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METAI-V0L Vū 

Alenuose Paskelbta Karo 
Padėtis 

TAIKOS KONFERENCIJOJE PAGEIDAUJA MATYTI 
II! SUV. VALSTIJAS 

BOLŠEVIKAMS DAUG RUPI DARDANELIŲ LIKIMAS- 

GRAIKIJOS VALDŽIA 
APSIDRAUDŽIA. 

A TE X AI, s p. 1 l\ — Grai- 

kijos revoliucinė valdžia apsi- 
draudžia nuo galimu sukilimu. 

Kuomet santarvės valsty- 
bės su turkais pasirašė pa- 

liaubą sutartį, sulig kurios 

graiku armija paskirtu laiku 
turi apleisti Trakiją, revoliu- 
cinė valdžia sutiko su tuo li- 

kimu. Sako, santarvės vals- 

tyta's to reikalauja. Reikia 

j u klausyti. 
Toėians yra. žmoni n, kurie 

su tokiu santarvės valstybių 
diktavimu nenori sutikti. Pra- 

matoma, kad tie visi rengiasi 
pakelti sukilimus prieš šian- 

dieninę valdžią, kuomet prasi- 
dės Trakijos evakuavimas. 

Dėlto ėionai revoliucinė val- 

džia paskelbi*' karo padėtį, j 
(ialimas daiktas, karo padė- 
tis bus paskelbta ir visoj 
< I ra Iki joj. 

NORŠTŲ SUV. VALSTIJŲ- 

L0X1)()XAS. spal. 1 ± 

Kuomet paliaubos su turkais 

iludanijoj ]>asirašytos, Angli- 
jos vyria usyl>ė ramiau atsik-1 
vėpė. Ypač jai lenkiau pasi- j 

darė, kuomet graiku valdžia 
nereiškia jokio pasipriešinimo 
Trakijos reikale. 

šiandie tad jau tariamasi \ 

apie pačią taikos konferenci- 

ją, kuri turės prasidėti arti- 

miausiomis dienomis. Konfe- 

renc.*ai nei diena nei vieta I 

dar nepaskirta. Ir tuo klausi- 

mu prisieis tartis su turkais. 

Bet tai bus menkniekis. 

Kadangi Anglijos vyri ausy 

I>ė altiniuose I lytuose negar- 

bingai turėjo pasiduoti tur- 

! kailis, už kuriu nugaros sto- 

vi franeuzai, tai šiandie An- 

glija jau nieko tokio ypatin- 
ga nedaro nei iš pačios tai- 

kos konferencijos. Sako, jog 
konferencija daugiausia pa- 
lies Dardanelius. Todėl kon- 

ferencijoje dalyvauti pagei- 
daujamos visos valstybės, ku 

rios tik interesuojasi Danda- 

nolių j>ertaka. 
Anglija sit Franci ja ypric 

pageidauja konferencijoje ma 

t y t i ir Su v. Valstijas. 
(irai k i jos vyriausiu delega- 

tu konferencijoje Ims Venize- 
los. 

BOLŠEVIKAI APIE SAVE. 

MASKVA, spal. 12. — Bol- 

ševiku valdžių ir vėl skelbia 
santarvės valstybėms, idant 

taikos konferencijoje del Dar 
♦laiveliu jokiu budu nebutu 

uunirsta ir Rusija. Xos ji tu- 

rinti svarbius interesus, su- 

rištus su Dardaneiliu likimu. 
1 žsieniu reikalų komisaras 

Tchitelierin, kurs nesenai grv 
>.o iš Vokietijos, skelbia, jog 
bolševistinė Rusija pradeda 
atsigaivinti. Todėl kapitalis- 
tu viešpatijos su Rusija turi 

skaitytis. 
(lirdi, bolševikai nekelia jo 

kiu grūmojimų. Tik reikalau- 

ja, idant Dardanelių klausimu 

konferencijoje turėtu but at- 

stovaujama ir Rusija. 
Kelinti metai bolševikai 

skelbia apie Rusijos atsigai- 
vinimą. Ir iki šioleei to visa 
ten nesimato. 

PASIBAIGĖ KARO PA- 
VOJUS. 

TURKAI PASIRAŠĖ PA- 

LIAUBŲ SĄLYGAS. 

Už pusantro mėnesio jie gaus 
Trakiją. 

MUDANIA, spal. 11. —Va- 

kar vf'lai naktį turku atstovas 

Is»hct paša pasirašė paliaubą 
sąlygas. 

