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Lietuva Atsisako Patarnauti Tautų Sąjungai 
T. SĄJUNGOS KOMISIJA 

GBYŽTA GENEVON. 
PASIRODĖ. KOMISIJA 

LENKŲ ŠALININKĖ. 

(iEXKVA, spal. 7. — jTau- 
tii Sąjunga nesenai atsisaki' 
tolesniai svarstyti nebaigtą 
Vilniaus klausimą. I-t ji pa- 
siuntė komisiją ištirti Lietu- 

vos-Lenkijos neutralę zoną ir 

išvesti tarp abiejų valstybių 
sienas, ciel kurių ilgas laikas 
nesusitaikonia. 

Tautu Sąjungai pranešta, I 

jog toji komisija, nebaigusi! 
savo darbo, gryžta (lonevon. | 
Todėl, kad Lietuvos vyriausy- 
)h. atsisako jai duoti nukaliu-j 
•ru tame darl)e patarnavimu. | 

Lietuva atrado, kad toji; 
komisija yra labiaus ])rolen-j 
kiška ir palinkusi sienų klau-| 
sima spręsti lenkiškomis pa-l 
žiūromis. 

Pati komisija raportuoja,! 
jo£ Lietuvos vyriausybė u//'1-j 
musi poziciją, kad Tautu Są-, 
jungos reprezentantai nedali 
užtikrinti savo bepartyvišku-j 
mo sprendžiant si»*uii nusta- 

tymo klausimą. 
Kad taip, tai komisija per-i 

t muk'ui saro kelione neutva-į 
.1 

lojo zonoje ir nieko nepešusi: 
gryžta (Jenevon. 

30 ŽMONIŲ ŽUVO MIŠKO 
GAISRUOSE, 

Qt'KBKC, spal. 7. — Kana- 

dos provincijose Outario iri 

Quelx*e siaučia baisiausi miš- 

ku gaisrai. 
Anot gautu žinių, ikišiol 

gaisruose žuvo suvirs .'50 žmo- 

nių. 
St. Mauriee klonis pavirtęs 

liepsnų jura. Iš ten gaisrai 
plinta į pietų ir pietryti] šo- 

rius. 

Daugybe miesteliu ir sodžių 

sunaikinta. Tūkstančiai /gy- 
ventoją nett ko nei pastogės, 
nei mantos. Tuotarpu oras 

gerokai jau atšalęs. 

PALESTINOS KLAUSIMAS 
ATIDEDAMAS. 

(JEXEVA. S[>aJ. 7. — Kon- 

troliuoti i ?• saugoti šventas 

vietas Palestinojo Jauti) Są- 
junga neatliko galutino nu- 

sprendimo. Padaryta dali- 

mis kompromisas duoti Fran- 

eijai pirmininkavimu subkomi 
tete, kurs turėtu prižiūrėti 
krikščioniu interesus. Tekiau s 

tame klausime Italija dar no- 

taro siutino žodžio. Kad 

taip, tai tas Palestinos klau- 

simas atidėtas toliaus. 

DAUGIAŪ"PAšELPOS. 
AVASHIXGjTOX, spal.1 7. — 

Amerikos Raudonasis Kry- 
žius nusprendė paskirti 75,- 
f>00 doleriu daugiau pabėgė- 
lių šelpimui artimuosiuose 
įvytuose. 

i Mudanijos Konferencija su 
1 Turkais Pertraukta 
j TURKAI STATO GRIEŽTUOSIUS REIKALAVIMUS 
I PARYŽIUN SIUNČIAMAS LORDAS CURZON. 

FRANGIJA KELIA PROTESTUS PRIEŠ GRAIKUS | 
CURZON IŠKELIAVO 

PARYŽIUN. 

LONDONAS, sp. 7. — An- 

glijos ministeriu kabinetas 

vakar atlaikė speciali posėdį 
ir po to oficialiai paskelbė, 
ka<l Mudanijos konferencija 
su turkais nepasilmi^isi, tik 

laikinai pertraukta. Tečiaus 

konferencija anksčiau nebu- 

sianti atnaujinta, kol Anglį* 
jos ir Franci jos vyriausybes 
ne'pasitarsiančios apie situaci- 

ją 
Anglijos užsieniu reikalu 

sekretorius lordas l'urzon iš- 

keliavo Paryžiun pasimatyti1 
su franeuzu pr<mieru Poin-( 
ca re. 

