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KELIA LOUISO XVI KA- 
NONIZACIJOS KLAU- 

SIMĄ. 
IVIonsignoras Delassus kelia 

akciją Apaštalu Sostai į- 
dv.oti peticiją Irancum ka- 
įaliaus Louiso XVI kanoni- 
zavimo klausimu. 

PARYŽirs, lapkr. !)• — 

Alonsiirnoras lk'lassus, " Šė- 

mame Keli^ieuse <le ('amb- 

rai'' direktorius, išnaujo pa- 
kėlė akciją pagaminti petici- 
ją ir kreiptis į Apaštalu sos- 

tą Franci jos karaliaus Louiso 

X \" L kanonizavimo reikale. 
Louis XY I-ąjį katalikai 

francir/ai skaito kentėtoju už 

tiljėji.ną. Tikvjinio priešai su 

^iliotina jam nukirto ijalvą. 
Tas įvyko sausio 21. 1 ~(X) m. 

Tai laivo pašėlusios revoliu- 

cijos laikais. 
Paruoštai).e spaudai strai- 

psny monshrnoras Delassus 

pažymi, jo^ apie karaliaus ka 

nonizavimą vienodais jaus- 
mais dalinasi didelis skait- 

lius franeuzų vyskupų, viso- 

kios rūšies /vinių* žmonių ir 

n boluoji franeuzų dvasia. 

Tolia lis jis sako. jo«r nelai- 

mingam karaliui y pati imą die 

votą gyvenimą pripažįsta t'ilo 

sofai, univ^rsitpiu- profeso- 
riai, liaudies reprezentantai ir 
rašėjai. Karaliaus žvilgsniu 
jie reiškia vienodą sentimen- 

tą. 
Anot moiisr^iiot'o Delassus, 

svarbiausioji kanonizavimo 

priežastis, tai Louiso XVI nu 

kentėjimas del tikėjimo. 

Tasai kanonizavimo klausi- 
» 

mas ])irmiausia pakeltas pirm 
4S metu (kryžiaus kardino- 

lu Ouibert. Teeiaus toki klau- 

simai kartais sprendžiami šim 

tus metų. 

AUSTRIJOS VYSKUPAS 

KREIPIASI Į FRANCUZUS. 

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 

čionai atvyko Tjėvas Bode, 

Heuediktinas. Gurk katedros 
klebonas iš Carinthia, Aust- 

rijoj. Ji r-i a prisiuntė jo vys- 

kupas parūpinti nuo franeu- 

zvį pašeipos' iiašlaieiu įstai- 
goms ir ligoninėms Austrijo- 
je 

Pa rv ž i a us A rki vyskupą s, 

kardinolas Dubois, Tjėvas Bo- 

do misiją karštai remia ir 

rekomenduoja vietos t'rnneuzij 

kataliku duosnyhoi. 

TAI BENT BIUDŽETAS. 

YIEXXA, lapkr. 9. — Fi 

nansij ministeris Segnr Aus- 

trijos parlamente paskelbė 
jo? res]mblikos biudžetas atei 

nantieins metams siekia 10,- 

(M),()00r000,000 (10 triliomi) 

kronu. (ii pajamų skaitoimi 

vos puspenkto triliono. 

Baigęs pranešimu ministe- 

ris staiga susirgo širdies li 

ga. Tuo jaus' išneštas iš par 

lamento rūmų. Esąs blogame 

padėjime. 

Turkai Daugina Reikalavimus 
VARGIAI BUS GALIMA SU JAIS SUSITAIKINTI 

« 

SANTARVĖS KOMISIONIERIAI TARIAS! PATVARKYTI 
NACIONALISTUS 

LONDONAN lapkr. 1). — Iš 

tikru versmių gauta žiu i u, jos 
taikos konferencijoje turkai 
nacionalistai paduos visą eilę 
nau.jij reikalavimu. Tarp kit- 

ko jie reikalaus Turkijai a t i- į 

duoti" graiku salas Alytilcne 
ir Cliios, Ai^ojos juroje. Tai-j 

I pat jie stovės už tai. idant i 

j Turkija pati viena kontroliuo 

j tu savo skolas. Bus paduotai 
dar ii* kiti reikalavimai. 

