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Turkai Atmeta Santarvės 
Taikos Planus 

NORI TUOJAUS UŽIM TI TRAKIJA 
TURKAI REIKALAUJA 

ANGLŲ NESIGINKLUOTI. 

Santarvės taikos planai ne 

priimtini. 

KONSTANTINOPOLIS, r. 

2(>. — Turkai nacionalistai ne- 

pasitenkina Anglijos nusileidi- 

mu. 

Anglija, Franci ja ii* Italija 
pereitą šeštadienį pagaliau pa- 
matė pavoju sau ir visai hu-j 
ropai ir sutiko: 

Turkams atiduoti Konstanti- 

nopolį ir Traki ją su Adriano- 

poliu. Dardaneliu valdymą 
pavesti tautų Sąjungai. 

Turkai turi stoti teciaus tai-1 
kos konferencijom kurioje da-' 

lyvaus: Anglija. Francija, I- 

t a Ii ja, Japonija, Jugoslavija,! 
Rumunija ir Graikija. 

Po tos konferencijos turkai, 
galės užimti Trakiją ir priede 

Turkija Ims priimta Tautų Są- 
jungom 

Vietos turklį nacionalistų at- 
stovas ITamid bey pranešė, 
kad tio taikos planai nopriim- 
tini. 

Turkai nacionalistai pirm 
saukiamos konferencijos nori 

užimti Konstantinopoli irjTra- 
kiją. 

Keikalanja, kad taikos kon- 

ferencijoje dalyvautų bolševi- 
st į ik*- Rusija ir Bulgarija. 

% 

Pabalinus reikalauja, idant 

Anglija sustotu ginkluotis ap- 
link Dardanel i us. 

•Jei kaip, tai santarvės vals- 

tybes, taigi ir Anglija, turės 

pripažinti ir šiuos turkų rei- 

kalavimus, jei norės išvengti 

kraujo praliejimo. 
Kituomet santarvės valsty- 

bės diktavo sąlygas turkams. 
Šiandie turkai diktuoja taikos 

sąlygas visai Europai. 
Kokia tai stebėtina atmaina. 

PASIUSTA PAS KEMAL PAŠA TAIKOS ATSTOVAS 
4, ^ 

NCRiMA IŠGELBĖTI EUROPĄ NUO PAVOJAUS. 

REIKALINGA SKUBI 
TAIKA. 

Konferencija Prinkipo saloje. 

PARYŽIUS, ru?. '2'k —An-j 
I i ja nusileidžia turkams. Pa- 

daliau suprato, kad turkai 

griežtai nusistatę ir nemano 

pasiduoti. 
Todėl eia konferencijoje! 

Anglijos atstovas su kitų vai-i 

stvbiu atstovais sutarė tur- 
w 

kanis nacionalistams pasiusti 
hendrą.ją notą. 

Nota jau pasiusta. Angli- 
ja, Francija ir Italija sutinka 

turkams grąžinti Konstantino- 

polį ir rytine Trakiją su Ad-; 
rianopoliu. Dardaneliai turi 

liktis laisvi. jTą ir Bosforo j 
]>ertakas pavesti Tautos Są- 
jungos valdymui. 
" 

Konstantinopoli ir Trakiją 
santarvės valstybes grąžina 
turkams no tuo jaus, bot po 
taikos konferencijos. 

Turkija, be to, priimama T. 

Sajungon ir jai duodamas bal- 

sas net Europos reikaluose. 

^Taikos konferencija sušan- 

kiania kuoveikiausia. Turi į- 
vykti Smirnoj arba Prinkipo 
saloj. Pirmiau konferencijai 
buvo skiriamas Venecijos mie- 

stas. Tečiaus pastarose ži- 

niose tas miestas visai nemi- 

nimas. 

Kadangi turkai nacionalis- 

tai nori Konstantinopolį ir 

Trakiją užimti tuojaus, taigi, 
pirm taikos konferencijos, 
dėlto, jų perkalbęjimui taip 
nesielgti Smirnon pas Musta- 

phą Kemal pašą pasiųstas spe- 

cialis santarvės valstybių at- 

stovas Franklin Bouillon. 

Jis jau iškeliavo iš Franci- 

įos greituoju karo laivu. At- 

einantį ketvirtadienį irai bus 

Smirnoje. 
Pirm išvažiuosiant ftuuilloii 

pareiškė, jog jis turi skubin- 

us. Kuropai grūmoja pavo- 

jus. Santarvės valstybių pa- 

reiga gelbėti Europą ir save. 

