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Francuzg socialistai jieško pa- 
ramos pas Vokiečiu socialistus 

n 

Berlino kabinetas pasiren- 
gęs rezignuoti. 

FRANCUZŲ SOCILISTAI 
JIEŠKO PARAMOS PAS 

VOKIEČIUS. 

Paryžius, kovo 3 d. — Tik-ką 
pasibaigusi* trancuzų socialistų 
partijos kongresas Strasburge pa- 
rodo, kad dižiuma yra palinkusi 
prie revoliucingumo. 

Atmetus antrąją tarptautinę, 
išreiškė nepasitenkinimą l>ol- 

^ šėvizmu, partija atsisakė dėtis 

prie trečiosios tarptautinės, ku- 

rią jsteigė X. Leninas Maskvo- 

je. liet :i žada tartis su vokiečių 
nepriklausomaisiais socialistais, 
kad sušaukus naują konferenciją 
tų partijų, 'kurios .indomauja tre- 

čiąją tarptautine. Tas yra skaito- 
ma tolygum išreiškimui užuojau- 
tos bolševizmui. 

Kongresas, kuris traukėsi ke- 

lias dienas, parodė nepaabejoja- 
mą .pasidalinimu pačios partijos, 
jean Longuet, k ••ris yra Karolio 
Markso anuku, ir kuris ligšiol 
buvo skaitomas vienu radikaliau- 
siu kraštutminkų Francijoje, ko- 
munisto Lorioto buvo užpuldinė- 
jamas kaipo nuosaikusis ir j>3 •ti.- 
tytas greta su dešinių]ij vadu, 
Paul Renaudel. At-iiskyrursieji so- 

cialistų atstovai, išrinkti atstovu 

butart bolševiku (priešų tikietu, 
tapo išmesti iš partijos tirybų 
4.000 balsų prieš 400. įnešimas 
atsteigti partiją klesų kovos pa- 
matais tapo priimtas, bet tik ne- 

didele mažuma. 

Daniel Renoult padavė kongre- 
sui ,plen?} busimam partijos orga- 
nizavimui, Kaikurie jo žodžiai 

yra indomųs. 
"Prancūzų socialistų partija 

sako," sakė jis, "kad antroji 
tarptautinė neatsako revoliucinei 

l^ptdt-uai, esančiai dabar did'žiu- 
r moje šalių. Ji apima tik dalį pa- 

saulio socialistų darbininkų. Prieš* 

ją stovi trečioji tarptautinė, su- 

organizuota kovo mėn., 1919 m. 

ir reikalaujanti programo aiš- 
kiais klesų kovos pamatais, to- 

kiais, kurie bnuvo sustatyti ko- 

munistų manifestuose ir Amster- 
damo rezoliucijoje 1004 m. Tai 

yra neapsieinamas principas vi- 
siems socialistų judėjimams ir vi- 
sokiam socialistų veikimui. 

"Šitos naujos tarptautinės lai- 
kosi rusų 'bolševikai, didžiuma 

Italijos socialistų ir visokios frak 

cijos Švedijoj, Danijoj, Bulgari- 
joj, Vokietijoj. Amerikoj ir Ang- 
lijoj. 

"Lžjausdamą vokiečių nepri- 
klausomiesiems, kurie nuo 1914 
m. pasiliko ištikimais revoliuci- 
niais padavimams, iraneuzų so- 

cialistų partija sako, kad ji nega- 
li pasilikti toje organizacijoje, 
kurioje Vokietija yra atstovauja- 
ma tik socialistų susidėjusių su 

kaizeriu, ar kontrrevoliucionierių, 
tokių kaip Philip Scheidemann ir 
Gusta v Noske. 

"Užjausdami visiems jtnlėji- 
mams proletariatui išliuosuoti, 
mes, socialistai g^idžname pa- 
skelbti savo vienybę su rusų re- 

voliucija. Mes kuoenergingiau- 
siai atmetame visokį plemj daly- 
vavimui fouržnjų valdžioje, kokį 
matėme karės metu. Visųlabiau- 
siai mes riekalaujame. 

"r. Tiesiu mokesčiu nuo inplau- 
tcij Yr kapitalo,'paremto konskfip- 
cija turtų. 

"2. Suvisuomenrjimo kapitalis- 
tinių monopolių. 

".V Valstybės suorganizavimo 
kelių po atsakomingų technikų 
vadyba. 

*'4. Miestų kontrolės butų 
klausime." 

BERLINO KABINETAS 

PASIRENGĘS REZIG- 
NUOTI. 