Anglijoje toji žinia sukėlę 
dideli įspūdi. Y pa <v* ncatsiste- j 

' biama staigiuoju turku pasi- ; 

! putinui, su kokiu jie statosi 

I šiandie prieš santarvės vals- 

! tyhiu komisionierius Konstan 

tinopolv. 
An.u'lu spauda i vis.) arti- 

muose Rytuose situaciją atsi- 

neša labili rimtai, kaipo i di- 

Į džiai svarbius reikalus. 

Kai kuru* laikraščiai pažy- 
! mi, kad turkai nacionalistai 

11 (\«iina pasinaudoti politinė- j 

į mis suirulėmis Andoroje. Bu- 
1 tent, jie staiga nori pastaty- 
|ti tokius reikalavimus, idant 

Į Anglijai neimtu iralima ant ! 
; 1 

irreitujn susiorientuoti. Tuo » 
% 

i Inidu .jiems norisi panaikinti; 
kaikurias Mudanijos sutarties 

I sau nepalankias sąlygas, kad 

I paskui daugiau laimėti taikos 

j konferencijoje. 
j Pareinančiose iš Konstantij 
į nopolio dep<*šos»» aiškiai mato i 
i ma, jo ir tenai santarvės vais- 

| tylūu sferose pradedama jau 
j netekti kantrybės. 

Visi krikščionys patariami 
apleisti Konstantinopolį. Xos 

nežinia, ką i»*;11 i duoti rytojus. 

KONSTANTINO?., lapkr. 
J). Santarvės valstybių ko- 

misionieriai savo vyriausybių 
autorizuoti čionai paskelbti 
karo pa<iėti, .jei tas butu rei- 
kalinua tvarkos palaikymui ir 

turku nacionalistu Įsigalėji- 
mo suvaržymui. 

Kad taip, tai komisionieriai 
imsis priemonių, idant Aluda- 

nijos paliaubų sutarti turkai 

pilnai pildytu. Kitaip jie tu- 

rės atsakyti. 
Ainiai, francuzai ir Italai 

nuspreiuįė sulaikyti čia ir ap- 

ylinkėse kemalistii akciją. 
Krancijos vyri ausy lifė čia 

prisiunčia daugiau du savo 

karo laivu. 

Santarvės špoku vyriau- 
sias vadas, jęen. Iiarington, 

Konstantinopolio gubernato- 
rių Ral'et pašą ] jai n formavo, 
kad- jis neįeisiąs turkams na- 

cionalistams uzurpuoti i a 

santarvė autoriteto. 

Nacionalistai ni^crino čia 

užimti muitines. Teciaus an,<i;- 

Iu autoritetai neleido. Sako, 
jie patys ii- tolinus operuosią 
muitinėse, (ii turkai turi lau- 

kti tinkamojo laiko. 

Turku paskelbta trijų kla- 

si.u vyru mobilizacija oja aiš- 
kinama. joję nacionalistai mė- 

gina bauginti santarvę. 

FRANCiJA NEGALI AT- 
MOKĖTI SKOLŲ. 1 

* 

TAIP TVIRTINA BUVĘS 
i KABINETO NARYS. 

Ir be skolų turinti dideli j 
deficitą. 
_____ 

l'ARYŽll'S, lapkr. 9. —! 

