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U.S. Steel Trust'nera' irustas 
Japonijos darbininkai kelia maištą. 

* 

Lenkai reikalauja iš Rusų 
$7,875,000,000. 

U. S. STFEL TRUST 
"NĖRA" TRUSTAS. 

Washington. kovo i d. — Su- 

vienytu Valstijų l*lieno korpora- 
cija šiandien laimėjo teisėtą pri- 

iKeturiais halsais prieš tris teis- 

."•inas nusprendė, kad šita korpora- 
cijr nėra neteisėta sąjunga Sher- 
mano priestrustinio įstatymo 
reikšmėj. 

Teisėju mažuma tvirtino, kad 
šita konj: oracija yra neteisėtas 

monopolius ir ji reikia išardyti. 
Teismo atmetimas 'bylos prieš 

konpor".;::'»». nepakenks valdžiai 

« P S te t- tyh prieš ją. jei ji at- 
£ ,f ^ n. 00*l t* * 

.„ ..-"reikalą. 
Šiandieninis nusprendimas už- 

baigė vieną ilgiausiu bylų fede- 
rftli'v-.ae teismuose. Hyla buvo už- 

vesta Tafto administravimo lai- 

ku ir tęsėsi <iugš*.iausiamc tei>me 

per septynelis 'metus. 

Didžiuma savo nuomonę rėmė 

ypatingai dviem dailykais: viena, 
krtd pat* korporacijos didumas 
nėra peržengimu prieštrustinio 
jstatymo; antra, kad plieno kor- 

poracija, turėdama didelę galybę, 
nesistengė nusmaugti konkurenci- 

jos. ypatingai nuo 1911 m. kada 
šita byla prasidėjo. 

pažinimą Suv. Valstijų augščiau- 
siame teisme. 

Priešingoji nuomonė, prireng- 
ta teisėjo Day tvirtino, kad nėra 

abejonės, jog kaltinamieji, Suv. 

Valf.tiju plieno korporacija ir Ke- 

lio^ priklausomosios korporaci- 
jos, kurios 8tkJaro šitą organiza- 
ciją yra susidarę priešingai Sher- 
mano aktui. 

"'Per dau-getj r/»etij, kaip užra- 
šai parodo, šita neteisėta organi- 

■k^cija,pavartojo stfvo galybę Ičon- 
^ j*"Troliavimui kainu per susidėji- 

mus, susidraugavimus, pirklybi- 
niu* susirinkimus ir aėiu *>asita- 
rimams ir sutartims per taip va- 

dinamus "'(iary pietus," kur susi- 

rinkusieji priešininkai apturėda 
vo patogumus ir bendrą pagelu 
per specialių lenktiniaujančių fir 

mtj komitetus." 
Mažuma nurodė, kad korpo 

racija turėdama turto už $i,Soo 
000,000 turi pajiegą kontroliuot 

plieno pramonę. 

JAPONIJOS DARBININ- 
KAI KELIA MAIŠTU 

T'Ciidonas, kovo i d. — Daily 
Mari sako, kad Japonijoje kilę di- 

defli nesusipratimai su darbinin- 

kais. Laikraštis uežinąs, ar val- 

džia galinti numalšinti sukilimą, 
bet sako, kad sumišimai prasidė- 
jo po nesenai apturėtam praneši- 
mui, kad japonų kareiviu būrys 
Sibire priiMėjusis prie bolševikų, 
padaręs daug neramumo. 

LENKAI REIKALAUJA 
$7,875,000,000. 

Kopenhaga, kovo i d. — Na- 

tional Tidende praneša, kad Len- 

kija kaipo išlygą Nusitaikymui su 

sovietine Rusijos valdjia parei- 
kalavo iš jos 31,500,000,000 (apie 
$7,*75,000,000). / 

ŠOVĖ I ANGLIJOS 

PASIUNTINĮ. 

Londonas, kovo i d. — Tikrai 

sužinota, kad buvo padarytas ne- 

pa sėkmingas pasikėsinimas .ant\ 
Anglijos ministerio Suomijoje, 
Helsingforse, lordo Actono gy- 
vasties. Ministeriui važiuojant 
rinkon rytmety j. du šūviai palei- 
sta j ji', bet nei vienas nepataikė. 
Niekas nesuareštuota. Užpuoli- 
mo priežastis nesužinota, 

FRANCUOS GELŽKELIU 
STREIKAS ATŠAUKTAS. 

