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Turku Raudonoji Armijai 
Skelbia Karę Anglijai. 

Lersner atsisakė siusti kaltina- 
mųjų surašą vokiečiu valdžiai 

TURKU RAUDONOJI 
ARMIJA SKELBIA 
KARĘ ANGLIJAI 

Londonas, vasario 4 d.— 
Šiandien apturėta iš Kon- 
stantinopolio telegrama Ex- 
change Telegraph kompani- 

^ jai, sako: 

"Jaunaturkių raudonoji 
armija netolimoje ateityje 
pasieks Konstantinopolį, 
kad išvijus turkų priešus. 
Turkų bolševikai skelbia,/ 
kad pavasarį bus pradėta 
šventa karė prieš Angliją. 

Washingtonas neišsigąsta. 
Washington, vas. 4 d. — 

Čia esantieji kariuomenės 
aficieriai neskaito dideliu 
pavojum jaunaturkių kariu- 
menės užpuolimu ant Kon- 
stantinopolio, apie kurį pra 
nešama Londonan. Sakoma, 
kad raudonąja aamija vadi- 

butinė kariuomenė* 
kuri mažne visiškai priklau- 
so nuo Mustafos Kemelio 
prisakų. Tikras jos stipru- 
mas nėra žinomas. 

LERSNER ATSISAKĖ 
SIUSTI KALTINAMŲJŲ 

SURAŠĄ VOKEIČIU 
VALDŽIAI. 

Paryžius, vasario 4 d. — 

Talkininkų ambasadorių ta- 

ryba šiandien susirinko ne- 

tikėtan posėdin, kad apta- 
rus padėtį, sutvertą vokie- 

I Čių misijos vado čia barono 
Kurt von Lersner rezigna- 
vimu. 

Kaip valdžia žiūrį į padė- 
tį kilusią del Lersnerio at- 
sisakymo persiųsti savo val- 
džiai surašą kaltinamųjų 
vokiečių, nežinia. Bet abel- 
nas įspūdis ingytas tų. kurie 
tėmija taikos reikalus, yra 
tas, kad Lersnero pasielgi- 
mas nepermainis talkininkų 
nusprendimo reikalauti iš- 
davimo kaltinamųjų. 

Francuzų oficialų rate- 

liuose manoma, kad nežiū- 
rint visuomenes nepaisini- 
mo išdavimo klausimu, tal- 
kininkams yra svarbu rei- 
kalauti, kad minėta sutar- 

ties išlyga butų išpildyta, 
nes jei talkininkai nusileis- 

tų šitame dalyke, tai vo- 

kiečiai pradėtų statyti rei- 
kalavimas tolesnėms permai 
noms sutarties. 

Lersnero laiškas Millerandui 
Baronas von Lersner, ga- 

vęs surašą vakar vakare, 
tuoj aus parašė prerierui 
Millerandui šitokį laišką: 

"Jusų Malonybė prisiun- 
tėte man notą su vardais vo- 

kiečių, kurių talkininkų vaU 
stybės reikalauja, kad butų 
išduoti. Per paskutinius tris 

mėnesius aš kuoaiškiausiai 
aiškinau talkininkų ir sąjun 
gi ninku valdžių atstovams, 
dešimts kartų raštu ir tryli- 
ką karų žodžiu, kad negali- 
ma išpildyti tokio reikalavi- 
mo, vis viena kokio. laips-; 
nio kaltinamieji nei butų. 

"Aš primemu jusų malo- 
nybei eilių eilėmis mano at- 
kartotus užreiškimus, kad 
nei vienas vokiečių viršinin 
kas nesutiks buti įrankiu iš- 

pildymui reikalavimo išduo- 
ti juos. Aš bučiau tuoju jran 
kiu, jei aš jusų malonybės 
notą persiųsčiau vokiečių 
valdžiai. Todėl aš čia ją grą 
žinu atgal. 

"Aš pranešiau savo vai-j 
džiai, kad aš negaliu pasi-j 
likti tarnyboje ir kad aš ap- j 
leidžiu Paryžių sekamu trau j 
kiniu. 