Priešinasi turkams. 

Anglijos kabinetas daugiau- 
sia diskusavo Trakijos klau- 

siu. a. Kalbėtasi apie apsau- 

gą ten graiku mažumos. Nes 

kuomet įsibriaus turkai, neži- 

nia, kas ten irai i įvykti su j 
graikais. j 

Lygiai ir C'lianako tvirtu-! 

mos klausimas buvo debatuo- 

jamas. Kaip žinoma, turkai 

nori, idant anglai iš C'lianako 

pasitrauktu. 
I5et anglu kabinetas vis dar 

laikosi pozicijos — neapleisti 
C'lianako ir neleisti turkams 

taip greitai persimesti (Traki- 
jon. 

Tais klausimais bus pasi- 
tarta su Franeijos vyriausy- 
be. 

Prancūzai ui turkus. 

Tuotarpu yra žinoma, jog 
Francijos vyriausyl>ė nusista- 

tusi remti visus turku reika- 

lavimus, nors tie butų kenks- 

mingiausi Graikijai ir Angli- 
jai. 

Italija viešai netaria savo 

'žodžio nei vienaip, nei ki- 

I taip. Bet, kiek žinoma, sto- 

vi (laukiau anglų pusėje. Xes 

Franeija perdaug susisėbra- 
Ivusi su turkais.* 

| Kadangi graikai Trakijoj 
i' su paskuba ginkluojasi ir sa- 

ikosi nepaduosią tos žemės 

i turkams, tai Anglija kol-kas 

į remsis prieš turkus graikų 
I neatlaidumu. 

Dėlto turės praeiti keletas 

, dienu kol anglai galės duoti 

; galutiną savo žodi ir stoti iš- 

naujo konferencijom 
Turkai nori veikti tuojaus. 

* 

(Turkai nacionalistai tuo- 

tarpu stovi už tai, idant jiems 
i butų leista kuoveikiaus užim- 

i Trakiją. 
Must&pha Kernai paša, kal- 

indamas nacionalistu seimo; 

Angoroj pareiškė: 
44(iraikai kuoveikiaus turi) 

Trakiją evakuoti arba pasi-! 
duoti. Tuo labinus, kad Grni-j 
ki.jo.j pravesta revoliucija Į 
daugiausia atkreipta prieš tur- 

kus. Todėl jTurkijai yra ]wi- 

vojnus ilgiau nieko neveikiant 

laukti." 
-Turklį griežtesnis reikalavi- 

mas reikšta tuojaus po to, 
kuomet F ra nei jos atstovas 

viešai pažymėjo, jog Franet- 

ja stovi už turku reikalavi- 
mus. 

Kelia protestus. 
Francijos vyriausybė savo 

pasiuntiniui Atenuose pasiun- 
ti instrukcijų Francijos var- 

du protestuoti prieš graiku 
gi nk la v i r ną si Trakijoj. 

Francija sako, kad graikai 
tokiu pasielgimu pačiai jai' 
daro nesmagumu, kuomet dell 

to krašto likimo vedama kon- 

ferencija. 
iš Paryžiaus pranešta, kad 

tenai su premieru Poincare 

trumpą konferenciją turėjęs, 
gryžęs iš Londono buvęs 
Graikijos premjeras Yenizo- 

los. 

Turkai pasirengę. 
Mustapha Komai paša kal- 

bėdamas Angoros seime pa- 

reiškė, joi>- turku nacionalis- 
tu troškimas atsiekti savo tik- 

j 
sius be kraujo praliejimo. 

Tą taikingą turku nusista-j 
tymą santarvės vaistyk s su- 

pranta, sako Komai paša, buk 

turklį armija nusilpusi ir ne- 

turinti reikalingų s piku ata- 

kuoti priešą. 
Taip nėra, sakė jis. Ofen- 

syva kuogeriausia paruošta ir 
laimingai bus išvesta, jei tur- 

ku priešai nesusipras. 

GAUJA APMUŠĖ 

POLICMONĄ. 

Ties saliunu, 5430 So. Pau- 

lina st., gauja girtų jaunų 
bomolių užpuolė policmoną 
Mertz, kurs sėdėjo automobi- 

liu jo ir laukė išeinant trijų 
savo draugų. , 

Kilo muštynes. Nuo polic-j 
moiio Mertz atimta revolve-j 
ris. Pašaukta policija tuo- 

jaus 4 bomelius areštavo. Te- 

eiaus suiručių laiku trys iš jų 
pasprūdo. 