Pa*yžius, kovo i d. — Franci-' 
jos gelr.kelių 3treikas šiandien 

pasibaigė. Gelžkelių direktoriai ir 

gel/.kelinimkai susitaikė ir šalies 

federacija tuojaus paliepė grįžti 
{prie darbo. 

Streikas prasidėjo pereitą sa- 

vaitę ant Pary2iaus-Lyon*o-Tarp- 
žemio kelio, subatoj gi buvo 
iššauktas streiką* ant visų gelž- 
kelių Francijoje, bet, kaip pra- 
nešimai parorfe, ne vt^i darbinin- 
kai išėjo rtreikan. Yalldižiai sumo- 

bilizavus gelžkclininkus karinei 

tarybai streikui laužyti, pusė dar- 
bininku pasiliko prie darbo. 

Darbo federacija manė šaukti 

visuotinį streiką visuose amatuo- 

se, paskutiniame reikale, bet šian- 
dien vakare išsižadėjo to plen\ 

STREIKAS MLANE PO- 
LICIJAI NUŠOVUS 2. 

Milanas, kovo t d. — Vakar 

po susirėminufi minio8 su polici- 
ja. kur policija šaudė Į minią ir 

pašovė du mirtinai, vidurnaktyj 
taipo iššauktas visuotinas strei- 
kas. Šiandien visokis darbas su- 

stabdyta micHte. Susirėmimas at- 

sitiko rlelei demobilizuotų karei- 
-iti .susirinkime. 

Policija pradėjiusi šaudyti, kada 
minia ėmė mėtyti akmenimis. 
Du sužeistieji pasimirė nakčia. 

ITALU TARYBOS SU 
SLAVAIS STAIGA 

I NUTRUKO 

Londoną8, 'kovo i d. — Pre- 

niieras -Nitti ;pasikalrr)ėj>ime su 

slavai8, kur dalyvavo užsienio įii- 

nisteris Trumbič ir buVusi s pre- 
mjeras Pačič, šiendien pasibaigė 
įstaiga. Nėra manoma, kad jie 
pradės Londone šią 8avaitę. 

Vi3as adriatinis klausimas pa- 
silieka sustabdytas ir, matomai, 
nebus išrištas iki augšeiausioji 
taryba turės savo posėdžius Lon- 

done, bet jis vėl atidarys tai- 
kos konferencijai ausirinkus Ry- 
me mėnesio pabaigoj. 

SUV. VALST. TEISĖJAS 
PALAIKO 2.5 NUOŠ ALŲ. 

Mihv.iukee, kovo i d. — Fe- 
deralis teisėjas Geiger išmėgina- 
mojoj byloj už ve8 to j ManitO' 
\voc Products kompanijos Už- 
draudi ui jvesti Vofsteado aktą 
šiandien nusprendė, kad dirbti ii 

pardavinėti 2.5 nuoš. alų yra tei 
f-ėta. 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ KURSAI KAUNE 
— prie "Saulės" namų. Kursų vedėjas prof. JONAS JABLONSKIS (sėdi kedėje. 

PRAŠO EUROPINIŲ GA- 
LYBIŲ NEREIKALAUTI 

BOKSERINIO ATLY- 
GINIMO. 

Pekinas, vasario 22 d. (Pavė- 
luota). — Iš Paryžiaus praneša- 
ma. kad Pr. Wellington Koo 

nuvykęs specialiai pasiųstas Pa- 

ryžiun ir f.ondonau, riiatėsi su 

europinėmis galybėmis, prašyda- 
mas jų, kad likusioji bokserinio 

atlyginimo dalis butų palikta. 
Jo patarimas radęs pritarimą pVs 
kaikurias jų 

STREIKAS SUSTADO 
FRANCUOS GELž- 

KELIUS. 

Paryžius, vasario 28 d. — Šian- 
dien išleistos šalies, gelžkelininkų 
federacijos 'visuotinas prisakas 
šaukia streikai) traukinių patar- 
nautojus ir kitus geilžkelninikus. 
ant visų gelžkelių Francijoje. 

Vienok ri'botieji traukiniai 

Į,vaikščiojo per dieną su pagel'ba 
darbininku sumobilizuotų iš ka- 
riuomenės gelžkelinių divizijų ir, 
civilių, pasisiūliusių patarnauti, j 

J Viešųjų darbų ministerija or- 

ganizuoja liuosnorius su automo- 

biliais pakeitimui streikininkų. 
Šalies 1 Gelžkelninkų Federacija 

ši vakarą formaliai p a sk eibė iš- 
.... 

lygos, sulig kuriomis jie grįš prie j 
darbo. Tomis išlygomis yra uni- 

jos pripažinimas, proponuojamo- 
jo laipsniuoto algų ploto pripaži- 
nimas, (bendras pasiskundimas ko 

miisijos greitas nustatymas Ibusi- 

mojo gelžtkelių stovio ir nckerši- 
nimas už streiką. 