Hreiherr von Lersner... 
/Si/a se reikalaujama iš- 

daviirio '896 vokiečių kaiti- 
namų už karės įstatymų per- 
žengimus. Anglija reikalau- 
ja 97; Franci ja ir Belgija 
kiekviena po 334; Italija 
29; Lenkija 57; Rumunija 
41 ir Serbija 4. 

POLICIJA SAUGOJA 

TEISĖJĄ. 

Spokane, Wash., vas. 4 j 
d. — Augštesniojo teismo 

į teisėjui R. W. Webster ga- 
vus pagrūmojimus jo gy- 
vasčiai už jo išleidimą nuo-! 
latinio draudimo Pas. Pram.: 
!Darb. unijos veikimų čia, 
įtapo paskirtas būrys polici- 
!jos detektyvų jo apsaugoji- 
mui. 

RUSIJOS ŽMONĖS GAU-j 
NA DAUGIAU DUONOS.: 

Londonas vasario 4 d. — 

Kaip bevielinė telegrama iš 
'Maskvos praneša čia, nuo 

^vasario 1 d. darbininkai Ru- 

sijoje gauna daugiau duo- 
nos. 

"Ačiu bolševikų laimėji- 
mams ir susitvarkymui or- 

ganizacijos maistams pri- 
statyti, tarybų valdžia gali 
paskelbti, kad nuo vasario 
1 d. duonos porcija bus iki 

; svaro dienai kiekvienam 
'darbininkui dirbančiam po 
|8 valandas į dieną." 

| DANIJA, OLANDIJA IR | 
AUSTRIJA STOJA UŽ 

NEUTRALUMĄ. 
ifc". • 

Zurich, vasario 4 d. — 

Kaip čia praneša keli laik- 
raščiai, Danija, Olandija ir 
Austrija žada paskelbti sa-j 
vo nuolatinį neutralumą ir 

pareikalauti tų pačių išlygų,' 
kokias stato Šveicarija sto-^ 
dama tautų lygon. j 

Lenku Seimas taiky- 
sias su Rusija. 

Washington, vas. 4d. — 

Lenkų m misteris Su/. Val- 
stijose kunigaikštis Kaz. Lu 
bomirski, pasakė, kad lenku 
seimas paširašis po rusų ta- 
rybų valdžios taikos sutarti- 
mi, jei bus duota užtikrini- 
mas, kad nebus vedama pro 
paganda Lenkijoje ir kitose 
europinėse šalyje. Girdi, ta- 
rybų pasiulinimas taikos yra 
priparodvmu, kad .enkų pa-! 
laikymas strateginės karines j 
sienos nuo bolševikų yra ge- j 
ru žingsniu. Lenkai, esą, vi-j 
suomet stengiasi tik apsigin 
ti ir neturį jokių imperialis- 
tinių tikslų. 

i 
PRANCŪZAI INDOMAU- 
JA DAUGIAU ANGLIMIS 

KAIP VOKIEČIU 
BYLOMIS. i 

Paryžius, vasario 4 d. —\ 
Francuzų laikraščių iv ap-j 
skritai visuomenės atsineši-, 
mas parodo visišką nepaisi-1 
nimą reikalavimu išdavimo 
vokiečių kaltinamų už pra- 
sižengimus prieš karės Įsta- i 
tymus, nors tarp kalenamų- 
jų yra vardai tokių žmonių, į 

kurie buvo sukėlę pasipikti-! 
nimą mažne visų 1 rancijos! 
gyventojų. 

Nors negalima pasakyti, 
kad francuzai butų užmiršę 
tuos atsitikimus padaran- 
čius pamatą apkaltinimams, 
bet begalinis atidėliojimas 
taikos tarybų ir atstatymo 
darbo nepaslankumas pa- 
gimdė nepaisinimo jausmą 
linkui visako, kas Susiriša 
su svarstymais apie taiką be 
rūpinimosi ekonominiu at- j 
gaivinimu. 

Kiek matyt iš išsireiškimų j 
laikraščiuose, tai francu- i 
zams ne tiek rupi nubaudi-į 
mas kaltininkų kiek gavi-i 
mas anglių gaminimui daik- Į 
tų išvežimui. 

TURKAI GRUMIASI SU 
FRANCUZAIS. 

Londonas, vasario 4 d.— 
Telegrama Exchange Tele- 
graph kompanijai iš Kon- 
stantinopolio datuota saus. 

