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Turkai Ncionaiistai Atsisako 
Daryti Paliaubas 

NORI TAIKOS, BET NORI ~VESTI TOLIAU KARĄ 
KONSTANTINOPOLIS, r. 

-7. — Vakar čia atvyko turku 

nacionalistu vyriausiojo vado 

Mustaphos Komai pašos paly- 
dovas Essad bey. .lis prane- 
ša, kad nacionalistą valdžia 
sutiko priimti santarvės vals- 

tybių taikos sąlygas. Tuo 
tikslu jau pagaminta nota, 

santarvei atsakymas. 
Sako, turkai nacionalistai 

sutinka su paduotomis sąlygo- 
mis ir su taikos konferencija. 
.Tn-iaus griežtai stovi už tai. 
idant konferencij. laiku turku 

armija nuolat eitu pirmyn, 
kaip ilgai nebus užimta Tra- 

kija su A Irianopoliu. 
Kitais žodžiais tariant, tur- 

kai nacionalistai atsisako da- 

ryti paliaubos ir nori armiją 
nuolat stumti pirmyn, nežiū- 

rint taikos konferencijos. 
IV to, nacionalistai reika- 

lauja, idant taikos konferenci- 

jon butu priimta bolsevistinė 

Rusija, Bul'rarija ir Persija. 
Laužo neutralybę. 

Kad turkai nenori paliaubų 
ir nenori pertraukti savo ar- 

veikimo, liudija, lakta.*, 
kad jie užėmė Eren Kėni ir 

Kum Kalėsi. Dardanelių ne- 

utralėje zonoje. Taigi, jie tii«»- 

ko nedaro is zonos neutraly- 
b<*-s, kurią nori trini i analai. 
Vienur ii' kitur stovi turku 

raitarija. Analai iki šiolei jai 
nesipriešina. 

I z ."() mailių nuo C'hanak. 
kur stovį svarbiausios anglų 
spėkos, turkai nacionalistai 
turi visą raita r i jos korpusą. 

Anglijos militarinis eksper- 
tas, gen. 'Maurice, sugrįžęs iš 

C'ianako pasakoja, jog andai 
užima stiprias pozicijas ties 

Dardaneliais. Anglų spėkos 
taipat atatinkamos sulaikyti 
turkus nuo persikėlimo per 
Dardanelius. Anglai prieš 
turkus turi paruošę Me vien ka 

10 laivus, bet ir dau;rybe bom- 

biniu aeroplanų. 

į <kJei Komai nori su mumis 
i kovos/' sako generolas, "jis 
I visuomet ras mus pasiruošu- 
! sius." 

Gaisras Konstantinopoly. 

Visu ankštųjų anglų valdi- 

ninku žmonos ir šeimynos kuo- 

| veikiausiai išsiunčiamos iš 

Konstantinopolio kaip laivais, 

taip traukiniais. 

Vienoj miesto daly vakar 

'pakilo gaisras, kurio priežas- 
tis kol-kas nesusekta. 

( 
(iaisras grūmojo paliesti žy- 

miąją dalį miesto. Teėiaus lai- 

ku užgesinta. (laisro gesi- 
nimo pasižymėjo ir amerikoni- 
ški jurininkai. 

Tuo pačiu laiku ir kitose 

miesto dalyse sukelti mažesni 

•gaisrai. Dėlto gyventojus ap- 
ėmė didelė baimė. 

i 

Sultanas baimėje. 

Turku sultanas ]>t rtrauk«"» j 
savo runmose visokias audien- 

cijas. Jis jau neturi rilties 

kiek ilgiau pasilaikyti soste, 

j j Ji josi Kėniai pašos. Nes ta- 

isai Įvairiuose su korespondeji- 
tais pasikalbėjimuose negar- 

t j 

[ i>ii;Lrai atsiliepia apie sultaną. 
Taigi, sultano viešpatavimo 

dienos 11 i Imt suskaitytos. 
Sultano svainis Damad Pe- 

ri I paša iškeliavo Šveicarijon. 
Konstantinopoli apleidžia ir 

kiti sultano šalininkai, taigi, 
Kernai pašos priešai. JJijo pa- 

pulti jo rankosna. 

cia turku laikrašėiai atvi- 

rai diskusuoja, kas tinkamiau- 
sias galėtu but sekančiu sul-| 
tanu. 

Konferencija spal. 2. 