SVAIDO BOMBOMIS 
STREIKE LISBONOJĖ. 

Lisbona, vasario 28 d. — Te- 
lefoniniu patarntutojų streikas, 
kuris tęsiasi čia per peskutines 
septynias savaites pasižymi žiau- 
rumais. \'iena bomba plyšo ties 
namais vieno kompanijos direk- 
torių Fraser, o kita sugadino na- 

mus kitam direktoriui. 

Šitą padėti dar labiaus apsun- 
kino avalinės sankrovų patar- 
nautojų streikas. Vienas žmogus 
tapo užmuštas jam atėjus arti 
tos virtos, kur bomba sprogo. 
Piombos taipgi sprogo kitoje niies 
to dalyse. 

FRANCUZU OREIVIAI, 
KURIE SKAITYTA ŽU- 
VUSIAIS SACHAROJ, 

ATSIRADO 

Paryžius, vasario -7 d- — 5 a j. j 
Vuillemin. lakūnas ir Įeit. Chalus, 
tėmytojas, kurie pratino bau- 

giau kaip savaitė tani ątgal belėk 
:1air>i per Sacharos tyrumą, 'šian- 
dien s vi 1 i franpi'.ziĮ oreivybos 
pranešimu, jie laimingai nusilei- 
dę Mentakoje. šale Timbuktu prie 
Nigerio upės» 

15,023 KANADOS KAREI- 
VIAI GAVO VALDŽIOS 

ŽEMĖS. 

Ottawa, vasario 27 d. — Sulig 
pranešimais apturėtais čia karei- 
viu apsodinimo komiteto sėdy- 
boje, kareivių aipsodinima8 ant že 
mes Kanadoje sparčiai žengia 
pirmyn, ypatingai trijose vaka- 

rinėse provincijose: Alanitoboje, 
Saskatche\vane ir Albertoje, l.ig- 
šiol gavo žemės 15.023 atsitarna- 

vusieji kareiviai. 

KALĖJIMAS VIRTO DEG- 
TINĖS DIRBYKLA. 

Altoona, Pa.,- vasario 28 d. — 

Šaltoji Uelhvoode. Pa., stovi tuš- 
čia nuo to laiko, kaip prievartinė 
blaivybė tapo Įvesta. Šiandien 

tarybos narys Dr. F. H. Forrest 
rado ženklus, kad šaltojoj dirba- 
ma degtinė. Policijos viršininkas 
3rrank' (iarlad prisipažino, kad 

I puodai, razinkomis, kukuruzais ir 

rugiais įvairintose ruginio laips- 
niuose priklauso jam. 

POLICIJA UŽPUOLĖ VO- 
KIEČIUS KOMUNISTUS 
IR ŽADA DEPORTUOTI. 

Karlsruhe, vasario 28 d. — 

Policija šiandien užpuolė slaptą 
vokiečiu komunistų konferenciją 
'Dmrlache, ttijose myliose nuo 

čia. 'Konferencijoje buvo atstovai 
iš Austrijos, Lenkijos, Rusijos ir 

Šveicarijos. Juos mbšdarė kalėj i- 
man iki bus surengta jų (depor- 
tuoti. 

Lietuva Vargo J'argus 
Ją Galima Išliuosuoti 

Perkant Lietuvos 
Bonus. 

PALMER PRANEŠA WIL- 
S0NU1, KAD GELZKE- 

LINIS PROJEKTAS 
TINKAMAS. 

V/ash'n^ton. vasario j7 d. — 

Teisingumo skyrius šiandien su- 

grąžino l>altnamin nusileistinj 
gel/.kclių projektą,: projektas se- 

redoj buvo pasiustas teisingumo 
skyriui, klausiant jo nuomonės 

apie jį. Prokuroras pranešė pre- 
zidentui, kad jis nematąs jame 
nieko priešingo konstitucijai. 

JERSEY NEPAISO S. V. 
PRASERGĖJIMO. 

