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Vargiai ivyks taika
Europoje

Teutonu pasisekimai
Rumunijoje

KARO PERŽVALGA.

Praejusia savaite svar-
biausieji karo lauke atsiti-
kimai ivyko, tai šiaurinej
Rumunijoj, kur teutonai ne
tik rusus simiušo, bet dar
paeme kelis Rumunijos mie-
stelius, gulincius palei Juo-
dasias jures, ir pasidare ke-
lia briauties Besa rabi jon,
pietinen Rusijon. Dabar jau
beveik visa Rumunija pate-
kusi teutonams, išemus
šiaurrytini tos šalies kyli,
kur yra miestas Jassy, ir
kur šiandie kolkas turi sa-

vo posedžius Rumunijos
parlamentas. Su teutonais
palei Besarabija grumiasi
kuone vieni rusai, nes ru-
munu armijos likuciai nu-

gabenti i Besarabija ir te-
nai perorganizuojami.

Todel aišku, kad teutonu
kampanija Rumunijoje taip
laimeta, ko jie patis turbut
nesitikejo. Rumunai sunai-
kinti, išblaškyti, o rusai su-
mušti ir dar vis mušami.
Rumunija patiko Serbijos
likimas.

Dabar yra svarbus klau-
simas, ka teutonai tolesniai
prades pamuše Rumunija?
Vieni speja, kad jie kriau-
šis pietinen Rusijon ir tai-
kysis paimti Odessa. Kiti
tvirtina, kad teutonai palei
Besarabija apsikasia ir žy-
mias dalis savo karuomenes
pasiusia prieš talkininkus i
Makedonija. Teciau kol-kas
teutonu tikslas nežinomas.

Kituose karo šonuose
(frontuose) nera dideliu
mušiu, apart priešakiniu
sargybu apsišaudymu ir ar-
motu dvikovos. Anglai gi-
riasi, kad jie turkus plie-
kia Mesopotamijoje. Bet
turkai oficialiai neprisipa-
žista prie nepasisekimu. Te-
ciau jie ir neužgina.

Taikos reikalai neina pir-
myn. Suv. Valstiju prezi-
dento Wilsono nota taikos
reikale maža ispudi padare
i talkininkus. Šita nota
džiaugsmingai sutiko tik
teutonai. Ir šiandie darbuo-
jasi visomis savo išgalemis,
kad tik veikiau susiartinti
su talkininkais ir pertrauk-
ti kara.

Bet taikai priešinasi An-
glija. Užvis labiaus prieši-
nasi Rusija, kuri, žiureda-
ma i Konstantinopoli tik
seile rija. Juk Konstantino-
poli jai pažadejo atiduoti
Anglija, Francija ir Italija.

Centrales valstybes, žinoma,
iš to pažadejimo tik juo-
kiasi, ypac iš Rusijos leng-
vatikybos. Turkija taippat
pašiepia Rusija. Girdi, jei
Rusijai taip labai norisi i-
sigyti Konstantinopolis, te-
gu jinai ji pasiima, taigi

• tegu užkariauja. Bet kur
ten rusams prieiti prie Kon-
stantinopolio.

Abelnai imant, taikos rei-
kalai yra kol-kas labai pras-
tam stovyj. Talkininkai y-
ra dave kiti kitiems žodi
skyrium su savo priešinin-
kais nesitaikinti. Rasi, An-
glija su Franci ja už kiek

!laiko ir nukryptu taikos pu
sen. Bet šitiedvi gales pa-
daryti, jei Rusija nemes am-

bicijos gauti Konstantino-
poli ir kariauti tolesniai.

AngT’jos karo laivyno mi-
i Misteris paskelbe mirtina
kova prieš vokieciu nardan-
cias laives, kurios skandi-
na garlaivius. Tuo tikslu
nutarta apginkluoti visus
prekinius garlaivius. Bus
sujungtas veikimas Angli-
jos ir Franci jos karo laivy-
nu. Anglijos karo laivyno
ministeris pasake, kad vi-
sos vokieciu nardancios lai-
ves turi buti išnaikintos.

KARIAUJANCIU ŠALIU

REIKALAVIMAI IR
IŠLYGOS.