Policija turi vieną. Ieško 
v v 

sesių. 

SUSKILO Sll TURKAIS 
VEDIMU KONFERENCIJA 
TURKAI STAIGA ATMAI- 

NĖ SAVO ŠVELNŲ 
toną. 

Reikalauja kuoveikiaus 
užimti Trakiją. 

KONSįT AXTIX OPOL, sp. 
G. — Nebelaukiant, visai noti- 
kotai vakar omo ir suiro Mu- 

danijoj vedama su turkais 

konferencija. Nesuiro ji vi- 

sai, bot yra pavojaus. 
Pradžioje turkai, pasirodo 

švelnučiai. Sutiko su san- 

tarvos valstybių sąlygomis, 
pasirašo paliaubų protokolą. 

Bet vakar staiga franoimi 

remiamas Tsmet paša iš nu- 

duoto avinėlio pavirto liutu. 
Vakar oi a iš Mudanijos 

grvžo Anglijos ir Italijos at- 

stovai — generolai. Kai]) 
šiandio, po pasitarimo su auk- 

štaisiais komisionieriais, žada 

gryžti vol Mudanijon ir mė- 

ginti tolesniai vesti derybas 
su turkais. 

Svarbiausioji priežastis. 
» n, 

Išp radžiu čia visaip buvo 

aiškinama kilusiu konferenci- 

joje nesutikimų priežastis. Pa- 

kabaus patirta tikriausioji ir 

svarbiausioji. 
'Tai Trakijos evakuavimo 

klausimas. 
Tsinet paša po ilgų diskusi- 

jų autokratiniai praneš san- 

tarvės valstybių atstovams, 
jog turku armija neprivalo 
laukti taikos * konferencijos 
arba nuskirto laiko Traki- 

jos užėmimui. Ji privalo bū- 

tinai tuojaus ten maršuoti ir 

užimti tą teritorija. 
Gen. Harington, vyriausias 

anglų spėkų vadas, mėgino 
Ismet pašą nuraminti. Bet 
Ismet pasirodė stipriai stovįs 
už savo reikalavimą. 

Kad taip, tai santarvės de- 

legatams prisiėjo apleisti kon- 

ferenciją, gryžti Konstantino- 

poli ir iš čionai susisiekti su 

savo vyriausybėmis, gauti 
nauju instrukcijų. 

Francuzai remia turkus. 

Svarstant Trakijos evaku- 
avimo klausiniu, gen. Haring- 
tonp pusėje stovėjo italu gon. 

Mombelli. Bot francuzų gen. 

Charpy rodosi neutralis. 
Tik paskui Franci jos spe- 

cialis atstovas Bouillon staiga 
pakilęs pareiškė, jog jis turįs 
nuo savo vyriausybės instruk- 

cija remti visus turku reika- 

lavimus. 
Kad taip, tai anglų ir ita- 

lu atstovams užteko to argu- 

mento. Tuojaus pertraukta 
konferencija. 

ORAS 

Chicago. — Šiandie nepas- 
tovus oras; gali but lietaus; 

daug vėsiau. * 

PADARYTI PLANAI GEL- 
BĖTI AUSTRIJA. 

Kaikurios valstybės skolins 

pinigų 

G E NEVA, Šveicarija, spal. 
7. — Austrijos kancleris Sei- 

pel ir Anglijos, Prancijos ir 

Italijos reprezentantai pasira- 
šė (v*ia protokolą, karilionu au- 

torizuojama Tautu Sąjunga 
gelbėti Austriją. /Taigi, tuo- 

mi patvirtinti planai, kuriais 

pasiremiant ta šalis bus iš- 

traukta iš finansinės pragaiš- 
tės. 

Po to įvykusio fakto Aus- 

trijos kanolieris Seipel leng- 
viau atsikvėpė. Lygiai ir 
santarvės reprezentantai rei- 
škia daug džiaugsmo. 

Protokolas sudaro tris do- 

kumentus. Pirmajame doku- 
mente pažymima, kad Angli- 
ja, Franci;;a, Italija* ir Čeko- 

slovakija yra principalės. 
Austrijai duodamos paskolos 
garantuoto jos, kad su ta pas- 
kola jokiu budu nebus palie- 
piama Austrijos nepriklauso- 
mybė jokioje formoje. 