30 d. praneša apie svarbius 
susirėmimus Marašo ir Ain- 
tabo apygardoje, Mažojoj | 
Azijoj tarp šalies kareivių! 
ir francuzų. Dideli mūšiai 
einą Maraše. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
TIES DONU. 

Archangelskas, vasario 4 
d. — Bevielinė telegrama 
šiandien iš Odesos praneša 
apie rusų liuosnorių kariuo- 
menės sumušimą bolševikų 
pajiegų, kurios buvo atsva- 
rytos atgal per Dono upę. 
Puikiausia bolševikų raiti- 
ja, vedama gen. Budenni ir 
Bumenko sumišime bėganti 
atgal. Liuosnoriai paėmė 60 
kanuolių, 150 mašininių šau, 
tuvų ir 8,000 belaisvių. ! 

SENIAUS IR DABAR, 
viMtRr* youR 
CUP, MM ? 

V^HEN THE Muk MAN 50LD TaEMTY 
GUART TlCKET> FOR A POLL^B_ 
ANP THE* AV e*TRA COP OR TWP 
fOR &OOP MEA5URE- 

Seniaus pienius duodavo dvidešimtį kvortinių ti- j kietų už dolerį ir dar pripildavo kokius d a puodeliu j priedo vaikams. Bet dalar... 22 centai kvortai be jo- kių priedų. — Geri laikai kaikada ir kaikam. 

creel gelbėjo rusu 
PROPAGANDAI. 

Washingtęn. vas. 4 d. — 

Tarybų Rusijos atstovas ši- 
toj šalyj L. C. A. K. Mar- 
tene šiandien pasakė tyrinė- 
jančiam jį senato komitetui, 
kad Suv. Valstijų viršinin- 
kai veikė- išvien o su rusų ta- 
rybų valdžia, vesdami pro- 
pagandą vokiečių imperi- 
nės ^aidžios griovimui. 

Paklaustas' komiteto pir- 
mininko Moses, Martens pa- 
sakė Raymondą Robins'ą, 
buvusi prie Raudonojo Kry- 
žiaus Rusijoje, ir vieną in- 

formacijos komiteto agen- 
tą. Martens pasakė: 

"Kuomet Suv. Valstijų 
valdžios šakal918 m., rengė 
išleisti tariamus dokumen- 
tus, kurie rodę, jog tarybų 
valdžios viršininkai buvę 
apmokamais vokiečių impe- 
rinės valdžios agentais, tai 
mano valdžia išvien o su ta 
Suv. Valstijų valdžios šaka 
tarybų Rusijoj platino tarp 
vokiečių kareivių atsišauki- 
mus, raginančius nuversti 
vokiečių 'valdžią." 

Tąja Suv. Valstijų val- 
džios šaka, sako Martens 
buvęs p. Creelo viešos infor- 
macijos biuras ir taip vadi- 
nami "Sissono dokumenti" 
buvo jo rengiami. 

PAREIKALAVIMAS KAL- 
TININ " PASIUSTA 
TIESIOG EBERTUI. 

Paryžius, vasario 4 d.—* 
Ambasadorių taryba po su- 

sirinkimui šį vakarą išleido 
pranešimą, kur sakoma, kad 
talkininkai savo pareikala- 
vimą išdavimo tų, kurie nu- 

sidėjo prieš karės taisyklės, 
pasiuntė tiesiog Berlinan. 

Pranešimo tekstas tokis: 
"Kafinių prasižengėlių su 

t'aŠLS buvo inteiktas baronui 
von Lersner, kad jis pasiųs- 
tų jį savo valdžiai; vokiečių 
delegacijos pirmininkas su- 

grąžino surašą, pranešda- 
mas konferencijos pimiinin 
kui, kad jis padavęs rezig- 
naciją savo valdžiai ir iš- 
važiuojąs iš Paryžiaus. Ta- 

lkininkų nusprendimas ta- 

po pasiųstas tiesiog valdžiai 
Berline.' 

KERENSKIS APLANKIS i 
SLOVAKUS. 

Praga, vasario 4 d. —! 
Buvusis rusų premieras Ke-| 
renskis ir buvusis rriinisteris j 
Savinkov važiuoja Pragonj 

, tuoju tikslu, kad pradėjus; 
naują judėjimą paremta su-j .sipratimu tarp Čeko-Slova- 
kijos ir Rusijos. 