Taikos reikale Vokietija
savo priešininkams stato to-
kias išlygas:

1. Apsiima apleisti Belgi-
ja ir šiaurine Francija.

2. Isteigti neprigulmingas
Lietuvos ir Lenkijos valsty-
bes.

3. Vokieciams turi Imti
sugražintos visos kolionijos
Afrikoj.

4. Serbija ir Cernogorija
turi tekti Austrijai.

5. Rumunija turi buti pa-
dalinta Austrijai, Bulgari-
jai ir Rusijai.
Talkininku norai ir pasiu-

lijimai.
1. Apleisti ir duoti atlygi-

nima Belgijai, Serbijai, Ru-
munijai ir kitoms valstybe-
lems.

2. Sugražinti talkinin-
kams visas vokieciu užim-
tas teritorijas.

3. Atiduoti Francijai Al-
zasa ir Lotaringija.

4. Trieste atiduoti Itali-
jai, o Bosnija ir Gercogovi-
na Serbijai.
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5. Pavesti Konstantino-j
poli Rusijai.

6. Lenkijos visos dalis tu-
ri buti suvienytos ir paves-
tos Rusijos globai.

7. Panaikinti prusu rnili-
tarizma.

, DAUG ŽUVU TITULUO-
cIU.

Londonas. Sulyg išlei-
sto vokieciu gotajinio alma-
nacho paaiški, jogei šiam
kare žuve Vokietijos 258
grafai, 567 baronai ir 1,465
kitokiu bajoru.

NESURADO TINKAMU
VYRU.

Vienna. Alexander
Sjiitzmuller, kuriam impe-
ratorius pavede sutverti
nauja mi Misteriu kabineta,

nesurado tam tikslui tinka-
mu vyru. Taigi dabar impe-
ratorius sutverti kabineta
pavede grafui Martiniz, bu-
vusiam žemdirbystes mini-
steriui. •

! rusai išgelbejo ru-
munu ARMIJA.

Paryžius. Dienraštis
“Petit Parisien” gavo ži-
nia, kad Rumunijos armijos
blaškomus likucius nuo teu-
tonu išgelbejo rusai. Rumu-
nu kareiviai be pavojaus
persikele per Seret upe ir
dabar Besarabijoj perorga-
nizuojami, apginkluojami ir
išnaujo bus statomi prieš
teutonus. Dabartiniais lai-
kais visa rumunu mušio
fronta yra užeme rusai ka-
reiviai, kurie buvo pasiusti
sulaikyti teutonu briovima-
si, kad išgelbeti šiek-tiek
rumunu armijos. Ir rusams
pasiseke išgelbeti rumunus
nuo visiško sunaikinimo.

5 MILIJONAI KARUO
MENES.

Londonas. Anglijos
parlamentas prieme vyriau-
sybes reikalavima sumobi-
lizuoti dar viena milijona

karuomenes. Kadangi An-
glija jau turi 4 milijonus
veikiancios karuomenes, ta-
tai su naujai sumobilizuota
bus penki milijonai karei-
viu.

PRALEIS AUSTRIJOS
AMBASADORIU.

Washington. Gauta ži-
nia, kad kaip Anglija, tai])
ir Francija nusprende pra-
leisti per blokada nauja
Austrijos ambasadoriu Tar-
novski, kurs iškeliauja i
Suv. Valstijas.

ABELNAS GENERALIS
ŠTABAS.

Paryžius. Atstovas
Hennesy ineše Franci jos
parlamentai! sumanyma su-
tverti viena abelna visu tal-
kininku valstybiu generali
štaba, kad tuo budu galima
butu pasekmingiau veikti
prieš teutonus.

Prez. Wilson ir tai-
kos reikalai

Washington. Suv. Val-
stiju prezidentas Wilson
pagaliau nusprende pasi-
darbuoti taikos reikale Eu-
ropoje ir sulaikyti tolesni
žmoniu kraujo praliejima.
Kaip ten nebutu, liet turi i-
vykti taika tai preziden-
to obalsis.

Prezidentas AVilson per
valstybes sekretoriu Lan-
sing visoms kariaujancioms
ir neutralems valstybems

f •

pasiunte nota, kuriaja kar-
štai prašo, kad priešininkai
kuoveikian taikintnsi ir
pertrauktu kraujo pralieji-
ma, žmoniu skerdynes.

Prezidento toks pasielgi-
mas reiškia, kad ji turbut
teutonai vercia taip elgties,
nes kitaip jis to nedarytu.