"Kaip fiziniai, taip medžią-j 
<riniai Francijai negalimas 
daiktas atmokėti karo skolų," 
pranešė parlamente Louis Lo- 

ucheur, buvęs ministerių ka- 
| T 4 C 

bineto narys. ''Xesn kontes- 

tavęs Irancnzų skolų Ameri- 

j kai ir I iri tani jai. I >ot aš noiv- 

rinu, idant kas man nurodyti], 
kokiu ))udu Franeija gali at- 

mokėti 7 bilioniis dolierių 
skolų." 

Loueheur kalbėjo daugiau- 
sia apie naminius Francijos 
reikalus. Atakavo premiero* 
Poincare valdžią. Jis pažymė- 
jo, kad todėl atsisakęs bal- 
suoti už paprastąjį biudžetą, 
nes aname buvę 5 bilionai 

frankų deficito (nepritek- 
liaus). 

Kitas deficitas. 

Be to 20 biliomj frankų 
kitas deficitas yra specialia- 

ino biudžeto, kurs skiriaiiias 

rekonstrukcijai išnaikintuose 

(•lotuose. Tą deficitu ir visą ki 

tą sumą francuzai tikisi pa- 

dengti vokiečių kontribueijo- 
mis. 

"Šiandie yra tik dvi prie- 
moli i pataisyti francuzų finan 

sus," kalingo toliaus Louclie- 
ur, aiškindamas, jog pinigą 
mainyba yra svarbiausias dai 
ktas. "Pirmoji priemonjo tai 

ta, idant svetimose šalyse tu- 

rį šorus franctizai apkainuo- 
til juos kainomis, atatinkam. 
frankams. Tai butų didis frau 

euzii pasitariiavimas savo 

vynoi. Tuo Imdu franko pa<5č^ 
lis nebūtų grąžinta norma- 

luniaji. j\ i)io tai ir kalbos ne- 
1 • 

gali hut. Rot visgi tas galė- 
tu franką sustiprinti. 

Kita alternativa — įsteig- 
ti generale kredito schemą 
tarpe Įvairių šalių, taip kad 

i inainyba neturiėtų Imt įvelia- 
I ma i transakcijas." 

Armija pasiliks. 
Toliaus Loncheur kalbėjo 

j apie Rhine ir apie palaikomą 
j toj okupuotu j francuzų armi- 

ijg* 
Jam dar nebaigiant kalbėti 

įsimaišė premieras Poincare. 
Šis pareiškė, jog francuzų ar- 

TAIKOS KONFERENCIJA 
feUS ATIDĖTA. 
n ! k ! 

PARYŽIUS, lapkr. 0. — 

Anglijos v^riausyhfc Franci- 

jos premierni Poincare įdavė 
reikalavimą, idant laikos kon- 

ferencija su turkais butu ati- 

dėta iki lapkr. 27 d. Atidėji- 
mo priežastis paduodama, kad 

Anglijoje ateinančią savaitę 
įvyksta rinkimai. 

Poineare nepriešingas ati- 

dėjimui. jTečiaus jis pažymi, 
kad a<ir^jiuias* tegalimas tik 

vienai savaitei. 
Konferencija turėjo prasi- 

dėti lapkriejo 13 d. Šveica- 

rijos mieste Laužau na. 

SAKO, PILSUDSKĮ PRA- 

LOŠĘS. 

LONDONAS, Inpkiv 9. —j 
Lenkijoje įvyko rinkimai at-i 

stovu Vnrsavos seiman. Anot 

žinių, matyt, provissionalis 
prezidentas Pilsudskį pralo- 
šęs rinkimus. 

SOCIALISTAI LAIMĖJO 
SAKSONIJOJ. 

i 

BEKLYN^S, lapkr. 9. — 

Rinkiniai Saksonijos šeiniau 

daVo tokius rezultatus. Sei- 
mas turi viso 00 atstovus. Iš 

ju socialistai ir komunistai 
turi 51 vietą. 

LLOYD GEORGE APIE 
TURKUS. 