I 

Tikisi suprganizuoti 
puolimą. 

Washington, vas. 4 d. — 

IČeko-slovakų oficialiame inį 
formacijos biure čia šian-j 
dien buvo sakoma, kad Ke-j 
renskio apsilankymo Prago-i 
je tikslu yra pradėti kari- 
nius žigsnius prieš bolševi- 
kus. Kerenskis ir Savinkov, 
j abudu buvo Londone tūlą 
I laiką. 

I EUROPOS PINIGU PUO- 
LIMAS TRAUKIA SU SA- 

VIM TURGU. 
! 

New York, vasario 4 d.— 
Šiandien New Yorko biržo- 
je Įvyko pragaištin gausis 
užsienio valiutos puolimas. 
Anglijos svaras nupuolė 
iki $3.19, 14 centų žemiau- 
sios vakar dienos. Franci- 
'jos, Belgijos ir Italijos pi-; 
nigai nupuolė atnašiai iki 

15.12, 14.82 ir 19.10. 
i ! 

Šerų pardavinėjimo tur-1 
guje puolimas be perstoji- j 
mo eina toliau. Galų gale; 
nedaug šėrų beliko, kurios 
nebūtų panešę grynų nuos- 

tolių už šią dieną. Vata vie- 
tinėj vatos biržoje nuo 

$8.25 apie $9 pundui Į pa- 
baigą nupuolė iki $3.50 ir 
$5 pundui. 

PUOLIMAS UŽSIENIO PI-i 
NIGU GALI SUMAŽINTlI 

REIKMENŲ KAINAS. 

New Ycrk, vasario 4 d.— 
Chemical National banko 
pirmininko Percy R. John-1 
sono nuomone puolimas už- 
sienio pinigų gali buti smu- 

giu pragyvenimo brangumui 
Amerikoje. Girdi, užsieniui 
paliovus išvežti amerikos 
prekes, Amerikos rinkos pri 
sipildis ir tokiu budu daik-j 
tų kainos turės nupulti. 

Rengia nevedusiem 
didelius mokesčius 

nuo įplaukų, 
Sprigfield, 111., vas. 4 d. 

William H. Cruden iš Chi- 
cagos užreiškė. kad jis kon- 
stitucinėj konvencijoj šian- 
dien pasiulins uždėti mo- 

kesčių 35 nuoš. nuo aplamų 
inplaukų visiems nevedu- 
siems pasiekusiems 35 me- 
tus amžiaus. 

DENIKINAS APSAUGO- 
TAS BULGARIJOJ 

Geneva, vasario 4 d. — 

Buvusis bolševikų priešų va 
das pietvakarinėj Rusijoj, 
gen. Denikin panedėlyj iš- 
lipo bulgarų uoste Varnoje 
su keliais savo aficierių. 
kaip yra pranešama iš Bel- 
grado. Sakoma, kad Deni- 
kin važiuoja Bucharestan 
pasitarti kas del bolševikų 
laukiamo įsiveržimo Besa- 
rabijon. 

Telegrama iš Paryžiaus 
datuota sausio 27 d. prives- 
dama Zuricho pranešimą, 
sakė, kad gen. Denikin su 

savo štabu sėdo ant anglų 
laivo einančio Konstantino- 
polio 

ELEKTRININKU STREI- 
KAS SULAIKĖ ČHIC- 

MIL. & ST PAUL 
GELŽKELI. 

Missoula, Mont., vasario 
4 d. — Elektrininkų strei- 
kas ant Chicagos, Mihvau- 
kee ir St. Paul gelžkelio vi- 
siškai sustabdė veikimą ant 
gelžkelio tarp Harlowtono, 
Mont. ir Avery, Ida. Kom- 
panija neapsieina be e'ek- 
trinių garvežių operavimui 
savo traukinių toj sekcijoj 
440 mylių ilgumo. Streikuo- 
ja daugiau kaip 100 elektri- 
ninkų. 