Berlinas, kovo 3 d. — Y ienas 
^ ar lovų didžiumos socialistų slap- 
to susirinkimo, kur buvo svarsto- 

ma linasų ministerio Erziberge- 
rio pasitraukimas nuo vietos, pa- 
sakė, kad kancleris P.auer pasi- 
rengęs paduoti rezignaciją viso 
kabineto, prezi lentiti Ebertui, jei 
reikalas butų, prašant, kad jam 
butų leista suorganizuoti naują 
valdžią. 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas. 
.u 

(Nepermainomas). -• « 

Šiuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Ltetkvvos Laisvės Pasko- 
los Bonų apreiškia tolimesnį 
marštrulą surengtą sekančio, e 

kolonijose: 

Rockdale-Joliet, ketverge, ko- 
vo 4 (i., 7:30 vai. vak. 

St. Charles, pėtnyčioj, kovo 5 
d., 7:30 vai. vak. 

Spring Valley, 111., nedėlioj, ko- 

v'o 7 d., 2 vai. po pietiil 
Westville, 111., suhatoj. kovo 6, 

7:30 vai. vak. 
Indiana Harbor, panedėly^j, ko- 

vo 8 d., 6 vai. vak. it Oary. Tnd. 

^9 vai. vak. 
Eaat St. Louis, utarninke, ko: 

o 9 d., 7:30 vai. vak. 
So. Omaha, Neb., seredoje, 

kovo to d., 7:30 vai. vak. 
Gtand Rapids, Mich., petny- 

čioje, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 

Augščiau nurodytos kolonijos 
turės pvogą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 
ja- 

Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti t „rėti užtek- 
tinai knygučių ir Bonų užraši- 

nėtojų. 
Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vie'ose tikrai 
prakalbos ĮVYKTŲ. 

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 
vai pasitiktų Misiją, nulydint i 
susirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto Lie- 

į tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
[3246 S Ilalsted St, Cliicago, 111. 

Telephone: 
Drover 701. 
Drover 3514. 
Yards 6f 26. 

TROCKIO TRAUKINYS. 

I Londonas, vasario 16 d. — Ru- 
su sovietinės kariuomenės vade 
Leono Trockio spcrialis trauki- 
nys susideda is keturiolikos va- 

gonu ir dviejų pajiegių garvežiu. 
Jis yra aprūpintas bevielinio te- 

legrafo in taisymu, pajiegiančiu, 
perimti pranešimus iš \'aueno 
Lyons ir Londono. Vienu jo in- 
tudomiausių intasimų yra spaus- 
tuvė. kur Trockis spausdina laik- 
raštį apie karę. I(įdomiausiu trau- 

kinio dalyku yra garadižus, ku- 
riame yra šeši automobiliai, vie- 
nas pajiegus tranctr'.ų automobi- 
lius, .kuris priklausė buvusiam 
carui Nikalojui. 

Traukinio palydovai susideda 
iš 250 pėstininkų, viso būrio kul- 
kasvaidinių šaudytojų, kadangi 
Trockini su savo traukiniu daž- 
nai teko buti arti fronto ir kelis 
kartus jo gyvastis buuvo pavoju- 
je. Traukinyje taipgi yra knygy- 
nas ir valgomasis vagonas. I 
SUTRAUKA SOCIALISTŲ 
BYLOS NAGRINĖJIMO. 

Albany, X. Y., kovo 3 d. — 

Šiamlien prasidėjo sutraukimas 
daugybes davadų suteiktų legis- 

llaturos teisminiam komitetui 
Inagrinėjančiam bylą penkių socia- 
listų susirinkimininkų, kaltinamų 
neištikimybėje. 

Yra manoma, k..d argumentavi/ 
mas nebus užbaigtas be pėtny- 
čios. t 

Ginamosios pusės argumevtus 
<paduus Morris HilKjuit ir Sey- 
mour Stedman, atsakomybė u'ž 
padav-mą bylos komitetui bus 
dedama ant b.vvusio valstijos se- 

natoriaus Elon R. I>ro\vn ir Mar- 
tino Conboy. 

Abi pusės užbaigę argumen- 
tus sudės savo išvedimus bjgiu 
.penkių dienų ir teisminis Komi- 
tetas gaus mažiausiai savaitę lai- 
ko >prirengimui pranešimo susi- 
rinkimu. 