LONDONAS, lapkr. 0. — 

Buvęs prerriieras Lloyd Geor- 

ge kalindamas viename susi- 
rinkime pažymėjo, jog turkai 

! avi kai ingi ])atvarkymo. Kas 

turėtii Konstantinopoly Įvyk- 
ti, bet Anglija neturi nusilei- 

sti. 

ANGLIJA MOKA DAUGIAU 

NUOŠIMČIŲ. 
I 

LONDONAS, lapkr. 9. | 
Nors iki šiolei tikras nuošim- 
čiu didumas už skolas Ame- 

rikai nežinomas, bet Anglija 
ateinančią savaitę dar 50 mi- 
1 i oriu dol. užmoka Amerikai. 
Nesenai Anglija 50 milionu 

jau išmokėjo. 

SENATORIUS LODGE 
LAIMĖJO 

j ■■ i 

BOSTON, MASS., lapkr.9. 
--- Senatorius Lodgo išnanjo 
išrinktas sonata 11. Točiaus ma 

ža balsi] dauguma už savo 

oponentu. Pastarasis, matyt, 
reikalaus dar karią perskai- 
tyti halsus. ( 

1 — 1 * 

VIENATINĖ MOTERIS 
PRALOŠĖ / 

M ['SKOfiKIO, OKI,A., lap. 
9. — Rinkimuose pralain&jo 
su savo kandidatūra koitgre- 
san Miss Alice Jtobertson, ku- 

ri 1JJ20 m. buvo išrinkta kai- 

po vienatinė S. Y. kongreso 
motoris. I 

LAIMĖJO SOCIALISTAS. 

MILAVAUKEE, AVISC., ]p. 
i). — Iš šios valstijos kongre- 
są n atstovu ir šįmet išrinktas 

vienas socialistas. Tai Victor 

lierpff'r. Praeitu du terminu 

.jis nepriimtas kongresan pa- 
siremiant tuo, kad karo lai- 

ku jis darbavęsis prieš vy- 

riausybę. 

VOLSTEAD PRALOŠĖ. 

ST. PAUL, lapkr. 0. — Ži- 

nomas prohibieijos įstatymo 
autorius Volstead praloš)? pra 
cituosi rinkimuose. Taigi, pa 
si baigė jo garsus su 

4 4 sausai- 
siais" veikimas kongreso. 

PRASIDĖJO BYLA DEL 

HERRINO SKERDYNIŲ. 

MARION, ILL~ lapkr. 9.— 

Vakar <xia prasidėjo byla, su- 

rišta su darbininku skerdynė- 
mis sale Herrin, 111., kur an- 

glekasiai išžudė anglekasius, 
organizuoti neorganizuotus. 

SUIRO NORTH CHICAGOS 
TARYBA. 

Xorth Chicagos miestelio ta-j 
ryba neturi kvorumo ir nega- 

• 
/ 'i 

Ii turėti teisotų. susirinkimų. 
Taryba suiro, kuomet vie-1 

nas narys rezignavo, vienas 

nubaustas kalėjimu už prohi- 
bicijos peržengimą, gi vienas 

pašauktas Chieagon tarnauti 

l'ederaiėj "jury". 

80 DARBININKU ŽUVO 
KASYKLOJE. 

32 IŠGELBĖTA NUO DUJŲ. 

Visu žuvusiu lavonai jau 
išimti. 

SPANGLE, PA., lapkr. 9. 

|— Iš Reiily anglių kasyklos, 
kurioje aną rytmetį įvyko du- 

jų eksplibzija, išimta 80 dar- 

bininkų lavonų. Ir pranešta, 
kad tai jau visi, kuriuos pa- 
lietė baisi nelaimė. Gi 32 dar- 

mija Eiline okupuotėj taip il- 

gai pasiliks, kaip ilgai nebus 

išpildytos Versailleso taikos 

sutarties sąlygos. 
Nežinia, ar Poineare tiki 

tam, ką jis sako. 
t / 

v Į 

bininku išgelbėta. 
Kasyklos bendrovi* forma- 

liai paskelbė, jog ekspliozijos 
laiku kasykloje buvo 112 žino 
niu. 