Cia Anglijos ambasadoje 
santarvės valstybių reprezen- 
tantai nutarė, jog taikos kon- 

ferencija turėtu prasidėti ne 

vėliau spaliu '2 d. Konferen- 

cija turėtu įvykti Mudamijoj. 
Sakoma, su tuo sutinka ir tur- 

kai nacionalistai. 

ANGLIJA DŽIAUGIAS; LAIMĖJIMAIS ARTIMUOSE 
RYTUOSE 

SUTINKA TAIKOS KONFERENCIJOM ĮSILEISTI IR 
BOLŠEVIKUS. 

Ij()X DONAS, rugs. *J. — 

Anglijos ministeriu kabinetas; 

turėjo speeialį susirinkimu.: 
Dalyvavo ir lordas Curzon, 

pargryžęs iš Paryžiaus, kur 

turėjo konferenciją su Franci-, 

jos premieru Poincare ir Ita-' 

] i jos anibasadoriiuni Sforza. 

Šiame susirinkime premie- 
ras Lloyd George sveikino 

lordą Curzoną už jo pavyki-j 
mus Paryžiaus konferencijoje.l 
Premieras kelis kartus atkar- 

tojo, jog Anglijos diplomati-j 
ja be kraujo praliejimo lai- j 

mėjo kovą. 
Po susirinkimo vienas ang- 

lu diplomatas korespondentui 
pasakojo, jog Anglijos diplo- 
matija laimėjusi Dardanelių 
klausime. Anglija nusistatusi 
už Dardanelių ir Bosforo per- 
taku laisvę. Su ta laisvę su- 

tinka ir turkai nacionalistai. 
Tame ir yra svarbiausias 

laimėjimas. 
(ii kiti visi reikalai, tai An- 

glijai yra tik antraeilės ver- 

tės. jTais antraeiliais reika- 

lais skaitosi pažadėjimas tur- 

, kams grąžinti Trakiją ir Adri- 

anopolį. Tečiaus tam grąžini- 
mui reikalinga ilgos diskusi- 

jos taikos konferencijoje ir il- 
ga procedūra. 

(Nėra ko džiaugtis ang- 
lams. Turkai nestoja taikos 

konferencijon kaip ilgai ne- 

užimsią Trakijos. jTuotar- 
pu Trakijos užėmimui grai- 
kai atkakliai priešinasi). 
Sutinka su bolševikais. 

Anot to diplomato, Anglija 
sutinka taikos konferencijon 
svarstyti Dardanelių likimą į- 
sileisti ir bolševikus. 

Anglija ir šiandie jau sako 
bolševikams: "Bukite civili- 

lizuoti, prisidėkite prie Tautu 

Sąjungos ir turėkite savo da- 
li tos pcrtakos valdyme." 

Tokiais pat žodžiais Angli- 
ja atsineša i kiekvieną tautą, 
kuriai norisi turėti balsą Dar- 

danelių klausime. > 

Anglijai ypač džiaugsmas, 
kad Dardanelių valdymas bus 

pavestas (turkai dar nesuti- 

ko) /Tautu Sąjungai, kurioje 
an/rlai turi dominuojantį bal- 

są. 
Tai bent laimėjimas. Už tai 

priguli didis kreditas lordui 

Curzonui, kurs iškeliavo Pa- 

ryžiun aršiausio krizio laiku. 

Anglu tikslai. 

Anglija reiškia savo džiaug- 
smą todėl, kad Tautu Sąjunga 
valdys Dardanelius, iri ji val- 

dys Tautu Sąjungą. 
Sako, kuomet Tautų Sąjun- 

ga apsims valdyti tą pertaką, 
juk jai reiks ne vien žmonių, 
bet pinigu ir karo laivu. jTai 
visa jai pristatys, ne kas ki- 

tas, kaip tik Anglija. Kitaip 
tariant, tuomet Dardanelius 

valdys anglai. 
Ve koki anglų tikslai. Gerai, 

kad jie išanksto taip atvirai 
skelbia tuos savo tikslus. 

ITALAI KELIAUJA 
MEKSIKON. 

MEXICO CITY, rugs. 27.— 

Po karinės sąlygos daugybę i- 

talų vereia apleisti savo tėvy- 
ne ir keliauti Meksikon. £>i- 

* 

met Meksikon, anot žinių, at 

keliausią apie 10,0()0 italų. 

ILLINOIS LEGIONO SUVA- 
ŽIAVIMAS. 

KO C K LSLAND, 111., rugs. 

27. — Čia seka Amerikos Le- 

giono Illinois valstijos suva- 

žiavimas. Suvažiavime nu- 

tarta ir tolesniai kovoti už bo- 

nusus, kurių biliaus preziden- 
tas Hardingas nepatvirtino. 