Turkai krikštauja. 
Xors tos paliaubų sąlygos 

turkams paduotos santarvė® 

valstybių, t ėmiaus jos pačiu 
turku padiktuotos. Pačių tur- 

ku su franeuzais sustatytos. 
Franeuzu su turkais sėbry- 

>t''s auka yra Anglija ir jos 
globojimą Graikija. 

Anglija neteko jokio arti- 

muose Rytuose vardo. Nieko 

jai negelbėjo nei jos milžiniš- 
kas karo laivynas. 

("I vaiki ja netenka Trakijos. 
Nerves taikos sutartis visai 

sunaikinta. 

Turkai gryžta Europon kur 

-kas stipresni, negu buvę pirm 
karo. Bet užtaigi išvengta 
karo. Oi karas butų įvykęs, 
jei turku diktuojamos sąlygos 
butu atmestos. 

Nauja neutralė zona. 

Tai pirmukart istorijoj pa- 

sitaiko, kad turkai padiktavo 
paliaubų sąlygas. 

Pagal pasirašytų paliaubų 
sąlygų, i 4f) dienas visa ryti- 
nė Trakija turės Imt jiems su- 

grąžinta. 35 dienų skirta iš 
ten evakuoti graikų armijai. 
Gi 30 dienų — perduoti tur- 

kams civile valdžia, 
j 

k " 

Trakijos reikale sąlygos va- 

lkai* buvo paskelbtos, 
i Sekančios štai sąlygos pa- 
i liečia neutralę zoną aplink 
; Konstantinopolį ir Dardane- 
lius: 

1. Visa Angoros valdžios 
I (turkų) kariuomenė kuovei- 
kiausia atšaukiama iš zonos, 

kurią okupuoja anglai. Maž. 

Azijos šone nustatoma nauja 
neutralės zonos linija. Tai 
atlieka abiejų pusių maišyta 
komisija. 

2. Xaują neutralės zonos li- 

niją turkai gerbia ir jos ne- 

peržengia iki to laiko, kuo- 
' met baigiasi anglų okupuotė. 
Šigi ))aigiasi padarius galuti- 
ną taiką. 

3. Angoros turkų valdžia 
iki taikos sutarties ratifikavi- 
mo Trakijon nesiunčia jokios 
savo organizuotos armijos. 

.. 

4. Paliaubų sutartis ima 

pilnai veikti už trijų dienų po 

pasirašymo. 
Anglai perspėja turkus. 

Vakar vakare baigiant kon- 

ferenciją anglų gon. Ilaring- 
ton perspėjo turkus naeiona- 
listus. Sakė, kad jei jie pa- 

keltų anglams karą. bloga n 

kėliau pasuktų. 

"Anglija turi atatinkamą 
skaitlių laivų, didelį skaitlių 

j vyrų ir užtektinai anuotų," 
I sakė gen. ITarington į Tsmet 

pašą. "Kuomet Anglijos gy- 

ventojai pageidauja turėti tai- 

ką, jie visgi nusprendę teisin- 

gai elgtis. }>et jie yra pa- 

jvojingi oponentai, kuomet 

I juos kas sukiršina. 

'•Tamsta -taipat pasakei, 
jjor turklį noras yra taika. Ai- 

[šUu, santarvės valstvhrs tam- 

Istoms ir siūlo taika. Visos 
Į -.... 

tanistii naeionalės aspiracijos 
I bus atsiektos be žmogaus gy- 
vasties praradimo. Nebus jo- 

I kio pavojaus taikai. Tamstų 

valstybė galės prosperuoti. 
| Už 45 dienu jnsų norai bus 

pilnai atsiekti. Siųlonie tam- 

stoms taika. Tikimės, <ja 
*■ 7 ± 

pr i pažinsite." 
Turkai tad ir pripažino. 

JAPONAI GRĄŽINS KINI- 
JAI KIAOCHOW. 

TSING TAO, Shantung, 
spalio 12. — Japonija nu- 

sprendė Kiaochow grąžinti 
pilnai kinams. Tai bus atlik- 

ta ateinančio gruodžio 2 die- 

ną. Japonų kariuomenė eva- 

kuos miestą ir eivilė valdžia 

Ims perduota kinams. 
Tečiaus Kinija Japonijai 

turės atmokėti 41,500,000 do- 

leriu už japonu jvestinimus, 
už pagerinimus ir už geležin- 
kelį. 