Sako. Franci jai ypač rupi gel- 
bėti Angliją iš pavojaus, ku- 

riu ji jau beveik pakliuvo. 

TURKĄ! ATSIMETĖ NUO 
DAROMU, 

Apsieita be šaudymu. 

KONSTANTINOPOLIS, r. 

2(1. — Anglai oficialiai pas- 
kelbė. jog J, 100 turku raiteliai 
i nėjo neutralėn zonon Cliana- 

ko šone šeštadienio vakare. 

Amdai turkus raitelius-su- 

stabdė ir abiejų pusių vadai 

at lai kė kon f e renc i ją. 

Turkai nelabai norėjo gry- 
žti atgal iš neutralės zonos. 

Tik jiems pagrūmojus anuoto- 

mis, jie, išskleidė baltą vėlia- 

vą. pasuko atgal ir apleido 
zona. 

c 

Kai kas tvirtina, kad tie rai- 

teliai nepriklauso turku nacio- 

nalistų regula re i armijai. Tai 

neregularių būrys. Jų yra 

daugiau. Nors Mustaplia Ke- 
T 

mal paša tų burių veikimui 

neprieštariauja, bet už jų dar- 

bus neatsako. 

ORAS 

CHICAGO. — Šiandie gra- 
žus oras; temperatūra kįla. 

PRANEŠA, TURKAI NE- 
SUTIKS SU SANTARVĖS 

PASIŪLYMAIS. 
O 

I 

NORI OKUPUOTI TUO- 
JAUS TRAKIJA. * 

j Anglija visvien ginkluojasi. 

j KONRT ANTI X OPOLT S, r. 
| J 

'2~>. — (Jauta žinių, kad Mus- 

tapha Komai paša atmesi$s 
santarvės valstyl)ių pasiūly- 
mą, kas padėta pastaroje jų 
notojo. Sakoma, tas pasiū- 
lymas priešingas turku nacio- 

nalistu seimo nutarimams 1919 

I motais. • 

•Turkai stovi už tai, idant 

| jiems Imtų leista tuojaus už- 

i imti Trakiją, kitaip jie tai at- 
I .. 

liksią varu. Be to, jie nori, 

idant busimoje taikos konfe- 

rencijoje dalyvautų }>olšcvisti- 

1*0 Rusija ir Bulgarija. Tie- 

dvi valstyLi turi interesus su 

Dardanolių portaka. 
Iš čia į Clianaką, ties Dar- 

danoliais, pasiųsta daugiau 
anglu kariuomenės. 

[ 
Santarvės valstybės aplink 

liltą nustato anuotas, kad su- 

laikyti turkus, jei tie mėgintų 
ėia pereiti Europos šonan. 

Savo keliu, Anglija aplink 
Dardanclius abiem šonais vis 

daugiau ginkluojasi. Sugabe- 
na daugiau sunkiųjų anuotų. 

\ T Dardanclius kasdien at- 

plaukia vis daugiau anglų ka- 
ro laivų. 

KGKS LIKIMAS LAUKIA 
GRAIKIJĄ. 

A,TKXAT, rugs. 2G. — Grai- 

kijos vyriausybės dienos su- 

skaitytos. 
Santarvės valstybės prieš 

graiku norą ir sutikima, net 
n v c v 

jii nesiklausius, gražina tur- 

kams rytinę Trakiją ir Adri- 

anopolį. 
Šiandie rytinę ,Traki ją turi 

užėmę graikai. Tenai iš M. 

Azijos suplaukė šimtai tuks-.j 
i taneių pabėgėlių. j 

Ir kuomet turkai ims ,gryž-| 
ti Trakijon, iš ten tie pabė-| 
geliai su Trakijos graikais 
dilins visi paeion Graikįjon. 
Pramatoma, kad tu graikų pa- 

JxVgėlių skaitlius sieksiąs dau- 

giau vieno miliono. Nežinia 

j kur juos visus bus galima dė- 

i ti. 
Graikijos vyriausybė Traki- 

jon siunčia daugiau kariuome- 

nės. Ir tvirtina, kad graikai 
jokiu badu turkams neatiduo- 

sią Trakijos, nepaisant santar- 
vės valstybių geradaringumo 
turkams. 

Graikija tikisi, "kad jai gel- 
bėsiantir turkus pliekti Jugo- 
slavija. Bot tai klausimas. 