HUNTO LAUKIA APKAL- 
TINIMAS PRISIDĖJIME 
PRIE "RAUDONŲJŲ." 
Pranešime Sakoma^ Wilsono 
Paskirtasis Pritaria I. W. W. 
Washington, kovo 3 d. — Se-j 

nato užsienio santikių komitetą^ 
pradės tyrinėti pranešimą, kad 
George W. p. Hunt iš Arizonos,; 
kuri prezidentas Wilson nomina- 
vo ministeriu Siaman, .pirm jo 
paskyrimo <buvo riešai išreiškęs 
savo užuojautą I. \V. W. organi- 
Įzacijai. 

Komitetas šiandien nesprendė 
išt,irti bet atidėjo atlikti tą iki 
pėtu>-čiai. 

LYGA SUSIRINKS 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, kovo 3 d. — Tautu 
lyga savo sekamą susirinkimą 
turės Paryžiuje, kovo 12 d1. 

Manoma, kad bus svarstomas 

suorganizavimas komisijos Rusi- 
jos sąlygoms tyrinėti. 

Tik-ką išėjo pirmas numeris 
tautu lygos oficialio organo. To- 
je brošiūroje indėta tautų lygos 
sutartis, surašas saliu patvirtinu- 
sių Vcrsailiaus sutartj, laiškai pri 
tariantieji lygos sutarčiai nuo 

valstybių pakviestų prisidėti ir 

pranešimas 'pirmojo tautų lygos 
posėdžio ir aprašymas pirmo 
tarptautinės darbo tarybos susi- 
rinkimo. Rrošii'.ira išleista Lon- 
done ir atspausta an'glų ir fran- 
cuzų kalbomis. 

IŠ TOLIMOS INDIJOS. 
y* 

Noto © »y 
IN AMD N.y. KEMID 

Anglosaksų kultūros ir humaniškumo pavvsdvs. ! i mansiai tą (ir J 
sekantį) 'paveikslą patalpino Xe\v Vorko laikraščiai "Sun" ir ■ 

"Xc\v York Herald." Tai yra dalis propagandinės medžiagos In-j 
dijos Liuosybės Draugu. —M *a veikslo turinio paaiškinimas, be- i 
reikalingas — kiekvienas gali įj persistatyti iš pirmo pamatymo, j 
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SEATTLE IŠRINKO KA- 
RININKĄ MAJORU. 

Seattle, \Yash., kovo 3 d. — 

Buvusis kariuomenės majoras 
Hugh M. Calhvell vakar tapo 
išrinktas Seattle'o majoru didžiu- 
ma 16,781 balso, prieš jo prieši- 
ninką James Duncan, Seattle'o 
Centralės Darbininku tarybos se- 

kretorių, kaip paduoda pilni ne- 

oficialiai pranešimai. 
Cakhvell gavęs 50,840 balsų; 

Duncan, 34,057. 

SENATORIAI ATLIETA 
DYKĄ DALINIMĄ 

SĖKLŲ. 

Washington, kovo 2 d. — Pa- 
gal naujo žemdirbystės sekreto- 
riaus patarimu senato žembirbys- 
tės koimtetas šiandien nubalsavo 
išmesti iš metinio žemdirbystės 
projekto $240,000, kuriuos atsto- 

vų 'butas nubalsavo nuo senų 
seno įvrstam papročiiui kongreso 
nariams siuntinėti nemokamai 
sėklas savo rinkikam8. 

UNIJOS IŠMĖGINS NAU- 
JĄ ĮSTATYMĄ. 

Washington, kovo 2 d. — 

(ielžkelių unijų atstovai esą nu- 

balsavę duoti proga naujam gelž- 
kelių įstatymui sutaikyti jų au- 
ginius reikalavimus. 

| Taipgi sako, kad jie nuspren- 
dė suvsilaikyti nuo išmėginimo 
konstitucinumo įstatymo ir ne- 

įduoti nariams balsuoti ginčo 
klausimo iki įtatymas nebus ge- 
rai išniekintas. Tas reiškia, kad 
tuo tarpu visuotino streiko pavo- 
jus yra prašalintas. 

DANAI PASKELBĖ 
SCHLESWIGĄ IR 

HOLSTEINA. 
LAISVAIS. 

Londonas, kovo 2 d. — Tele- 
grama iš Flenslbnrgo sako(, kad 
Schles\vigo ir Holsteino organi- 
zacijų atstovai drauge su įvairiu 
politinių partijų nariais šiandien 
susirinko Rendst»urge, TTolsteine 
paskelbimui pasiliuosavitno 
Schleswiigo ir Holsteino nuo Pru- 
sijos ir įsteigimui naujos val- 
džios. 

