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Talkininkai skubina tartis 
su Rusais 

Cliiny premieras pasitraukė 
Uždare Denikitio kareiviją. 
TALKININKAI SKUBINA 

TARTIS SU RUSAIS, i 
Paryžius, ko< o 2 rl. — Angli-I 

ja, Italija. Lenkija ir Rumunija 
netrukus pradės atvirai taikyti9 

><&u Rusija taikos konferencijoje 
Yaršavoje. Tas bus paskelbta dar 
šią savaitę. Manoma, kad Lloyd 
George pats bus konferencijoje. 

Paskutiniuose vokiečių viešuo- 
se už reiškimuose girdisi draugin- 
gumo balsas linkui naujos lenkų 
valdžios; vokiečių laikraščiai nu- 

rodo j leistinumą susivienyti vo- 

kiečiams su lenkais Rusijos iš- 

naudojimui. Diplomatiniai rate- 

liai Paryžiitiije mano, kad tas su- 

sis ienijimas yra neišvengiamas, 
kadamgi vienitėlė Vokietijos -il- 
tis ateityje yra Rusijoje, nu<? ku- 
rios Lenkija ją dabar atskiria. 

CHINŲ PREMIERAS 

PASITRAUKĖ. 

Honolulu, kovo *2 d. — Kaip 
praneša specialė kablegrama iš 
Tokios, tai Chinų premierąs re- 

zignavo. 
Sutvėrimas naujo Chinu kabi- 

neto pereito mėnesio pradžioj po 
ėjusio premiero pareigas gen. 
(Jliin Van Peng'o vadovyste buvo 
laikomas užbaigimu ginčų tarp 
politiniu frakcijų Pekine ir įstei-' 
gimu pastovios valdžios Chinuo- 
se. Tėmytojai sakėsi matą už 
Chino kabineto intekm^ Tuan 
Shih Jui'o, kadaise buvusio Chinų 
premiero ir skaitomo vienu ga- 

fcjįui^iausiij politikų toje šalyj. 

UŽDARĖ DENIKINO 
KAREIVI JĄ. 

Londonas, kovo 2 d. — Ofi- 
cialiame rusų sovietinės valdžios 

pranešime datuotame nedėlios 

data ir apturėta čia iš Maskvos 
be v ieliniu telegramų, pranešama, 
kad gen. Denikino kareivija taipo 
uždaryta Kiuibanės krašte nuo 

Mėlynųjų jurų j pietryčius. 
Vakar apturėtas bolševikų pra-, 

nešimas skelbia paėmimą Stavro- 

polio, šiauriniame Kaukaze, s' 

vietinės karei vijos sumušė De- 
nikino kareivius ir išnaikino pir- 
tna Kubanės korpusą. Šiandien 

apturėtas pranešimas parado, k*d 
bolševlKai nuženge pirmyn apie 
per 90 mylių į šiaurvakarius ir 

paėmė gelžkelio sujungimą Ti- 

cliorejetskaja u.4 80 mylių nuo 

Ekaterinodaro į šiaurryčius. 

20,000 Bėga iš Novoro*3iako. 

Konstantinopoli!, vasario 29 
d. — Evakavimas Novorosisko 
ant šiaurrytinio Juodųjų jurų 
krašto talkininkų viršininkų Kon 

* 
tantinopolyj laukiama kasdei; 

jie svarsto kur padėti pabėgėlius. 
Pinrystė 'bus duodama moterims 
su -vaikais o sukeistieji turės 

buti pcJikti. Vra apskaitoma, kad 
talkininkai gali aprūpinti dar 
20,000 naujų pabėgėlių. 

37 LAIKOMI KALĖJIME 
REIKALAUJA PALIUO- 

SAVIMO AR DEPOR- 
TAVIMO. 

Youngsto\vn, O., kovo 2 d. — 

Trečiame atsišaukime, išleista- 
me šiandien trisdešimts septynių 
tariamu radikalų laikomų čia ka- 

lėjime, reikalauja, kad jų bylos 
butų nagrinėjamos ir kad jie bu- 

tų ar*ba paliuosuoti, ar deportuo- 
ti. 