New Brunswick. N. J., vasario 
28 d. — Mažumos vadas senate 

Thomas l>ro\vn šiandien užreiš- 

kė. kad 3.50 nuoš. alaus projektas 
panedėlyj eis Xe\v Jerseyes se- 

įnatan ir i>us priimtas, paskui i 24 
['valandas bus pasirašytas gover- 
noro Eduardo nepaisant vidaus 

inplatikų komisininko Roperto pa 
sakynlo, kad dirtbimas ir parda- 
vinėjimas alaus 3.50 nuoš. yra 
tiesiui peržengimu f ode rali u jsta- 
tymų. 

40 SINN FEINERIU 
DEPORTUOTA. 

" 

Cork. Airija, vasario jK d. — 

Šiandien keturiosdtfšimts Sinn 

Feinerių tapo deportuota Angli- 
jon. Jie bus uždaryti \Yormwood 
Serubbs kalėjime, I ondone. 

LENKAI KELIA 50 MILI- 
JONŲ PASKOLA 

AMERIKOJE. 

Washington, kovo i d. — Len- 

kijos misija šiandien pasakė, kad 

ji padarė sutartį su Peoipile's In- 
dustrini Tradiiig' korporacija iš 
Xe\v Yo«-ko sukelti Lenkijai fi- 
nansinė8 pašalpos Suv. \ nlstijo- 
se $50,000,000. 

NAUJAS SERUMAS IŠ- 
GELBĖJO DAUGELI 

NUO ŠILTINĖS. 

Paryžius, kovo 1 d. — Sulig 
apturėtais čia pranešimais Rau- 

donojo Kryžiaus veikėjai Kkate- 
rinodare. Kuhanės apskrity j, Ru- 

sijoj. sumažino marumą nuo šil- 
tinės nuo- 41 nuoš. iki 6 nuoš. 

J Yra viltis, kad serumas, išgelbės 
i Rusiją nuo šiltinės maro. 

"PASIUTĘS MULLAH" 
SUMUŠTAS KUBI- 

LINĖMIS. 

New York, kovo i d. — Ma- 
hometas l'»ui Abdullah vadini- 
mas Somali žemes "pasiiiJ/viu 
Mullali," kuris per daugelį metu 

daro ne>magumo Anglijos vai-* 

džiai, nesenai tapo sumuštas su 

pareina ku'biliuių ir orlaiviu. 

Jis pra<lėjo kiršinti Somali že-j 
mes gyventojus aplankęs .Mekką' 
1896 m. ir savo. šventose karėse! 
kartais turėjo nemažą perbalę. 

1899 m. jis vedė sukilimą So- 
mali žemės vieku. Anglija užsis- 

pyrė ji sumušti, bet tas jai nepa- 
vyko; bekariaudama per tris me- 

tus ji išleido $ f 5.000.000 ir nieko 
neatsiekė. 

.Wt kada j > galybė, tarytum, 
buvo sulaužyta J idbalio kovoj, 
jis su savo kariuomenės likučiais 

pabėgo Italijos kraštan, uiteršęs 
šulinius ir tuomi padaręs vijimą 
jo negalimu. 

Jis skelbė karo apgynimui iš- 
lamo ir kurstė išnaikinti baltuo- 
sius; jo galybei padidėjus, jis 
pradėjo krvžkarę su dervišių pa- 
gel'ba ir toki/u fondu apėmė visą 
Somali žemę. 

Bet prieš kubilines ir lakunus 

jis negalėjo atsilaikyti. , 

i' I 

PASKELBĖ KARĘ 
RADIKALYBEI. 

St. Louis, M o.. ko\o i d. — 

Biznieriai iš aštuoniolikos valsti- 
jų turėjo čia šiandien susirinki- 

mą. kuriame paskelbe karę radi- 
kalvbei. 

Konferenciją sušaukė Calit'or- 
i n i jus vaizbos federacija, kad ap- 
i taras pienus ko\ ai su bolševizmu 
ir tolygiomis kitomis mokybomis 
ir nurodžius nusiminusiems ir 

nepaisantiems piliečiams į ju kai- 

po amenriecių patriotinę prieder- 
mę. 

! 1.032 MIRTI ANT 8 GIMI- 
MU VIENNOJE PER 

SAVAITĘ, 
į 

Geneva. kovo i d. — Pagal 
apturėtas čia telegramas Yienno- 

je nuo vakario 8 iki vasario 14 c!, 

mirimų buvo 1.032, daugiausia 
.aiku. ant 8 gimimu. 

TURKAI IŠŽUDĖ 16,000. 

Londonas, kovo 1 d. — Ex- 

ebauge Telegraj h telegramoje iš 
Atheuos šiandien oficialiai pra- 
nešama, kad franeuzams nesenai 
.•vakavus Marašą, Kilikijoj, tur- 

kai išžudė U>.ooo gyventoju. 