Vokietija pilna vilties.
Kad prezidenta prie to

darbo stumia ne kas kitas,
kai]) tik teutonai, pa lindi ja-
faktas, kad Vokietijos am-
basadorius von Bernstorff
dažnai sukinejasi aplink
Baltuosius Bumus ir dažnai
turi pasikalbejimus su val-
stybes sekretoriumi Lan-
sing. Ambasadorius net per-
garsiai ima kalbeti, kad
pirmieji žingsniai taikos
reikale gana pasekmingai
jau atlikti, ir kad prezi-
dento isimaišymas padarys
didele intaka i kariaujan-
cias šalis.

Aml>a sa d< iriaufc Beri is-

torffo nuomone, kariaujan-
ciu ir neutraliu šaliu atsto-
vai neužilgo attiksia ben-
dra konferencija ir imsia
apkalbeti išlygas, sulyg ku-
riu butu galima susitaikin-
ti.

Taigi Vokietija sujudino
žeme ir dangu, kad tik kuo-
veikiau taikinties ir per-
traukti kara.

Prezidento nota.
Prezidento Wilsono tai-

kos nota, pasiusta visoms
kariaujancioms ir neutra-
lems šalinis, sutraukoje tai})
skamba:

“SuyL Valstiju preziden-
tas painformavo mane, i-
daut pasiulyciaii sugestija
jo eiesoriškos (ar karališ-
kos) didybes vyriausybei, ar
kartais nebutu galima pra-
deti darbuoties su tikslu
pertraukti kruvina kara.
Prezidentas pasitiki, kad jo
taikine propozicija bus pa-
imta atidžion, kaipo tikra
ir prietelinga propozicija,
paeinanti ne tiktai nuo prie-
telio, bet ir neutralus tau-
tos atstovo, kurios reikalai
taippat stipriai paliesti ši-
to karo, ir kuri trokšta vei-
kesnio nusprendimo apie
tai, kokios bus pastatytos

išlygos, kad toksai padeji-
mas ilgai nesites, ir kad
Suv. Valstiju reikalai nebus
paliesti, kuomet karas tesis
tolesniai”.

Senas taikos pienas.
Toliaus notoje sakoma:
“Propozicija, kuria šian-

die* inteikiu, jau senai gyva-
vo prezidento mintyje. Pre-
zidentui nelabai yra smagu
maišyties tokiam momente,
kuomet kariaujanciu šaliu
likimas svyruoja, ir kuomet
prisieina sulošti svarbia ro-
le. Prezidentas ima ant sa-
ves visa atsakomybe ir už-
sitarnavima, jei taikos rei-
kalas pasieks laimingojo ga-
lo.

“Prie šitos progos prezi-
dentas stato sugestija, ar

nebutu galima, kad visos si-
talu kare iveltos tautos iš-
reikštu savo pažiuras ir nuo-
mones, kokiuose atsitik i-
niuose gali buti paskelbia-
mas karas ir kokiuo bildu
jo apsisaugoti ateityje.
Prezidentas nepaduoda nuo-
mones šitam atsitikime, bet
butu laimingas išklausyti
kitu valstybiu nuomones ir
jas su atsidejimu apsvars-
tyti.

“Bet kol bus pradeti bent
kokie žingsniai, kurie gale-
tu sureguliuoti iš dabartinio
karo visus pasirokavimus,
yra reikalinga, idant visoms
interesuotoms tautoms butu
duota garantija neprigul-
mybes, teisingo teritorijalio
paskirstymo, taippat politi-
kines ir prekybines laisves.

“Suv. Valstiju tauta,
kaip ir jos vyriausybe, yra
gyvai užinteresuota nuola-
tines taikos garantijos klau-
simu ateityje. Be to ameri-
konine tauta ir jos vyriau-
sybe reikalauja, idant ma-
žesnes ir silpnesnes pasau-
lio tautos nebutu skriau-
džiamos ir persekiojamos.
Esame pasirenge bendrai
veikti taip svarbiuose reika-
luose su visa energija ir vi-
sokiais galimais budais,
kuomet pasibaigs karas.”

Karas turi but pabaigtas.
“Bet visupirmu turi buti

pabaigtas karas, kol bus im-
tasi kitu reikalu.

“Kokios turi buti taikos
išlygos, apie tai svarstyti
nenorime ir negalime, bet
Suv. Valstiju prezidentas
jauciasi turis pareiga už-
begti tolesniems naikini-
mams ir smugiams, kokius
apturi civilizacija ir kokius
pasaulis paneša nuostolius,
kurie nekuomet nebus ati-
taisyti ir nebus už tai atly-
ginta.

(Tasa ant 3 p.).