UNIJOS VIRŠAITIS NU- 

, BAUSTAS KALĖJIMU. 

ST. CLAIRSVILLE, O., r. 

27. — Anglekasių unijos Oco 
lokalo prezidentas Dominic 
Venturato teismo nubaustas 
iki gyvos galvos kalėjimu už 

neunisto anglekasio nužudy- 
mu. 

Neunistą nužudė 'minia, ku- 

rioje buvo ir Venturato. By- 
los atnaujinimas atsakytas. 

ANGLUOS ULTIMATU- 
MAS TURKAMS. 

KONSTANTINOPOLIS, i. 

27. — Čia anglų militarinių 
i spėkų vyriausias vadas, gen. 
| Harington, Mustaphai Kemal 

; pašai pasiuntė ultimatumą, 
pareikalavo idant j 48 valna- 

das pašos kariuomenė aplei- 
stu neutralę loną Dardanelių 
šone. 

GRAIKAI'ŠAUKIASI 
VENIZELOSO. 

JEI TAS GRYŽ, KARALIUS 
ABDIKUOS. 

Jokiu budu nenori atiduoti 
Trakijos. 

ATJjJNAI, rugs. 27. — Grai- 

kų miiiistoriu kabinetas nus- 

prendė kreiptis į buvusį nrinis- 

terių pirmininku Vemzelosą, 
kurs yra Francijoje, idant jis 
/•ryžtų Graikijįon ir čia vado- 
vautu graiku tautai kaip nors 

išeiti iš šiandieninio krizio. 
Pirmiausia Venizeloso grv- 

1 
žimo pareikalavo naeionalės 

ekonomijos ministeris Manoas. 
Jis buvusiam premierui ir jo 
šalininkams padavė projroziei- 
ję ar tokiu ar kitokiu budu pa- 
tarnauti savo šaliai, paplūdu- 
siai varguose. 

Kiti minisfceriai jo sumany- 
mui pasipriešino. Jie sakė, 
kad jei Yenizelos sutiks ^ryž- 
ti, jis paduos nepriimtinas są- 

lygas. Viena iš svarbiausių 
sąlygų — jis reikalaus kara- 
liaus abdikavimo. 

Po šio argumento ministe- 
ris Maneas tuojaus pasitrau- 
kė iš ministerio vietos. 

Galu-gale visas kabinetas 

nusprendė prašyti Venfceloso 

gryžti Graikijon vadovauti 

graikams arba apsiimti but y- 

patinguoju Graikijos atstovu 

Europoje. 
Buvęs ministeris Harilaos 

pasiųstas Paryžiun pas Veni- 

zelosg, su pakvietimu. Jam 

draugauti pakviestas Diomi- 

dis, buvęs ministeriu Yenize- 
los kabinete. 

Nestiprus karaliaus sostas. 

Tas ministeriu nuosprendis 
pakasė duobę po visu kabine- 

tu. Be karaliaus patarimo 
kviečiamas Yenizelos karalių 
smarkiai įžeidė ir jis, matyt, 
pasidarbuos jį kuoveikiaus 

pašalinti. 
.Pramatoma, kad vietoje mi- 

nisterių kabineto karalius pa- 
skirs diktatorių. 

Bet tas karaliaus pozicijos 
neikiek nesustiprins. Veikiau 
tas bus pakenkta sostui, kurs 
ir be to šiandie vos laikosi. 
Karaliaus smarkesnis veiki- 

mas paskubins jo sosto .griuvi- 
mą. 

Santarvės valstybių & nu- 

sprendimas Trakiją grąžinti 
turkams graikuose sukėlė ne- 

paprastą triukšmą. Kaip vy- 

riausybės organai, taip visi 

kiti laikraščiai ragina graikus 

jokiu budu nepaduoti jTraki- 
jos. Graikai raginami gink- 
luotis ir pakelti kovą turkams. 

Laikraščiai pažymi, jog 
Graikija be Trakijos ir Adria- 

nopolio beliks mažytė valsty- 
bėlė, apkrauta skolų naštomis. 

Vyriausybė skatinama kuo- 
vcikiaus organizuoti armiją 
Trakijos gynimui. 

Neatiduos Trakijos. 
Kad graikai be niekur nieko 

neatiduos turkams Trakijos, 
liudija faktas, kad tai provin- 
cijai paskirtas generalis gu- 
bernatorius gen. Papoulis. 
Jam suteiktas ten kuoplaeiau- 
sias autoritetas. 