Jugoslavija labai priešinga 
j bulgarų su turkais susisėbravi- 

I mui turint bendrąją sieną. Bet 

| Jugoslavija veikiau klausys 
j santarvės valstybių balso, 
|kaip graikų šauksmo. 

SOFIJOJ KARO PADĖTIS 
I 

SOFIJA, rugs. 26. — čia pa 
skelbta karo padėtis. Aną die- 

ną įvyko politinės demonstra- 

cijos prieš preraiero" Stambu- 
liskio kabinetą. 

Kilo riaušės. 15 žmonių nu- 

žudyta ir daugiau 100 sužeis- 
ta. 

i 

TURKAI ruošiasi prie | 
KRIKŠČIONIŲ ŽUDYMŲ. 

GENEVA, Šveicarija, rugs. 
26. — Tautų Sąjungos .suva- 

žiavime lordas Balfour prane- 
šė gavęs informacijų, jog 
Smirnoje ir apylinkėse turkai 
rengiasi prie krikščionių žu- 

dymų. Tie žudymai rengiami 
rugsėjo 30. 

Tenai tie krikščionys, tai 

(lankiausia iš Turkijos gilu- 
mos pabėgo armėnai ir grai- 
kui. .Tų busiu apie 150,000. 

Balfour pakėlė pagelbos 
klausimų. 

Pinigais tu nelaimingų žmo 
niii neapdrausi. Reikia juos 
būtinai iš ten paimti. 

Yra vilties, kad Graikija 
pristatys laivų. Gi Amerikos 
karo laivai apdraus pabėgė- 
lių paėmimų į laivus. 

Amerika be to, tuos pabė- 
gėlius išdalies ir maitina. 

36 APSKŲSTI PALIUO- 
SUOTI. 

MARION, ILL., rugs. 26.- Į 
Iš 44 grand jury apkaltintu 
žmogžudystėse laike Herrino 

sherdvniu 42 areštuoti. Iš šiu 
v \ c 

gi 36 paliuosuoti padėjus pa- 
rankas. Už kitus G nepriimta 
jokia paranka. 

Už pa 1 iiiosuotus G padėta 
po 20,000 dol. parankos; už, 
10 po 10,000 dol.; už 20 po 
5.000 dol. parankos. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
KONSTANTINOPOLIS, r. 

26. — Didysis veziras pas- 
kelbė, kad čia atsistatydina 
sultano valdžia — ministerių 
kabinetas, idant nebūtų keblu- 

mų Mustaphai Kemal pašai 
pravesti savo planus. Matyt, 
turės abdikuoti ir sultanas. 

KONSTANTINOPOLIS, r. 

26. — Mustapha Komai paša 
žada paskirti savo generalį 
i*ul)oi*iiatorin. Sultanas bus 

jo malonėje. 

BERLYNAS, rugs. 26. — 

Rusijos bolševiku valdžia Ka- 
nadon siunčia komercinę misi- 

ją. Misijos priešaky stovi 
Yolkov. 

t 

BERLYNAS, rugs. 26. — 

Vokietija dvejoja, ar jai apsi- 
moka įstoti Tautų Sąjungom 
Sako įstoti ir neturėti lygaus 
balso, tai verčiau nieko. 

KAD GAVO, TAI GAVO. 

PARYŽIUS, rugs. 26. — 

Erancuzai ilgas laikas gynėsi 
savo kumštininku George Car- 
pentier. Tai buvo jų sporto 
idolas, Europos šampionas. 

Pagaliaus atsirado iš Afri- 
kos juododis kumštininkas. 
Jam su Carpentioru surengti 
pasimėginimai už Europos 
sampionatų. 

Šį sekmadienį čia juodveidis 
davė skaudžiu pamoką fran- 

euzų idolui. Carpentierui nu- 

laužta nosis, viena pažandė su- 

skaldyta, ranka nusukta. Su- 
muštas kaip sviestas. Negreit 
jis pasveiks. 

Juodukas dabar kėsinasi 

prieš pasaulio šampioną kum-! 
štininką, amerikonu idola C 7 W C 

Dempsey. Jei kaip, tai šis 
ras priežasties nesusitikti. 

214 APKALTINTA IR ATI- 
DUOTA TEISMAN. 

44 APKALTINTI" žmogžu- 
• DYSTĖJE. 

Ju>y vanoja apskrities ir vals- 

tijos autoritetus. 

MAKION, 111., rugs. 26. — 

Grand jury, kuri vecli tard)*- 
mus darbininkų skerdynių rei- 

kalo, šeštadienį pertraukė po-j 
sėdį vienam mėnesiui. 