I 

i AFRIKOS KASYKLŲ 
STREIKAS SUTAIKYTAS. 

Johannesburg, Afrika, kovo 3 
d. — •Ciagimnsių kalnakasių strei- 
kas valdžios aukso kasyklose 
Rande, kuris tęsėsi tnlą laiką, ta- 

po sutakytas. Darbininkai ..knn- 
dėsi, kad su jais neteisingai pa- 
sielgiama : del j u politinių pažiū- 
rų, »het pildomasis kalnakasių ko- 
mitetas išsireiškė, jog: jis yra įsi- 
tikinęs, kad ateityje tų klinčių 
neatsitiks daugiaus. 

30,000 Streikuoja Bengalijos 
Fabrikuose. 

Jamalpur, 'Bengalija, vasario 

25 d. — Trisdešimts tūkstančių 1 

Tatag geležies ir plieno dirbyklų Į 
darbininku šiandien sustreikavo, j 

Danijos Dokų Darbininkai 

Streikuoja. 

Kopenhaga, kovo 3 d. — Dani- 

jos dokų darbininkai atsisakė iš- 
krauti Olandijos laivus, ar liesti 
olandų prekes Kopenhagos uoste, 

del užuojautos streikuojantiems 
olandų darbininkams. 

ŠVEICARIJOS TARYBA 
PATVIRTINA LYGĄ. 

Bernas, kovo 3 d. — Šveicari- 

jos šalies taryba 114 balsų prieš 
55 patarė Šveicarijai prisidėti 
prie tautų lygos šitas uuatrimas 
neverčia šalies dėtis prie tautų 
lygos, o tik pataria žmonėms bal 
suoti tame klausime balandžio, ar 

'gegužio mėnesyj. 

ŽINELĖS. 

Marseille. — įGarlaivis Austri- 

ja išplaukė iš uosto 'Konstanti- 
poliu su 1,500 francuzų kareivių. 

Paryžius. — Parlamotiniai rin- 
kimai Bulgarijoje bus kovo 28 d. 

Naujas kabinetas susirinks .qal 
nevėliau kaLp balandžio 18 d. 

Haga. — Pothuis Smit. socia- 
liste bus pirmutinė moteris narė 

aukštutiniame Olandijos parla- 
mente. » 

Paryžius. — Penki darbininkų 
vadai, kurie buvo suareštuoti lai- 
ke gclžkelių streiko u> kurstymą 
pašauktinių prie neklausymo ir, 
plėšimo, tapo laikinai ipaliuosuoti. 

Turkai turi laikyti karueme- 
nę Azijoj. 

Danai netikri, kad jiems 
teks visas Sch'eswigas. 

TURKAI TURI LAIKYT] 
KARIUOMENĘ AZIJOJ. 

Paryžius, kovo 3 d. — Turki- 
jos kariuomenė tous apribota ka- 
reiviu skaičium, reikalingu (palai- 
kymui tvarkos Mažojoj Azijoj; 
Journal sako, kad ji bus privers- 
ta laikyti ginkluotas pajiega* 
azijinCj Bosforo pusėj. 

DANAI NETIKRI, KAD 
JIEMS TEKS VISAS 

SCHLESWIGAS. 

Kopenhaga, vasario 15 d. — 

(Pavėluota). Kopenha^ieoiai sa- 

ku. kad jokie rinkimai žinomi is- 
torijoje nesiūlė tokiu baisių pa- 
parkų balsuotojams, kaip Scliles- 
\vigo -plebiscitai. Šitie plebiscitai 
nuspręs, ar didelė Schlesuigo da- 
lis turi pasilikti po vokiečiais. ;ir 

prisidėti prie danų. 

Danijos indomavimas balsavi- 
mo pasekmėmis trijose juostose 
pasiekė didelio inkaitimo atėjus 
balsavimo dienai pirmoje juosto- 
je, tame krašte, kuris yra arčiau*- 
sias Danijai. Jis buvo laimėtas 
Danijos trimi balsais prieš viena. 

DaJbar labai indobaujama bal- 
savimu antroje juostoje, kurios 
svarbiausiu miestu yra Flens- 
otirg. Nežiūrint to, kad miesto 
gyventojų didžiuma yra vokie- 
čiai. danai nežudo vilties. Vokie- 
čių markiai nivpuokts vertėje <la- 
nų krona turi didelę vertę ir kraš- 
tui prisidėjusi prie Danijos Fles- 
burgo nuosavybė, sako, pakilsian- 
ti šešiolika kartų aukščiau. Tas 
duoda danams viltį, kad 'žmonės, 
dėsis prie jų. 