Jie sako, kari jei jų negalima 
pasiųsti į jų šalis, tai kad jie bu- 

tų (pasiųsti j Rusiją. Pirmcstiiuo- 
■ie dviejuose atsišaukimuose dau- 

gelis kalinių lužreiškė, kad jie yra 
laikomi be išklausinėjimo ir ži- 
nios kįime jie yra kaltinami, nuo 

iapkr. 7 d. 
Federaliai agentai atsakė, kad 

ji j visi atrasta komunistu parti- 
jos nariais ir kad jie gali pasi- 
iuosupti užsistatydami po $1,000 
Liucijos. {• t jį kaliniai atsakė, 
kad jie pasirašė po komunistų 
principais nežinodami to ir kad 
jie neturi pinigų pasiliuosavimui. 

ISPANIJOS VIRŠININKAI 
UŽLAIKO GIMINES VAIZ- 

DŽIOS LĖŠOMIS. 

Madridas, kovo 2 d. — Žymes- 
nieji ispanų politikai daugelyje 
atsitikimų paskirsto valdžios al- 

gas savo giminėms. Laikraštis 
lorresJpondencia Espana sako, 
kad buvusis premieras Romano- 
nes t'iri paskirstęs algas septy- 
niems savo giminėms, o buvusis 
premiera8 .YMiucemas turi dvi- 
dešimts giminių, kurie ima iš 
valdžios algas. 

ISPANŲ FRAKCIJOS PE- 
ŠASI; 2 UŽMUŠTI. 

Bilboa, Ispanija, kovo 2 d. — 

Vakar vakare susipešus tautinin- 
kų ir patriotų grupėms gatvėje 
du taipo užmušti, o dešimts kitų 
sužeista. 

Bombos Barcelonoje. 

Barcelona, kovo 2 d. Čia vaLir 
akare trijose dirbtuvėse sprogo 

bombos. Voiiaus policija užklupo 
slaptą spaustuvę, tour buvo spaus- 
dinama revoliuciniai atsišaukimai. 
Dirbtuvės vedėjas pasipriešino ir 

tapo užmuštas ant vietos. 
•Policija suareštavo tris žmo- 

nes, kaltinamus nesenai atsitiku- 
siame užmušime darbdavio s< 

nor Sabadell ir jo dviejų šunų. 

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
KARĖS KALTININKU 

PADUOTI SAVO 
ADRESUS. 

Berlinas kovo 2 d. — Oficialia 
valdžiom laikratis šiandien pa- 
skelbė atsišaukimą j vyriaus] 
skund'vedj. kad ji; pareikalautų, 
idant žmonės, kuriu vardai yra 
talkininkų surašė, praneštų jam 
savo dabartinius adre«us. 

ARCHANGELSKAS. 
Siaurinis Rusijos uostas, kurį ne8enai -paeinė bolševikai, ]»ri. crsdami pasitraukti iš ten tal- 

kininkus. Archangelskas pas Baltąsias juras prie Siaurinio Dvinos up'ės intakos, ilgą laiką buvo še- 
rt vba Siaurinės Rusijos valdžios, veikusios prieš bolševiku?. lai^i dabar visa siaurine Rusija ran- 

dasi bolševiku rankose. 

ĮNEŠĖ AUSTRIJOS IN- 
PLAUKŲ PROJEKTĄ. 

C ^ 

Vienna, vasario >7 cl. (Pavė- 
luota). — P;cgal laikinosios val- 
džios visuotinų moke9čių projek- 
tą. kirris šiandien tapo įneštas 
Austrijos šalies seiman, kas me- 

tas inplaukų turės 'Imti surinkta 

'.231,000,000 koronil. 

Mokesčiai nuo turto, manoma, 
duos 1,000,000.000 koronų, o nuo 

inplaukų' 400.000,000. 
(Normaliais laikais Austrijos 

korona yra verta apie 20 centų). 
\ i s i miesto darbininkai pagru-! 

mojo streiku, reikalaudami \ 'įkė- 
limo mokesties, nors vakar jiems 
buvo duota 500 koronų bonų. 

VENGRAI SVEIKINA 
HORTHY KAItO IŠ- 

GELBĖTOJĄ. 

Budapeštas, kovo 2 d. — Ad- 
mirolui llorthv kaipo Vengrijos 
valdytojui tapo ipaskirta algos 
3.000.000 koronų (nonVmaliai 

00.000) j metus. 

Kada jį išrinko, šalie seimas 

pasiuntė pasiuntinius atlydėti jį 
atstovų butan. kur jis prisiekė ir 
gavr nuorašą įstatymo, sutveriau 
čio šitą tarnybą. Prakalbose jis 
buvo išgiriamas kaipo išgelbėto- 
jas šalies nuo pražuvimo. 