Grand jury apsukriai apsi- 
dirbo skerdynių reikale. 

Apkaltino ir patraukė teis- 
man : 44 žmones už žmogžudy- 
stę, 58 už sąkalbį žudyti dar- 

bininkus, 58 už dalyvavimą 
riaušėse ir 54 už norą nužudy- 
ti. 

Jų tarpe yra žymi" dalis an- 

glekasių ir jų viršaičių, žmog- 
žudystėje apkaltintas ir West 

Marion miestelio klerkas. 
Grand jury savo ištarmėje 

smarkiai vanoja Williamsono 

apskrities šerifą, kurs galėjo 
ir turėjo progos užbėgti sker- 

dynėms. Tečiaus to nedarė. 
Nes šerifas priklauso angleka- 
sių unijai. Jis turi unijos 
ženklą. 

Smarkiai kritikuoja ir val- 

stijos autoritetus, kuriems bu- 
vo žinomi kilę nesutikimai. Te- 
oiau i laiką pepasiuntė kariuo- 
menės. 

Pareiškime grand juiy nu- 

pasakoja visą skerdynių isto- 

riją, kuri visuomenei jau žino- 
ma. Pažymi, kad žmogžud- 
žių žiaurumams nebūta galo. 
Ko panašaus nebūta Ameriko- 

je. 
Ant galo duoda vėjo South- 

ern Illinois Coal bendrovės 

valdybai, kuri neprisitaikė 
prie aplinkybių ir streiko lai- 
ku pradėjo darbus su neunis- 
tais darbininkais. 

Pasmerkia Hęrrino ir kitų 
miestelių policiją, kuri leido 

žmogžudžiams plėšti ginklus 
iš lokalių krautuvių.. 

Pagal iaus duodamas aukš- 
tas kreditas generaliam vals- 

tijos ir apskrities prokuroram, 
kuriedu pildo savo ofiso prie- 
dermes, darbuojasi žmogžud- 
žius patraukti tiesion. 

Pagal planų, bylos turi pra- 
sidėti ateinantį mėnesį. 

An^lekasių unijos advoka- 
tai rengiasi ginti atiduotus 

Į teisman unistus. 

Žinios, iš Lietuvos 
"GALVOČIŲ" AUKOS 

"AMERIKONTAS." 

VAREIKIAI, Ukmergės a. 

ir valse. Pranas Varnas iš 
Stasiukiokais vadinamų Var- 

nų lizdo, pagrįžęs iš laisvių 
salios, del kažin kokių nesuti- 

kimi] padarė " privatinį raz- 

lonku" sn savo žmona: jis gy- 
vena savo tėvyškėjje — Varei- 

kiuose, .ji susitupeno savo tė- 

viškėje — Važnų kaime. Rei- 
kia pasakyti, kad dalis mnsų 

"amerikontų," kurie kaiman 

pargrįžta ukiu verstis, moka 
'1 pagyventi.'' Tai nėra dideli 

dyvai: šventoji žemelė duonu- 
tes su bulviukėmis užaugina— 
valgyti pirkti neatsieina, o do- 
lerėliai mūsų auksinais bran- 

gus, tai kodėl "nepnžyvoti" ir 
ioLių dalykų, kurie upo nuliu- 
dime priduoda. Tai ot grįs- 
tam prie musų "amerikonto." 
Anot žmonių pasakos, Pranas 
Šventosios Žolinės dieną, nuė- 

jęs miestan (Ukmergėn), ge- 
rokai pasmagino savo liūdnu 
širdį del naminių "dusinių" 
trukumų. Ir tiek žmogus pa- 
smagino kokiam saliune, kad 
širdelė ėmė netvarkingai gat- 
vėse vedžioti. [Taip, milicija, 
žertų nepažinusi, paprašė mū- 

sų amerikontą Į tam. tikrą, 
prieglaudą, prasiblaivinti. Bet 

nelaimei, sakau, tikrai nelai- 

mei, iš kur buvęs pasipainiojo 
geraširdis kaimynas Ivoženiau- 
skas (jis, kluono neturėdamas, 
buvo javus pas Praną susi" 

krovęs) ir išėmė "ant paran- 
kos." Pranas parėjo namo 

pavėlinčiai (G Mm. kelio), 
priedan dar buvo nuėjęs flasi- 
vėzgarnoti (pasišnekėti) pas 
Miką Pauliukonį iš Simonų li- 
zdo. Iš Pauliukonio Pranas 