PALM E R FORMALIAI 
APREIŠKĖ SAVO KAN- 

DIDATYSTE I PRE- 
ZIDENTUS. 

Washington, kovo t <1. Vy- 
riausias prokuroras Mitchell Pal 
mcr ši vakarą formaliai apreiškė, 
kad jis yra kandidatu j preziden- 
tus. 

ŽINELĖS. 

Revclis. — Anglijo8 kapitalas 
padarė kontraktą vedimui gelž- 
kelio iš Maskvos Į Revelį. 

Rymas. — Preniieras N i 11 i yra 
linkęs priimti nusileidimus adri- 
atinian.e klausime, kaip sako 

"Messagcro. 
Berlinas. — Rumunijos sosto 

inpėdinis Karolis žada panaikinti 
savo apsivedimą iqi8 m. Zyzi8 
Lambrino. Jis susitaikęs su ka- 
ralium Ferdinandu ir karaliene 
Marie ir dabar nnri gauti sostą 

STREIKININKAI KANA- 
LO JUOSTOJE PRIĖMĖ 
TARPININKYSTĖS PA- 

SIULINIMĄ. 
Panama, kovo į d. — Vadai 

.•c Jautieji kanalu užlaikytojų 
streiką vakar priėmė Anglijos 
ninisterio L'anamoj Andre\v 

Percy liennett -pasi>iulinmą tar~ I 

įjininkauti ir ketina rytoj .-irį/.ft 
prie darbo, Tą jie pa iarč nepai- 
sydami gov. Hardinio atsisaky- 
110 dovanoti streikininkams ir 

įo prisakymo areštuoti juos. 

SUOKALBIS IŠNEŠTI JE- 
RUZOLIMĄ I PADANGES. 

Jeruzolima, kovo i d. — Ang- 
ių kareiviai nevalydami šuliniu8 
atrado šimtus iionvbų, orlaivinivf 

joinbu, r;inkinių granatų ir kelis 
tonus kordito, dinamito ir deto- 

nuotojų turkų paslėptų. 
\ irtuviniuose šuliniuose dau- 

gybės šovinių smulkiems šautu-' 
vams. durtuvų ir revolverių. -» 

Arab ii, sako. labai esą priešių-" /' 
gi, kad lordas Alenby užimtu^ 
"Šventąjį" miestą. 

PINIGŲ KURSAS. 

l'ž.-ieniu pinigai apstimis 
nuo S-'5,000 ir daugiau siun- 
čiant iš vieno banko kitan, 
kaip Merebants' I.oan and 
T rust kompanija skelbia yra 
toks: 

Londone svar-*, kabe- 
li" $3.46 v 

čekiais $3-45 
Vokiečių markė .... 1.08c 
Lenku markė 0.75c. 
Lietiniu markė 1.08 

Kanados $1000 —$850 S. 
Y. pinigais. 

X) Lietuvos markė, arba 
auksinas, yra tas pats ką ir 

vokiečiu markė ir Lietuvos 
markės ar atu-ksino kaina vi- 
suomet yra ta pati. ką ir 
vokiečiu markės. 

lietuviams minėtinos 
DIENOS. 

Kovo j d.. 1310 111. lietuviai; 
vedami (iela/.utės, pergalėjo vo- 

kiečius. 
Kovo 3 d.. 1310 did. Liet. Kuri. 

•Yitėnis paveržė iš vokiečių Var- 

miją. 
Kovo 4 d., 1863 m. lietuviai 

Ipaliuosuoti nno baudžiavos. 

Į Ko\o 5 d.. 1311 m. diil. Liet. 
! Kun. \ itčnis pateko kryžiuočių 
nelaisvėn. 

Kovo 7 d.. !<>oO m. \ ilniuje. 
mergaičių tųimna:'.ijoje. pradėta 
mokinti lietinių kalbos. 

Reikalingas .ceru tėvu vaikas, 
ne jaunesnis kaip 14 metu, dirb- 
ti ofis^. Gera proga tinkamam 
vaikui išmokti ofiso darbą. Ui- 

mokesnis—pagal gabumą. Kreip- 
| kitės pas: 

"LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA, 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE IP. APIELINKĖJE 

Šiandien ęjrh/.u, eina šiltvn; 

seredoj apsiniaukęs. 
Saulėtekis, 6:23 vai. ryto: 
Saulėleidis. 5:41 vai. vak. 