Trys graikų generolai iške- 

liavo 'Trakijon patvarkyti ten 

savo armiją ir jai vadovauti. 
Salonikuose bus pastatytas 

militarinis gubernatorius. Ga- 
limas daiktas, kad Makedoni- 

joj bus paskelbta karo padėtis. 
Be to, karo laivynas paruoštas 
veikti prieš turkus. 

Vienas ankstasis graikų val- 

dininkas, aptardamas visą si- 

tuaciją, pareiškė: 
"Graikija neleis turkams 

užgrobti Trakiją. Ji kovos 

iki paskutiniųjų." 
Daugiau pabėgėlių. 

Graikijon vis daugiau atke- 

liauja graikų pabėgėlių iš Ma- 

žosios Azijos. Visi be jokios 
mantos, be pinigų, didžiai pa- 
vargę. Nėra jiems nei tinka- 
mos pastogės, nei kitokios pa- 

šelpos., Gi jie čia kasdien 
tūkstančiais atkeliauja. 

Karalienei Sofijai pirminin- 
kaujant, komitetas darbuojasi 
visomis išgalėmis gelbėti ne- 

laimingiems pabėgėliams. Bet 

komitetui trūksta reikalingi! 
pinigų. 

Siaučia šiluma. Bijomasi, 
idant pabėgėlių tarpe nekiltų 
epidemijos, ypač šiltinė ir cho- 

lera. 
f 

DIDELIS GAISRAS 
ROCKFORDE. 

ROCKFORD, 111., rugs. 27. 
— Čia kilęs gaisras sunaikino 

butų, kurį okupavo Fay Motor 

Bus Co. Nuostoliai skaitomi 
iki 100,000 dolerių. 

Gaisras grūmojo visam blo- 
kui. Viso miesto gaisrininkai 
buvo suvažiavę gesinti gaisrų. 

Spėjama, kad vienas žmo- 

gus bus žuvęs. 

BACHMETIEV ATKELIAU- 
JA AMERIKON. 

P ASYŽIUS,"Tugs. 21, — 

Iš čia Amerikon iškeliauja bu- 

vęs TVashingtone Rusijos am- 

basadorius Bachmetiev. 
Jis tvirtina, kad bolševikų 

valdžių Rusijoje sugriausią 
valstiečiai. 

Sako, valstiečiai nestoja at- 

viron kovon su bolševikais. 
Bet jiems pamatus trupina. 

MIRĖ SENATORIUS 
WATSON. 

WASHING(TON, rug. 27.— 
Vakar čia staiga mirė senato- 
rius Watson iš Georgia valsti- 
jos. 

' Žinios iš Lietuvos 
.ILGAS AMŽIUS. 

GRAŽIŠKIAI, Žakių aps. 
Musų laikais maža kas sulau- 
kia 100 metų, bot senovėje tai 

daugelis tiek pragyvendavo. 
& i am et sodžiuje yra senukas 
ūkininkas J. Strimaitis, gimęs 
1820 metuose, t. y. jau cimjs 
102 metus. Jo šeimg. sudaro 

jis, sunus ir duktė. Nors tiek 

metu pragyveno, bet žmogus 
dirba, gerai mato, girdi ir tt. 

00 margi} ukį dar pats valdo, 
nors sunus jau 45 metų. 

Namieje viskas senoviškai. 

Macių jokių nevaiko: tėvas va- 

sarą nešioja baltomis kelinė- 

mis, marškiniai užleisti ant ke- 

linių ir juosta perjuosti'. Su- 

nus gal jau 15 metai kai dėvi 
tuos pačius batus. Minta dar- 

žovėmis, pienu ir tt. Iki šį- 
met kiaulių suvis neauginda- 
vo. Visi sveiki gražus ir rau- 

doni. Senukas dar gali pra- 

gyventi kokią 15 metų. Gyve- 
na visi labai ramiai.... 

Dievas jiems tepadeda, — 

# 

tesuteikia visiems ilgiausių 
įlietų! , 

SAUSUMA IR LIETUS. 

ŠAKIAI. Iki pusoį liepos 
mėnesio šioje apylinkėje siau- 
tė didelė sausuma ir šiluma. 

Dažnai vidurdieny būdavo 27 

laipsniai pa^al Reomiurą. Xuo 

pusės liepos m. prasidėjo lie- 
tus. Tasai lietus atvilgė žemę, 
pripildė tvenkinius, bet dabar 

pudo šieną ir dobilus. 
1 ■— — 

DAR YRA RUSICIZMO 
RAUGO. 