BELGAI MOKINA DA- 
RYTI STIKLĄ. 

Londonas, vasario 14 <1. — 

>itoje šalyje yra įvedamas nauv- 

jas būdas stiklui dirbti. Dirbtu- 
vė jau surengta NYillesdene tam 

tikslui ir belgai žinovai njokis 
anglu darbininkus šito budo, ku- 
ris iki šiol buvo belgų išdifbėjų 
paslaptimi. 

SC 7IETINĖ RUSIJA LAU- 
KIA DAIKTU IR MOKA 

AUKSU. 

Revelis kovo d., per Londo- 
ną, kovo 3 d. — Sovietinė Rusija 
yra pasirengusi prekiauti su pa- 
saulini ir ii ž visa mokėti auksu 
iki bus suorganizuoti keliai. So- 
vietinės valdžios rusu kooperaty- 
vu vaizbos atstovas (lukovski 
turi tam tikslui bilijoną rubliu 
($500.000) auksu. \ isųpirmiau- 
siai jis pirks visokius daiktus 

gelžkeliams: jis pasirengęs pa- 
daryti kontraktą 5000 garvežiu 
ir daugeliui tūkstančių vagonų. 
'Pankui i i s pirks žemdirbystės ji, 

mašinas. Kada keliai bus sutai- 
syti, tąsyk rusai veš daiktus už- 
sienin mainui ant išdirbinių. 

ŠALYS APTARIA SOVIE- 
TINĘ TAIKĄ. 

Varšava, kovo 3 d. — Suomi- 
jos, Latvijos ir Rumunijos atsto- 
vai atvyko čia aptarti taikos są- 
lygas, kurios bus paduotos Rusi- 
jos bolševikų valdžiai. 

I BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
17,000 BELAISVIŲ. 

Londonas, kovo 3 d. — Oticia- 
lė telegrama, apturėta iš Mask- 
vos, praneša, kad rusu bolševikų 
tpajiegos Kaukazo krašte spar- 
čiai žengia kirmyti. 

Per paskutini dvi savaiti, sako 
j telegrama, sov:etinės karei vijos 
1 tame krašte paėmė 17.000 belais- 
vių ir gen. Denikino kariuomenė, 
girdi, "pamažu nyksta." 

RUMUNIJOS SOSTAS 
DUODA PRAŠALIN- 
TAI PAČIAI $5.000 

I METUS. 

Paryžius, kovo i, d. — Po to,; 
kaip pasklido žinia, kad Rumuni- 

jos sosto inpedinis. Karolis pa-; 
j metė /i/i I.ambrinos, su kuria jis 
kaipo su žemesne už save apsive- 
dė 191S m. ir pareikalavo, kad 
augščiausias teismas panaikintų 
jo atsivedimą, išėjo Į aikštę, kad 
karaliaus šeimyna apsiėmė mokė- 
ti prašalintai marčiai po $5,000 
kas metas, jei ji bus gera ir 
vengs viešumo. 
s Berge r t teatras Paryžiuje iaii 
dabar siūlo jai cbugiau. negu ji 
gauna iš karaliaus šeimynos, bet 
jai grasinama sunaikinimu po- 
pierių. taip kad ji negalės išva- 
žiuoti be pašparto. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštiitiis 

po $.>5,000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
clnnts Loan and Trust kom- 
panija kovo 3 d. 

Londonas, kabeliu $3.48 
čekiais .... $3.47 

Vokietija, markė 1.08c. 
Suomijos, markė 4.15c. 
Lenkijos, markė 0.75c. 
Lietuviu auksinas 1.08c. 

lietuviams minėtinos 
DIENOS. 

Kovo 4 d.. 1863 n1- lietuviai 
paliuoMtoti nuo baudžiavos. 

Kovo 5 d., 1311 111. did. Liet. 
Kun. \ itėnis pateko krvžiuočilj 
nelaisvėn. 

Kovo 7 d., 1906 m. Vilniuje, 
mergaičių gimnazijoje, pradėta 
mokinti lietuvių kalbos. 

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

1 
I 

f "LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA, 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE IR. APIELINKĖJE 

iSandien lietus persimainis i 
sniegą ir daug.šalčiau;.prtnvčioj 
gra'žu ir šalta. 

Saulėtekis, 6.6:20 vai. ryto; 
Saulėleidis, 3:44 vai. vak. 