Kitu du dokumentu autori- 

zuoja Austriją išleisti parduo- 
damus bonus vertos (550 milio- 

i 
nu auksiniu' kronų. Austrija 
garantuoja mokėti nuošimčius 
surinktomis mokestimis iš 

muitinių, iš tabokos monopo- 

lijos ir 11. 

Austrijoj Įvedamas finansi- 
nes reformas prižiūri T. Są- 
jungos skirta komisija. 

Anot žinių i, Vienuos, Au- 

strijos socialistai kovoja prieš 
tuos pagelbos planus. So- 
cialistai nori Austrijos suiri- 

mo, idant paskui patiom^ pel- 
nyti. 

BIUDŽETAS "BALANSUO- 
JAMAS." 

PARYŽIUS, spalių 7. — 

Francijos finansų ministeris 

Lasteyrie pranešė, jog Fran- 

cijos biudžetas "balansuoja- 
mas." 1 1923 metais tečiaus 

pramatomas 4 bilionų frankų 
deficitas. Girdi, tai nuošim- 

čiai už paskolas, kurios už- 

trauktos neatmokant vokie- 

čiams. 

FASCISTI NORI APNYKTI 

(PARLAMENTĄ. 

ROMA, spal. 7. — Trum- 

poj ateity įvyks Idalijos par- 

lamentai! rinkimai. Fascistų 
partija išvysto savo kampa- 
niją. Jie nori laimėti 321 

vietą, idant sudaryti nariai 

daugumu. Šiandie jie turi 4G 

atstovus. Parlamente viso 

atstovu yra 535. 

DU FRANCUZU KARININ- 
KU NUŽUDYTA. 

CAITIO, spal. 7. — Haura- 

no provincijos, Sirijoje, gu- 
bernatorius Islim paša užpul- 
tas jam važiuojant automobi- 
liu." Nužudytu du francuzu 

karininku jo palydovu. Pats 

gubernatorius pažeistas ko- 

jon. 

AMERIKOS LIETUVIAI , 
LIETUVOJE 

—" 

Eiiiigi'aeijbs biuruose ^suži- 
nota, kad iš Amerikos Lietu-1 

'vou .grįsta kas mėnuo Ameri-j 
kos ir Lietuvos piliečiu apie 
1,0(K)—? ,500 žmonių. Išva- 
V. 

I 
jžiuoja iš Lietuvos at,gal i A-1 
'menkę. apie 425 Lietuvos pi-f* 
dieriai ir tiek pat Amerikos 

'piliečių, daugiausia lietuvių. | 
Iš Lietuvos pirm.4} kart e-j 

migrantai važiuoja Amerikon,! 
kai juos šaukia giminės ar pa-į 
žįstami. 

Amerikos piliečiai (tarp jų 
ir lietuviai) grįžta atgal dėl- 

to, kad jie ten pripratę prie 
geresniu gyvenimo sjjlygų,. o! 
eia juos daugiausia kankina! 
ekonominė padėtis. Be to, 
čia esanti stoka organizacijos, 

'kuri duotų jiems čia nurody- 
mų ir padėtų įsigyventi. Jau 

yra sutverta ir paduota užre- 

gistruoti "Lietuvos ir Ameri- 

kos susiartinimo draugija, 
kurios uždavinys bus padėti j- 
sigyventi Lietuvoje grįžtan-, 
tiems amerikiečiams. 

Amerikiečiai, kurie jau įsi- 

gijo Lietuvoje nekilnojąij 
turtą, uždėjo prekybą ar įs 
steigė kokią įmonę, data 

džiaugias ir girias, kad jietf 
čia geriau gyventi, neg 
Amerikoje. Pačiame KaUi 
40 amerikiečių nusipirkusi 
namų, o provincijoj dau/dj 
turi įsigiję ukius ir įsisteiį 
visokią mažesnių bei didesni 

įmonių. 
" Amerikos Lietuvių Pr 

bos B-vė/' 44Rūbas," "Drc 
be," "Galybė" ir kitos suk$Įį 
tos daugiausia amerikieti 
kapitalais, dabar vaidina ga 
na svarbia vaidmenį musi 

prekybos srity, o akcininką 
turi nemaža pelno. 