ANNUNZIO VAGIA KA- 
NUOLES IR BOMBAS 

Londonas, vasario 4 d. —! 
| 

Sulig telegrama iš Rymo Į j 
Central News, trys aficieriai', 
iš Gabrielio D'Annunzios, 
kariuomenės tapo suaręs- j 
tuoti už pasikėsinimą nu- 

tverti submariną ir nuga- 
benti Fiumen. ;Tuo patim 
laiku tapo pavogta aštuo- 
nios kanuolės ir šešiolika 
vagonų prikrautų bombomis 
ir pasiųsta Fiumėn. 

D'Annunzio išleido pri- 
saką draudžiantį leisti laik- 
raščius be jo štabo pritari-1 
mo. 

PUSĖ SUV. VALST. KA- 
REIVIU APLEIDO 

SIBIRĄ. 

Washington, vasario 4 d. j 
Pusė 8,000 Amerikos karei-1 
rių Sibire tapo ištraukta.! 
Karės skyrius šiandien už- 
reiškė, kad saus. 27 d. Sibi- 
re buvo likę 271 aficieris, 
4,910 pašauktų kareivių ir 
300 civilių labdarybės vei- 
kėjų. 

Estonija irTF 
i kai neįsileis 

kareivių. 
; Revelis, vasario 4 d. .— 

Estonija ir Rusijos tarybų 
valdžia sutiko taikos sutar- 
tyj, po kuria pasirašė abiejų 
šalių atstovai laikytis prin- 
cipų jų nustatytų kas del 
Suomijos užlajos. Ant šitų 
šalių žemės bus leista eiti 
tik Estonijos ir tarybų 
valdžios, ar jų talkininkų 
kareiviams. 

Rusija atsisako nuo pa- 
jieškojimo buvusios rusų 
valdžios nuosavybės Estoni- 
joje ir sugrąžina visą nuo- 

savybę, paimtą Rusijon ka- 
rės laiku, tarp kurios yra 
Dorpato universiteto knygy- 
nai ir archyvai. Specialė ko- 
misija nustatis vaizbos Ir 
diplomatijos santikius tarp 
šitų dviejų šalių. 

Sako kitos taipgi taikysis. 
Kcpenhaga, vasario 4 d. 

Bolševikų atstovas čia Ma- 
ksim Litvinov, pasikalbėji- 
me su Sočiai Demokraten 
laikraščio atstovu, pasakė; 

"Pirmieji žingsniai eina 
į skaičių. Estonija pirmutinė 
šalis padaliusi taiką ^tary- bų Rusija. Ritos pasienio 

I valstybės turės pasekti ją. 
nors talkininkai ir lenkų at- 
žagareiviai platina išgąstin- 
gas žinias tuoju tikslu, kad 
intikinus Leki ją. buk taiybų 
Rusija jau-jau rengiasi ją 
užpulti. 

"Neturėdami oficialių ži- 
nių apie talkininkų siūlo- 
mą pirklystę su Rusija per 
kooperatyves draugijas, mes 

kol-kas neturime oficialio 
atsinešii. o. Tai yra silpnas 
mėginimas apeiti tarybų Ru- 
siją. Taip vadinamas talki- 
ninkų nuėmimas blokados 
neturi nei mažiausios svar- 

bos, kadangi nuotikių žen- 

gimas nustumia jį į sali. 

TUOJAUS BUS SVARS- 
TOMA 50 MILIJONU EU- 

ROPINĖS PASKOLOS 
PROJEKTAS. 

Washington, vasario 4 C 
Atstovų buto taisyklių ko- 
miteto republikonai nariai 
šiandien nusprendė greitu 
laiku apsvarstyti projektą 
ingaliojantį naujas valdžios 
paskolas $50,000,000 euro- 

pinėms šalinis maistu su- 

šelpti, bet nepaskyrė dienos 
komiteto susirinkimui. 

SUMAŽINO POPIERINIU 
PINIGŲ CIRKULIACIJĄ 

Londonas, vasario 4 cl. — 

Evening Standard praneša, 
kad valdžia sumažino po- 
pieriniu pinigu cirkuliacija 
$100,000,000. 

ft r a e chictagoje ir 
V i Cl O " Apielinkeje. — 

Šiandien ir pctnyčioj dau- 
giausiai apsiniaukęs, gal už- 
sineš aiit lietaus. 

Saulėtekis, 6:59 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:08 vai. vak. 