LENKŲ MARKĖS NETEN- 
KA VERTĖS. 

h \ 

NEW YORK, spal. 12. — 

Lenkų markės dar labiaus 

pradėjo smukti kainoje. Va- 

kar čia vienam šimtui lenkiš- 

ku markių, nenorėtti duoti nei 

vienas amerikoniškas centas. 

ARABAI NERIMSTA. 

LONDONAS, spal. 12. 

Pranešta, jog Palestinoj ir 

kitur arabai vis daugiau ne- 

rimsta prieš anglų valdžią. 

400,000 GRAIKŲ TURĖS 
' APLEISTI TRAKIJĄ, 

ADRTĄNOPOLIS. spal. 22. 
— 

" Reiškia, aš tuuėsiu išvesti 

iš ryt. Trakijos apie 400,000 
graiku tremtinių!" pareiškė 
eivilis Trakijos gubernatorius 
Xenop)ion Deaieos, fcnomet ko- 

respondentas jam prisiminė 
Trakijos evakuavimo klausi- 

mą. 
Gubernatorius gavo iš Ate- 

ini suvėlintas depešas, kurio- 

mis patvirtinama seniau pa- 
skelbta žinia, jog graiku re- 

voliucinis komitetas nuspren- 
idė prisitaikinti santarvės val- 

stybės norui, ty. evakuoti ry- 
tine Trakiją, kuomet nerasta 

kitokio išėjimo. 
"Tai Graikijos agonijos 

(merdėjimo) valanda," sakė 

gubernatorius. 4<I\aip galės 
j Graikija gyvuoti be Trakijos? 
» 

j Kaip ji galės atmokėti skolas 

ir prasigyventi? Mes visais 

amžiais esame labai daug 
kentėjo. Bet nebūta tokio bai- 

saus smūgio, kaip dabarti- 

nis." 
i 

•*" 

'rumunuos karaliaus 
KARŪNAVIMAS. 

PARYŽIUS, spal. 12. Atei- 
liauti šeštadienį Bukarešte į- 
vyks Rumunijos karaliaus ir 

karalienės karūnavimas. 

Franci,j$ toje iškilmėje re- 

prezentuos maršalas Foeh ir 

gen. Weygand. 
Pasirodo, kad Franeija su- 

eina j artimus santikiusr su 

Rumunija. Oi Rumunija skai- 

skaitosi Varsavos sąjunginin- 
kė. 

! Čion. AVeygand yra tas pat,- 
lai r s k i tuomet ties Varsava 

'» 

patvarkė išsiblaskusius lenkus j 
ir atmušė bolševiku puolimu. 

Franeijos militarizmas vi- 

sur užkrauna savo leteną, 
t 

AUSTRIJOS KRONOS 
PUOLA ŽEMYN. j 

GENEVA, spal. 12. — Au- 

strijos kronų kaina dar labiau 

nupuolė. Pačioje Austrijoje 
kronos skaitomos vientik mi- 

lionais. 

I LLOYD GEORGE KOVOJA 
! SU PRIEŠAIS. 

Nemano atsisakyti iš premic- 
ro vietos. 

LONDONAS, 8pal. 12. — 

Kova visu smarkumu ve- 

dama prieš premierg, Lloyd 
Georgo, kuriam norima iš rau- 

ką išplėšti valdžios styri).. 
Premioras senai kitų partijų 
lyderių buvo nepakenčiamas 
ir atakuojamas. Bet šiandie 
davė progos padvigubinti ko- 

v.ą Anglijos negarbingas pasi- 
davimas turkams. 

iTeeinus premieras nepasi- 
duoda savo politiniams prie- 
šams. Ir jis jau gaminasi 
kampanijon del generalių rin- 

kimų. Tą kampani ja pradė- 
siąs ateinantį šeštadienį. Jo 

priešai taipat nėra liuosi nuo 

įvairių netaktų politikoje. 
Tad jis galės jiems atsikirsti. 

Franoijos vyriausybė tai- 

pat senai darbuojasi Lloyd 
George pašalinti. Bet fran- 
euzai skaudžiai apsivils, kuo- 

met Anglijos premieras įveiks 
savo priešus ir pasiliks prie 
valdžios styro. Apsilikęs 
]>rie valdžios styro Lloyd Ge- 

orge pagalvos kuogreičiausia 
atsimokėti franeuzams už pa- 

darytas jam ir Britanijos im- 

perijai skriaudas. 

GRAIKAI TURĖS MILIONĄ 
PABĖGĖLIŲ. 