Jei taip, lai po žeme nega- 
li Jmt daugiau žuvusių. 

Išgelbėti darbininkai labai 

silpni, nes peVdaug užsinuodi- 

ję dujomis. Keletas iš jų vi- 

sas laikas negali atgauti są- 
monės. 

Pradėta tyrinėjimai su tik- 

slu patirti kasyklos padėtį ir 

susekti ekspliozijos priežastį. 
Sppjama, jog vienas kuris 

iš anglekasių per neatsargu- 
mu turėjo sumušti uždarytą 
lempute, kurios liepsna aki- 

mirkoj pagavo dujas ir Įvy- 
ko nelaimė. 

Kol-kas kitokia ekspliozijos 
priežastis nepramatoma. 

f 
; ■ 

Žinios iš Lietuvos 
% f 

SUVALKIJOS PASIENY. 

MOCKAVA. — Čia apšilau 
IV1 Tautu Sąjungos komisija 
pp. Saura ir Lassi; jie atvy- 
ko nuo Suvalkų lydimi Su- 

valkų storastos su dviem jo 
padėjėjais. Prabuvo iš viso 
eio .*> valandas; priėmė nuo 

susirinkusių neutralinės zo- 

•nos gyventoj ij skundus, pro- 
testus ir prašė nurodyti ant 

žemlapio lietuviškus kaimus, 
dabar esančius lenkų pusėje. 

Komisijos nariai atvykę pa 

sisakč, kad jie norį parodyti, 
savo atvykimu, kad Punskas 

yra lietuvių gyvenamas. 
% 

Čia žmones ilgai .šios komi- 

sijos lauko. Dabar jai įteikė 
apie nuo 18 kaimų atskirus 

protestus su ištisų, kaimų gy- 

ventojų lietuvių parašais ir 

apie kelioliką skundų su fak- 

tiniais prirodymais apie oku 

pantų kankinimus lietuvių gy 

ventojų.' ^ 

Komisija iš Punsko nuvažia- 
vo atgal nakvoti į Suvalkus 

ir ant rytojaus 8 X nuva- 

žiavo plentu per Kalvariją į 
Kaunt}. 

Be to, dar, važiuojant ko- 

misijai į Kalvariją ir apsis- 
tojus jai neutralinėje juosto- 
je, šios pusės Kurzo.no linijos 
gyventojai dar įteikė jai ke- 

lis pundus protestų del 

perėjimo lenkų į šią pusę 
Kurzono linijos ir visiško jos 
suvaržymo, apstatant įvai- 
riais lenkų partizanų-banditi} 
būriais ir del neleidimo žmo- 

nių Punskan į bažnyčią. Taip 
pat lietuviai pabėgėliai iš a- 

nos pusės linijos įteil# savo 

skundą. Gyventojai (lėkingi 
komisijai už jos atvykimą, 
tiktai gailisi, kad perretai ji 
apsistojo ir maža patyrė apie 
lietuvių kančias po lenkų jun 
gu. » 

• 

Ties Punsku neutralinėj juo 
v 

stoj, šia-pus Kurzono linijos 
yra po kaire nustatyta lenkų 
ištisa eiJiė įvairių partizanų, 
pavadintų neutralinės juostos 
policija. Ji per šią liniją, be 

ypatingos lenkų valdžios raš- 

to, neleidžia nei į vieną, nei 

į kitą pusę pereiti, net vietos 

gyventojams. Sugavę perei- 
nančius, varo į Suvalkus ir 
ten uždeda piniginę kelių tū- 

kstančių pabaudą. Taip atsiti 
ko ir 8 X, kada į- Punską at- 

vyko jT. Sąjungos delegacija. 
Čia kaip tik tą pačią valandą 
lenkų mirgėtoji "policija" at- 
varė į Punską nuo Alksnėnų 
kaimo jų stovyklos sugautą 
merginą. Bet atvariusieji mer 

giną policiantai, patyrę, kad 

čia yra komisija — jie gavo 
apie tai žinią nuo savo vyres- 
niojo, pametė ant rinkos mer 

giną, spruko patys į užkam- 

pes ir, pasislėpę nuo komisi- 

jos, išbuvo iki vakaro. 