NEMOKYTUMAS KLIUDO į 
ATĖJIMUI AMERIKON. 1 

New York, kovo 2 d. — Atsto- 
vų Ibuto atcivystė® komiteto na- 

r s atstovas Isaac Siegel šian- 
dien užreiškė, kad mokytumo iš- 
tyrimas sulaiko nuo atėjimo j 
Suv. Valstijas tūkstančius pa- 
geidaujamu ateivių ir palaiko 
pragyvenimo brangumą. 

Vidutiniai 3 nuoš. ateivių at- 

vykstančių į Ne\v Yorką yra siun 
či mi atgal.dėlto, kad jie nemoka 
skaityti ir rašyti. Labiausiai at- 
sitinka su merginomis, kurios 
Amerikoj yra labai pageidauja- 
mos kaipo namų tarnaitės ir siu- 
vimo pramonėj. 

PARGABENO ŠIMTO 
METŲ ILTIS. 

Portland, Ore., kovo 2 d. — 

Šiandien pribuvo iš Vladivosto- 
ko laivas \Yaban. kuris atvežė 
kailių vertėje $750.000 ir arklėno 
iltis, paimtas nuo sibirinių gle- 
čerių. kurios, sako. turi daugiau 
kaip šimtą metų. 

MILANE STREIKAS 
PASIBAIGĖ. 

Milan, kovo 2 d. — Streikas, 
kiuris č; t tęsėsi kelias dienas, pa- 
sibaidė šiandien. Darbai visur 

prasidėjo. 

LIETUVOS MISIJOS TO 
LIMBSNIS MARŠRUTAS. 

Šiuonii Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonu apreiškia tolimesnį 1 

maršrutą. 
Rockford, 111., seredoje, kovoj 

3 d., 7:30 vai. vak. i 
Rockdale, Joliet, ketverge, ko- 

vo 4 d.; 7:30 vai. vak. 
St. Charles ir Batavia, pėtny- 

cioj, kovo 5 d., 7:30 vai. vak. 

Chicago Heights-Steger etc., 
suhatoj, kovo 6 d., 7:30 vai. vak. 

Spring Valley, 111., nedėlioj, ko- 
v-0 7 d., 2 vai. po pietų. 

Westville, 111. 7:30 vai. vak. 
Indiana Harbor, panedėlyj, ko- 

,0 S d 7:30 vai. vak. 
Gary, Ind., 9 vai. vak. 

East St. Louis, utarninke, ko- 
•o 1 d., 7 -.30 vai. vak. 

Springfield, 9 vai. vak. 
So. Omaha, Neb., sercdoje, 

l<o\o 10 d., 7:30 vai. vak. 
Grand Rapids, Mich., pėtnv- 

čiojc, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 
'Augščiau nurodytos kolonijom 

tarės progą turėti pas save 'pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 

ją- 
Kolonijų Paskolos Stočių Pir- 

mininkas ir Sekretorius tegul tuc 

jaia praneša apie surengimą ji; 
kolonijoj iškilmingo susirinkimo 

priėmimui Misijos, žemiau pa- 
duotu adresu. 

'Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygučių ir Bonų užraši- 

Įnėtojų. 
Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
prakalbos ĮVYKTŲ. Jeigu kur 
but visai negalimą, tai TELE- 
GRAFUOTI žemiau paduotu ad- 
resu. 

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 
vai pasitiktu Misiją, nulydi,nt Į 
susirinkimo vietą. 

'Vardu Chicagos Dislrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. Halsted St., Cliicngo. IU. 

Telephone: 
Drover 701. 

■Drover 3514. 
> Yards 6126. 

ANGLIJOS AUGŠTOSIOS 
! KILMĖS MOTERYS. 

GERIA PERFUMĄ. 

Londoną5, kovo i d. —r Lon- 
dono chemikai sako, kad aukšto- 
sios kilmės moterys baisiai pra- 
deda įkerti pertumą. Jie' reikalau- 
ja iš valdžios, kad sustabdytų tą 
blogą paprotį. 

LAIVAS UŽĖJO ANT 
UOLŲ; 63 IŠGELBĖTA 

Halifax, X. S. kovo i d. — 

Laivui l>ohemian užėjus ant uolu 
ties Ualil"axo uostu ištikus audrai 
šiandien rytuietyj, 63 pasažieriai 
valtims tapo nugabenti uostau. 

PALIUOSAVO PO KAU- ! 
CIJA DEL BLOGOS I 

SVEIKATOS. i 

Oakiand, Cal., kcvo i d. — Vi- 
suomenė3 veikėja'* Anita \\ hitncy 
apkaltinta uvž kriminali sindikaliz- 
mą ir nuteista nuo vienu iki ke- 
turioliko8 metu kalėjimo, dakta- 
rams paliudijus, kad jos bloga 
sveikata, gavo leidimą nusistaty- 
ti kauciją sumoje $10,000. 