AT FINAI, spal. 13. — Šian- 
die Graikijos valdžia'neišgali 
sušelpti visų savo pabėgėlių iš 

M. Azijos. Tu nelaimingi] 
žmonių yra pilnos salos ir 

Graikijos miestai. |Tarp jų 
šiandie baisus vargas. 

Kuomet gi hus evakuota 

Trakija, tuomet pabėgėlių 
skaitlius sieks milioną. Ne- 

žinia, kas su jais bus veikia- 
ma. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ROMOJE. 

ROMA, spalių 12. — Va- 
kar miestu smarkiai papurtė 
žemės drebėjimas. Bet jokių 
nelaimių nebūta. Gyventojai 
visgi apimti baimės. 

AIRIJOS HIERARCHIJA SMERKIA SUKILIMUS 
DUBLINAS, Airija, sp. 12. 

— Airijos Bažnyčios Hierar- 

chija pa^aliaus viešai stojo 
prieš airius sukilėlius, kurie 
veda šaly civili kartį ir ne- 

leidžia valstybei veikti nau- 

dinguosius tautai darbus. 

Hierarchija paskelbė j vi- 

sus tikinčius ganytojinį raštą. 
Aštriais žodžiais smerkia ci- 

vilį kar$. Smerkia visus su- 

kilėlius, kurie vienur-kitur iš- 

pasalu užpuldinėja nacionalės 
valdžios kareivius ir juos žu-j 
do. 

Hierarchija pažymi, kad tai 

ne jokia kova už valstybės ge- 

rovę. Bet tai tikra žmog- 

ių 
žudystė. 

Rašte pareiškiama, kad jei 

sukilėliai nesiliaus kovoję 
prieš nncionalo daugumos gy- 

ventojų pripažintą valdžią, 
tai jie negaus išrišimo. 

Tie kunigai, kurie darbuo- 

jasi išvien su sukilėliais, iš- 
vardinami netikrais Dievo 
tarnais. jTokiems bus atim- 
tos Bažnyčios tarnavimo tei- 

sės, ty. jie bus suspenduoti. 
Kaštas pasirašytas Airijos 

kardinolo primato, Arkivys- 
kupų ir Vyskupų. 

Dėlto sukilėliai, kurių prie- 
šaky stovi žinomas de Vale- 

ra, turi gerai pagalvoti apie 
savo darbus. Jie turi atsi- 

minti, kad del jų -atkaklybės 
visa šalis paversta griuvė- 
ąiais. 

Žinios iš Lietuvos 
GYVULIŲ LIGOS. 

| KAUNAS. Veterinarijos 

j departamente gautomis žinio- 

mis, galvijų nagų ir snukiu 

įiga "jaščur" vadinama, jau 

j yra apsireiškusi: Seimu, Ma- 

I riampolės, Vilkaviškio, Kau- 
1 

no, Utenos, Ukmergės ir Ke- 

| dainių apskričiuose. Priva- 
čiai V. departamentui teko 

sužinoti, kad toji liga yra pa- 
sirodžiusi ir (Trakų apskrity. 

Liga eina iš Lenkijos ir Vo- 

kietijos pusės, ir kadangi ;'i 
yra labai užkrečiama, todql 

I smarkiausiai platinasi. Tuja 
j liga serga .ne vien tik galvi- 
jai, bot avys, kiaulės ir ožkos, 
arkliai dar neserga. Nors li- 

ga yra labai užkrečiama, bet 

'mirties atsitikimų esti retai, 
tik per ligos laika gyvuliai 
labai snliesėja. Sergančių 
karvių pieno esančiomis bak- 

terijomis, tuoj užsikrečia ir 

apserga žmonės; todėl ir kuo 

labiausia reikia saugotis. 
Žmonės pastebėję tarp ku- 

rių nors'gyvuliu lįgos žymes, 
nes gyvulys susirgęs tąja liga 
nenori ėsti, seilėja, darosi lyg 
sustingęs, šlubuoja, o avys ir 

kiaulės net klupšeios eina, 
privalo kuogreičiausįa prane- 
šti veterinarijos gydytojui. 

Veterinarijos dopartamen- 
tas vra paruošęs ir išsiunti- 
nėjęs savyraldybėms nemaža 

paskelbimų viešam iškabini- 
mui, kad žmonės galės pasis- 
kaityti ir žinoti, kaip su ta li- 

ga reikia kovoti. 