KALVARIJA. Liubavo a- 

pylinkėje bekovodamas, šios 

[srities lenkų partizanų vadas, 

Pilipavičius gavo kelias kuli- 

pkaS ir už poros dienų mi^ė. 
Filipavičius pirmiau buvo 
lenkų išrinktas Liubavo vir- 

šaičiu; o dabar jis buvo su- 

| organizavęs grupe partizanų 
: ir manė garbingai užkariau- 

siijs Liubavą, esantį Lietuvos 
i pusėje. Mat, čia gyvena keli- 

j atskalos Lietuvos lenkai dva- 

| rimukai, kurie būtinai čia no-' 

i ri įvesti Lenki j;}. Bet LiubavQ 
į valsčius gryniausių lietuvių 
į gyvenimas. 
!• 
i. i-.'isl 

KAUNAS. Kauno iždinęjo 
i stovi ištisos oiljf'S iš kaimų 
! atvykusių žmonių, norinčių;, 
mainyti auksinius pinigus į 

1 litus. Pasitaiko, kad papras- 
I tas kaimietis atneša pusę ko- 

t jinf's aukso ir laukia, kol jam 

| išmainys Į "savus pinigus.**;. 
Kai kurie nesulaukdami eina 

keisti Į privatinius bankus, ld 

ti atsineša prisirišę ryšulius 
| ostmarkių, kad iškeitus jas į 
litus. Matomas dedelis liau- 

i dies susidomėjimas naujais 
I # 

7 į 
! litais ir tvirtas pasitikėjimas 
jais. 

—-—2 

TELŠIAI. Paleisti apyvar- 
ton litai padarė daug maiša- 

I ties. Vieni eina į Emisijos 
Į banką ir tuoj perka litų, ki- 

lti gi gavę litų tuo maino af-~ 

į gal juos Į markes, jau ir krau'~ 
tu\f'se priimami litai, sudarys 
t i kainų sų rašai litais. 

! — 

I 

j KAUNAS. Įvedus anais me 
1 tais Lietuvoje linų monopolį, 
Lietuvos (vyriausybė padarė. 
sutartį su viena anglų firma,- 
kuri turėjo tuos linus parduo- 
ti komiso dėsniais. Dabar pa- 

naikinus linų monopolį, tenka ^ 

užbaigti ir prekybines opera- 

cijas su ta firma. Lietuvos vy 
riausybe tebeturi dar parduo- 
ti linų, kurie buvo anais m. 

atiduoti tai anglų firmai Ko- 
misan: būtent, Liepojoj — 

1,5()0 tonų ir 2,000 tonų angr. 

Į Inose. 

Kadangi vykdant t?} lin,ų 
pardavimą esama nuojnonių 
skirtumo tarp Lietuvos vy- 

riausybės ir p. Tildon Smith, 
tos anglo firmos atstovo, tai 

p. finansų ministeris pasiūlė 
Tildon Smith'ui visus nesusi- 

pratimus, esančius šioj by- 
loj, likviduoti trečiųjų teismo 

keliu. 

"ORAS 

CHICAGO. — Šiandie pra- 

yiatomas gražus oras; maža 

atmaina temperatūroje. 

pinigu kursas.' 

Lietuvos 10 litu $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 

Francijos 100 frankų 6.92 

Italijos 100 lirų 3.98 
Vokietijos 100 mark. .01}į 
Lenkijos 100 mark. .0068 

v 