KAZLŲ RUDA, Mariampo-| 
lės aps. Pravažiuojant šią 
stotį dažnai girdėti geležinkie- 
lio tarnautojus £n^kant rusiš- 

kai. jTiesa, gal jie yra ne vie- 

tos žmonės, tečiaus vis tik rei- 

kėtų pasistengti ir jiems (jei- 
gu nori su mumis gyventi) 
greičiau musų kalbos išmokti. 

Kur, kur, bet jau Kazluose ne- 

jauku daros girdint šnekant 
rusiškai, 

i 

* IŠ OKUPUOTOS 

[ LIETUVOS. 

MARCINKONYS, Čionai 
bemaž kiekvieną dieną, lenkų 
žandarai atvaro iš Lydos aps. 
suimtus lietuvius. —3 dienas 

palaikę gelžkelio stotyje, pas- 
kui išveža Vilniun. ,Prieš iš- 
vežant labai kankina, Marcin- 
koniečiai labai nusiminę. 

SKARBUDIS, Šakių apskr. 
Vargas šįmet su tuo šienu. Lie 
taus tinkamai nebuvo, todėl 
tuščios pievos ir dobilienos. 

Šimtamargiai ūkininkai pečius 
trauko, nežinodami ką žiemą 
šersią. Kitais metais nuo tiek 
lauko perveždavę 15—20 veži-? 
mų parveždavę šieno, o šįmet 
vos 4. O kas bus dar su rekvi- 
zicijomis! 

VEVIERŽENAI. Vevieržė- 
nų, Andrejavo ir kituose val- 
sčiuose kirmėlės ėmė ėsti li- 
nus. Kai-kur linai jau likę be 

gaivu ir be lapu — vieni sta- 

garai. Toki linai raunami. 
Kirmėlės išsiperi iš kiaušinė- 
lių, kuriuos sudeda pilkos, kie- 
čiaclės pleštakės. Su kirmė- 
lėmis kovoti ūkininkai prasi- 
manė barstyti skruzdėles. 
Skruzdėlės kiminukus suėda, 
bet dirvoje išbarstytos ir jos 
pačios žųsta. 

Su plėštakėmis kovoti ūki- 
ninkai nemoka. Laukia, kad 

agronomai patartų, kaip kovo- 
ti su tomis kirmėlių pereklė- 
mis. 

Hįmet šioj apylinkėj nesiti- 
kima linų derliaus, o tuo la- 
biau feėmenų. 

NAUJAS BOLŠEVIKŲ 
PERSPĖJIMAS. 

MASKVA, rugs. 27. — Ru- 

sijos bolševikų valdžia pasiun- 
tė dar vieng, notą santarvės 

valstybėms. Perspėja, be Ru- 

sijos dalyvavimo nedaryti jp- 
kios konferencijos Dardanelių 
klausime. 

VOKIETIJA ATMOKA 
NOTOMIS. 

PARYŽIUS, nigs. 26. — 

Vakar Vokietija valstybės no-4 

tomis atmokėjo apie 90 milio- 
nn auksinių markių. 

Tai ragpiučio ir rugsėjo da. 

lys, skiriamos Belgijai. 

PRIEŠ 50 WARDŲ. 

Ateinantį lapkritį rinkimuo- 
se Chicagoje turės but įgyven- 
dinta 50 wardų vieton šiandie 

gyvuojančių 35. 

Kadangi į 50 wardų miesto 

padalinimas nuo ėdžių paša- 
lins daugybę politikierių, ke- 

liama kova prieš 50 \vardų. 
Politikieriai tą klausimą į- 

neša net valstijos legislaturon. 
Bet vargiai jie kg, laimės. 

KREIPSIS APELIACIJOS 
TEISMAN. 

Geležinkeliečių unijų advo- 

katas Richberg pranešė, kad 

"injunctiono" klausimą jis 
paduosi'ąs apeliacijos teisman. 

ORAS 

CHICAGO. — Šiandie gra- 
žus oras; šilčiau. 

PINIGU KURSAS. 
i : 

Svetimi} šalių pinigų vertė, 

mainant neroažiatf 25,000 dai 
rūgs. 26 d., buvo tokia pa#al 
Merchantfl Loau & Trnst Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 

Prancijos 100 frankų 7.82 

Italijos 100 lirų 4.3P 

Lietuvos 100 auksinų .07 

Vokietijos 100 markių .07 

Lenkų 100 markių .01 