JAPONIJA TURĖS RIN- 
KIMUS GEGUŽYJ. 

Telegrama iš 'lokio praneša, 
<>g buvo apskelbta, kad rinki- 

mas Marių japonu seimo atstovu 

butan busiąs įgegiu/io mėnesyj. 
Specialis seimo posėdis 'bus lai- 

komis liepos mėnesyj tolesniam 

svarstymui balsavimo lygybės 
klausimo. 

NEW JERSEY PRIĖMĖ 
3.5 NUOŠ. ALAUS 

PROJEKTĄ. 
Trenton. X. ].. kovo 2 d. — 

\Tew JerBey atstovų butas perei- 
tą savaitę (priėmė projektą dir- 
bimui, pardavinėjimui ir persiun- 
timui gėralų turinčių nedaugiau 
kaip 3.5 nuoš. alkoholio; vakar 
šitą projektą priėmė ir senatas 
tik jis nebus Įvykinamas kol ne- 

bus oficialiai paskelbta taika. 
Tas yra daroma tam. kad išven- 

gus kritikos .patriotiniu žvilgsniu 
ir padarius įstatymą neįveikia- 
mu teismam5. 

viov. Ed\vards ir kiti projek- 
to rėmėjai manė, kad įvedus į s t a j 
tymą tuoj aus. jis galima butų 
sumušti pasiremiant tuomi, kad 

'šalis yra dar karės stovyje. 

Anglijos graibstymas monopo- 
lių inkiršino Lietuva. 

Lietuvių sutaitis su Anglais. 
ANGLIJOS GRAIPSTY- 
MAS MONOPOLIU IN- 

KIRŠINO LIETUVĄ. 

Paryžius, kovo 2 d. — Angli- 
ja ] ridėjo tarptautinj sutvarky- 
mą prie savo surašo, labai pel- 
ningą imperijai. Naująja šito už- 
kariavimo regykla yra Lietuva. 

I Viešoji nuomonė labai sukilo 

prieš 'premierą Galvanauską de- 

[ ei monopoliu ir koncesijų ;■.> su- 

teiktu Anglijos finansininku gru- 
pei. įGalvanaukas dabar yra Lon- 
done, kur jis daro sutartis su 

A. glijos finansų karaliais. 
Svarbiausiomis sutartimis kol 

kas padarytomis yra: 
1. Anglų grtvpė8 įsteigimas Lie- 

tuvos valstybės banko ir kurso 

sutvėrimas. 
2. Anglų grupė gauna mono- 

poliu ir bus vienintele pirkėja 
lietuviu prekht išvežimui iš Lie- 
tuvos ir vienintele pardavėja už- 

sienio prekių vežimui Lietuvon. 
Sulig Kauno žinių Anglijos 

ofieieriai Galvanausko vartojami 
kaipo kariniai instruktoriai lietu- 
vių kariuomenei apleido .Lietuvą 
dėlei nesusipratimų lietuvių 
vyriausia žinyba. Žmonių jaus- 
mai labai pakilę ir Galvanausko 

sugrįžimas yra a'bejotinas. 

LIETUVIU SUTARTIS SU 
ANGLAIS. 

Londonas, kovo 2 d. — Angli- 
jos smarkus pramoninis ir \aiz- 
bini8 vajus xapsireiškia keliu di- 
džiausiu Londono banku nuspren 
lime suteikti £3,000,000 (norma- 

liai $15.000.000, pagal dabartinę 
kurso kainą $10,380.000) įsteigi- 
mui tautos banko Lietuvoje.; 
Tas įvyko nesenai padarius vaiz-l 
bines sutartis tarp Anglijos ban- 
kiniu firmų ir Estonijos su Lat- 
vija. 

Lietuvių 8umanymas apima 1 

,)eiiKiolikos metų laiką ir apima j 
^oponuojamojo banko bendrą | 
veikimą su lietuvių valdžia, j Amerikos vaizbos butas Londo- 
ne. kalbėdamas apie tą sutartį, 
pasakė: 

"Lietuva paveda visą savo fi-1 
nansinę ir komercinę ateiti Į ran- Į 
kas šitos intekm:ri£os Londono j bankinės grupės. Anglų linna | 
bus kaipo pardavinėjantieji agen-j 
tai Lietuvos medžių, linu ir tam, 

tikros apšties javu ir taipgi kai-į 
po perkantieji agentai Įveža-1 
miems daiktas, kuriu šalis buti-| 
11 ai reikalauja. 