iiėjo apie dvyliktg,: nuėjo sa- 

vo. kluonan, atsigulė ir tuo- 

jaus kluonas užsikurė iš vi- 
daus. Kad pakilo ugnelė! 
Tuojau užsidegė greta stovįs 
Baltraus Varno kluonas. Ge- 

rai, kad buvo tykus oras, tai 

ugnelė didžiulėmis paklodėmis 
danguosna plevėsavo. Todėl 

gaisras neišsiplėtė: netoli sto- 

vėjusieji Strielčių ir Tijūnai- 
čių kluonai pavyko subėgu- 
siems žmonėms apginti. Ki- 

tos trobos taipat liko nepalie- 
stos, nes stovėjo nuo degan- 
čių trobų atokiai. Taip sude- 

gė tik du kluonai: Prano ir 
Baltraus Varnų. Sudegė su 

šieneliu ir nauja duonele. 
Kiek apsvilo pats Pranas ir, 
kaip žmonės sako, sugruzdėjęs 
jo švarkelis sii dolerįukais. 
Prąno, manau, nerinks devy- 
nios, nes Varžuose turjs javų, 
bet Baltrui bus sunkoka su- 

laukti kitų metų rugelių su 

šieneliu. r 

PAŠARO REKVIZICIJA. 

ŠAKIAI. Šakių apskrityje 
jau paskirstyta pašaro rekvi- 

zicija valsčiams ir kaimams. 
Greitu laiku bus pacteljnta gy- 
ventojams kortelės, kur buB 

(nurodyta, kiek katras turės 

, duoti valdžiai šieno ar dobilį 
ir .šiaudų. Padegėliams yra 
numažinta norma pašaro, y- 
pač šiaudų. Girdėti,' jog pa- 
saro rekvizicija reikės atlikti 

ligi spalių 1 dienos. 

GYVULIAI SERGA. 
I \. r V V v sk 
i 
' 

GRIŠKABŪDIS,, Šakių a. 

Pavasary šioje apylinkėje sir- 

go karvės, dabar serga kume- 

liai ir kiaulės, kurių daug nu- 

gaišta. Ypatingai blogai su 

kiaulėmis, nes jos smarkiai 

serga raudonlige. Kai-kurie 

kreipiasi prie apskrities vete- 

rinaro, gyvenančio Zyplių dva 

re, kiti gi patys gydo nami- 
niais vaistais. 

CHIGAGOJE 
PAIMTA 300 DOL. 

Plėšikai naktį įsilaužė bu- 

tan, 213 AVest Lake st. Keliuo- 
se ofisuose suplaišino spintas. 
Pelnė 300 dolerių ir pabėgo. 

IMTI NAGAN ''ATLETI- 
NIUS KLIUBUS." 

i 1919 m. Chicagoje įvyko di- 
delės rasinės riaušes. Po 

riaušių tuometinis gubernato- 
rius paskyrė komisiją, kuriai 

pavesta rasti priemonių, idant 

ateity neatsikartotų tokios 
riaušės. 

Komisija po trijų metų vei- 
kimo paskelbė raportų. Ji ra- 

do, jog didžiausi riaušių insti- 

gatoriai. tai jaunimo "atletir 

iriai kliubai" pietine j miesto 

daly. 
Komisija rekomenduoja, 

idant policija tuos "kliubus" 

patvarkytų. 

POLICIJA DARBUOJASI 

Keletas policijos burių sek- 

madienį užklupo daugybę vie- 
tų pietinėj ir vakarinėj miesto 

dalyse. Areštuota apie 200 in- 

tariamų vyru ir moterį. 

GAL UNIJOS PASIDUOS. 

Pranešta, kad, geležinkelie- 
čių unijų advokatai paliausią 
kovoję prieš "injunction." 
Nes tai tuščias darbas. 

Paroje, rugs. 24—25 Cliica- 

goje pavogta vos vienas auto- 

mobilius. Tą pačią parą po- 

licija atradusi 14 pavogtų au- 

tomobilių. 

PINIGŲ KURSAS. 
I ■ 

Svetimų Salių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL i 
ri\^s. 25 d. buvo tokia pagal 
Merchante Loan & Trust Cū 

Anglijos sterL svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 

Italijos 100 lirų ; 
4.39 

Vokietijos 100 markių .07% 
Lietuvos 100 auksinų .07^4 
Lenkų 100 markių .01 