Arklių liga įnosės taipat 
Lietuvoje dar nepranvkusi. 
Bet ji gyvavo ir dabar dar 

laikosi tik tose vietose, kur 

buvo įėję bolševikai; kur bol- 

ševikų nebūta, ten ir liga ne- 

pasirodė. Bet reikia dar at- 

sargiai taideti, kol nėra visai 

pranykusi. 
Per visą su tuja liga 7 mė- 

nesių kovos laiką, yra sušau- 

dyta 44 arkliai, kaipo neišgy- 
domi. 

Pastaruoju laiku plačiai 
pradėjo reikštis šunų pasiuti- 
mo liga apie Pasvalį, Panevė- 

žį, Utenu ir dar kitose vieto- 
se. Tie sūnys apdraskė ne- 

maža žmonių ir gyvulių. 
Todėl Veterinarijos depar-! 

tamentas pataria visus šunis 
visuomet laikyti pririštus, o 

pastebėjas tos arba panašios 
ligos žymes, šunį kur nors at- 
skirai uždaryti ir, kuoskubiau- 
siai pranešti apskrities vete- 

rinarijos gydytojui. 

LENKŲ PRAMONĖ 
NYKSTA. 

VARŠAVA. Lenkų audi- 
mo pramoninkai skundžiasi 
savo padėtimi. Pinigų nepa- 
stovumas juos nuo užpirkimo 
žalios medžiagos sulaiko. Ne- 

nusistovėję santikiai su Ru- 

sija sulaiko juos nuo dilesnės 

gamybos. Lodzės pramonė 
dar gegužės mėnesį turėjo 
judrių santikių su užsieniu, o 

I .jau birželio mėnesį nebuvo 

judėjimo net vietos rinkoje. 
Branguma Lenkijoj kliudė 

pramonei konkuruoti su užsie- 
niu — su čekais ir italais. 

| Prekybą su Rumunija suma- 

j žėjo, nes ten įvesta nauji — 

padidinti muitai (80 nuoS. 

prekių kainoj). Be to, dar 
kenkia italai, kurių prekybai 
rumunai duoda lengvybių. Lo- 
dzės pramoninkai reikalauja 
kuogreičiaušia daryti prekybi- 
nes sutartis su. Lietuva, Rusi- 

ja ir kitomis valstybėmis. 
Bielsko pramonė kuri jau 

buvo pakilusi iki 40 nuoš. 

prieškarinio stovio, dabar vėl 

nyksta, nes jaučiama katast- 

rofinę stoka gyvu pinigų. 
Balstogės pliušas, kuris 

pirmiau buvo siunčiamas Ru- 

munijon, dabar ten skaitomas 

prabangos dalyku, ir todėl ga- 
benimas visai sustojęs. 

Sumanymas apie užmezgi- 
mą prekybinių, santikiu su Ja- 

ponija dabartiniu momentu 

reikps skaityti, kaipo tolimos 
ateities svajonės. Laikraštis 

"Kurjei* Poranny." rašydam. 
apie tai, ragina valstybės, ir 
ūkio organus gelbėti nykstan- 
čią audimff pramone. 

Rekvizicijų Tarybos parė- 
dymu Kauno miesto gyvento-] 
jams yra uždėta nauja nepap- 
rasta karo rinkliava sumoje 

J 11,310,000 auksinų. 

NEŽINIA, KAS ČIA 
VEIKIAS! 

Aną dieną Csicagoje ke- 

liolika žmonių atvažiavo su 

trimis trokais ties degtinės 
sandeliu, 1353" »So. Ashland 

ave., kurs yra privatinių a- 

gentų priežiūroje. 
Atvažiavę įsilaužė sandelin, 

suspėjo į trokus sukrauti net 

100 dėžių su degtinės bute- 

liais. Tik po to policija pa- 
kėlė kovą. Prasidėįo šaudy- 
mai. 

Du troku pabėgo. Vienas 

sulužo ties 18-a ir Laflin gat. 
Važiavę juo vyrai išbėgiojo. 

Įr apie tą atsitikimą nera- 

portuota policijos viršininkui. 
Dabar policijos viršininko a- 

sistentas Alcoek veda tardv- 
J 

mus. ; 

|Tikros komedijos. 

ORAS 
CHICAGO. — Šiandie gra- 

žus oras; maža atmaina tem- 

peratūroje. 

pinigu kursas. 

Svetimų Salių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

spalių 11 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trnst Co. 

Anglijoj sterl. svarui 4.43 

Francijos 100 frankų 7Joį 
Italijos 100 lirų 4.30 

Leituvos 100 auksinų .03% 
Vokietijos 100 markių .03% 
Lenkų 100 markių .01 