Pargrįžusieji iš Aniuriko 
lietuviai pasakoja, kad daugU 
ma Amerikos lietuvių yra- ht 
bai išsiilgę ir ištroškę mu&l 
istorinės sostinės — Vilniaus 
ir jeigu Lietuva jį atgautų 
tai lietuvių su kapitalais grį 
žinias kelis kart padidėtų. Ji< 

daro pastangų, kad tą Lietu 
vos Šventovė Vilnius, butil 
Lietuvai atiduotas kuogrei? 
čiausia. 

CHICA60JE | 
I 

KOMUNISTAI KREIPIASI į 
AUKŠCIAUSIAN TEISMAN. 

Žinomas Chicagoje socialis- 

tas komunistas ir dar priede 
milionierius William Bross 

Lloyd su kitais savo 17 drau- 

gu 1920 metais nubaustas ka- 

lėjimu ir pinigine pabauda. 
Jie visi atrasti kalti už dary- 
mą sąkalbio spėkomis nuver- 

sti šalies vyriausybę. 
♦Jie apeliavo viršiausian vai-l 

stijos teisman. Šis patvirtino 
žemesiiės instancijos teismo] 
ištarme. Pagaliaus tan pa- 
čian teisman padavė prašy-' 
nxą, idant jii byla butju išnau- 

jo perkratyta. jTeismas ne- 

priėmė peticijos. 
Dėlto, Bross Lloyd su,savo| 

draugais nusprendė' apeliuoti 
aukščiausian šalies teisman 

Washingtonp. Bus mėgina- 
ma sugriauti Illinois valstijos 
Įstatymą, pagal kurio jie nu- 

bausti. 

NEDUODA ŠUNŲ. 

M i ss Laura AValker, 3645 
Grand boulevard, atsisakė 

j persiskirti su savo penkiais 
šunimis, kuomet sveikumo de- 

partamento agentai mėgino 
juos atimti nuo jos. 

Kaimynai nusiskundė, kad 

šunų lojimas ir staugimas ne- 

duoda žmonėms miegoti. 
Miss AValker pareiškė, jog ji 

esanti " Anti-Cruelty society" 
narė. 

4 
Kuomet gatvėje ran- 

danti paklydusį arba be prie- 
glaudos šunį, jinai šaukianti 

1 
pas. save, duodanti prieglau- 
dą ir užlaikanti. 

Turbut, tas reikalas išsp- 
ir^sti bus pavestas policijai. 

PREZID. APIE DARBININ- 
KŲ UŽMOKESNIU& 

DETROIT, Mirti., spal. 4 

(suvėlinta). — Geležinkeliu 
brolijų suvažiavime kalbėjc 
Darbo sekretorius Davis. '3 

Kalbėdamas jis padavė pre- 
zidento Hardingo opiniją, 
kąip jis atsižiūri į darbinin- 

kų, ypač geležinkeliečių gau: 

namą užmokesnį. 
Prezidentas aiškiai pareiš- 

# 

kė, sakė sekretorius Davis, 
jog geležinkeliečiui užmokes- 
nis turi but tokia, idant jis ne 

vien galėtų gyventi, bet kiek- 

nors ir pasidėti ateičiai, po- 

draug neatsisakydamas pap- 

rastų žmogui reikalingų gyve- 

nimo smagumų. u 

Sekretorius Davis ragino 
geležinkeliečius but taupiais. 
Taupyti reikalingas įprati- 
mas, sako jis. 

Amerikoniškas darbininkai, 
pažymėjo Davis, vi suome jt 

mylėjo tvarkę ir pildė įstaty- 
mus. Nežiūrint to, pastaru 
jam o streike Įvyko daug pik- 
tų darbu, buta daug kraujo 
praliejimo. 

Toki atsitikimai yra ne vien 

negeistini, bot ir baustini. 

Dėlto, nors ateity gana tų, 
kovų ir betvarkės. Reikalin- 

gas susiklausymas. Gi kitaip 
tik panieką užsitraukiama. 

PINIGU KURSAS. 
-'J,-} 

Svetimų šalių pinigų verti, 
mainant nemažiau 25,000 doli 

spalio G d., buvp toks pagal 
Merchants Loan & Trust Co» 

Anglijos sterl. svarui 4.43 

Franeijos 100 frankų 7j62 

Italijos 100 lirų 4.90 

Lietuvos 100 auksinų 04?į 
Vokietijoę 100 markių .0494 
Lenkų 100 markių .01 