Šitas sutartis franeuzai kriti- 
kavo pasiremdami tuomi, kad jos 
reiškia Anglijos monopolių Pa-j 
baltijos vaizbai, bet anglai atsa- 

kė. jog Anglijai bus visai negali- 
ma parūpinti visą nedarytą me- 

džiagą. Lietuviu valdžia sako. 
kad ii sau daiktus galės pirkti 
visose pasaulio rinkose." 

Lietuvai reikalingos išdirbys- 
tės ir žemdirbystės mašinos, vi- 
sokie daiktai gelžkeliams ir va- 

gonai, elektrinė8 mašinos ir prie- 
taisai, petrolis, žibalas, riebumy- 
nai, rakandai, drabužiai ir viso- 
kie išdirbystės gaminiai. 

Anglu bankinės grupės dele- 
gatai dabar iKaune steigia banką. 
Sutartis ineina galėti balandžio 

pradžioje po rinkimu lietuvių 
steigiamąjan seiman. 

DENIKINO OFICIERIAI 
PLĖŠĖ IR ŽUDfi. 

Bucharestas. Rumunija, vas. 

24 <1. ( Per Paryžių, kovo z d.).— 
Amerikos ol'ieieriai meta labai 
blogą š\ie8ą ant gen. Denikino 
kareiviu pasielgimo prieš bolšt*- 
vikams ir>.'.im siaut «Vlesn. 

! .. 

j Sėstomis dienomis prieš' )Olse- 

jvikn kareivių atėjimą, nevaldoš 
įmi ofięicriai susidarė Aurius vr 

įėmė miestą plėšti, ypatingai tur- 

jting6jų kvartalą. 
Kitos gaujos pradėjo mušti 

žydus. Talkininkai negalėjo su-, 

įteikti tinkamo apsaugojimo. Sa-» 

į koma, ka.l įgirti kareiviai isnaikt- 
1110 daugiau kaip 100 šeimynų iv 

.nukapotas žmonėm® galvas mėtė 

kaipo sviedinius. 

Pans Rubin, iš Mihvaukee. 
\\ is., kuris kreipėsi Į Amerikos 
pasiuntiniją, tapo išgelbėtas nuo 

kalėjimo ačiu kariniam "palydovių 
tyčia atsiųstam iš B/ucharesto 
įSuv. Valstijų miuisterio Vopi- 
ckos. 

ŽINELĖS. 
» ; 

Konstantinopolis. — Laukia- 
ma evakavimo Kaukazo miestu: 
amerikiečiai atskirti ant lVitiki- 
po salų: šiltinės siaučia: Suv. 
Valstijų karės laivų darbininkai 
gelbsti pabėgėliam8. 

Paryžius. — (ielžkelninkų de- 
legatai bi vo pas preniierą Mil- 

lerandą protestuodami prieš aref ̂  
tavimą streiko vadų. 

Londonas. — Anglija ir Fran- 
cija žada paskatinti tarptautinę 
paskolą \ okietijai. Aukščiausioji 
taryba sako. kad Turkija' nepri- 
valo turėti laivyno: tuojaus ims 
svarstyti kariuomenės klau8imą,* 

lietuviams MINĖTINOS 
DIENOS. 

Kovo 3 d.. 1310 did. Liet. Kuu. 
Vitėnis i šveržė iš vokiečių Var- 
miją. 

Kovo 4 d.. i8fy m. lietuv'ai 
paliuosuoti nuo baudžiavos. 

Kovo 5 d.. 1311 m. did. Liet. 
Kuu. Vitėnis pateko kryžiuočių 
nelaisvėn. 

Kovo 7 d.. K)o6 m. Vilniuje, 
mergaičių gimnazijoje, pradėta 
mokinti lietinių kalbos. 

Reikalingas .^erų tėvų vaikas, 
ne jaunesnis kaip 14 metų, dirb- 
ti ofis?. Gera proga tinkamam 
vaikui išmokti ofiso darbą. Už- 
mokesnis—pagal gabumą. Kreip- 
kitės pas: 

"LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA, 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE IR. APIELINKĖJE 

Šiandien niaukstosi ir šalčiau, 
naktin ar ketverge gal -su lietum. 

Saulėtekis, 6:22 vai. ryto: 
! Saulėleidis, 5:42 vai. vak. 


