoma, kad 
arti tokis skaičius laivų dai 
bininkų ir Atlantiko pakras 
čių išeitų ant streiko, kad 
parėmus savo bendrus. Šižs 
nuomonę išreiškė James O 
Connell, prezidentas mete 
lo unijų prie Amerikos Dar 
bo Federacijos. 

PETLUROS ATSTOVAS 
CHICAGOJE. 

Chicagon atvyko geri. Pet 
luros atstovas Dr. Bačynsky. 
Jis yra galva Ukrainos cle 
legacijos Suvienytose Valsti 
jose. Dr. Bačynsky rytoj po 
piet kalbės Ashland Audi 
torium, kur ukrainai turės 
massmitingą. 

$11,000,000 IŠDALINIMUI 
DIDELĖMS ŠEIMYNOMS. 

Paryžius. Tūlas M. Cog 
nacq vienas iš labdarin- 
giausių francuzų; jis sukro 
vė turtą laikydamas krautu 
ves su įvairiomis sausomis 
prekėmis, 1917 metais jis 
paaukavo pašalpos reika 

;lams 8,000,000. 
į Gi šiemet jis pavedė $11, 
000,000 Medicinos Akademi 
jai; iš šio fondo bus duoda 

įma parama $5,000 toms šei 
mynoms, kurios turės devy 
nis vaikus iš vienų tėvų. Vai 
kams bus prigelbima išmok 
ti įvairių amatų po pnežiura 
Medicinos Akademijos. Bet 
pašalpa nebus duodama jei 
bus suvestiniai devyni vai- 

(kai. 

RUSIJOS SKOLA 
50 MILIJONŲ. 

Londonas, Omsko valdžios 
finansų ministeris padarė ap 

| skaitliavimą kas link dabar 
tinių Rusijos skolų. Vien 
tik nuošimčių Rusija priva 
lėtu metais išmokėti $643, 

1500,000. 
i 1914 metais Rusija turėju 
j si skolų 8.637,000,000 rub 
Ilių. Laike karės Rusija už 
traukė vidutinę paskolą 30, 
000,000,000 rublių ir pasis- 
kolino užrubežyje 8,000,000, 
000 rublių; kas krūvon su 

ėmus sudaro apie 50,000, 
000,000 rublių: 

Dabartinę užrubežinę Ru 
sijos skolą išskaitliuoti rub 
liais nėra galima, nes pasku 
tiniais laikais daug persikei 
tė pinigų kursas, ir šis ap 
skaitliavimas padarytas su- 

lyg senojo kurso. 

LIETUVIAI GRĮŽTA 
TĖVYNĖN. 

Ryga. Specialis Chieago 
Tribūne korespondentas pra 
neša, kad jei Baltiko provin 
cijos taps neprigulmingos, 
tai ateivystė iš tų kraštų i 
Suvienytas Valstijas susilai 
kys. 

Jau dabar dar nesant 
šioms provincijoms neprigul 
mingomis daugelis estonų, 
latvių ir lietuvių jau sugrįžo 
iš Suomijos ir Skandinavijos 
šalių ir non ant visados ap 
sigyventi gimtiniame kraš- 
te Iš Amerikos dar mažai 
grįžta. 

I ORAS 
Chicagoje ir apielinkeje. 
Šiądien daugiau debesuo- 

ta; rytoj oras nepastovus; 
maža atmaina temperatūro- 
je ; stiprus daugiau pietų 
vėjai. 

Saulėtekis, 6:42; 
Saulėleidis, 6:40. 


