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VOKIETIJOS KABINE- 
TAS PRIVERSTAS 
TRAUKIS ŠALIN. 

Premjeras BaUsr ir jo Padejėiii 
Rezignavo. 

^ Dauglaus Talkininku Kareiviu 
Pribuvo Priešais Weseli. 

Paryžius, kovo 2^ d. — Vokie- 

čių kabinetas pirmininkaujamas 
premjero tiustavo Bauero rezi- 

gnavo, kaip praneša žinia apturė- 
ta iš l'.erlino šiandien. 

Amsterdam, kovo 26 d. — Te- 

legraaio pasienio korespondentas 
sako, kad valdžius spėkos \Ve- 

selyj, yra tvirtai apsikasę siau- 

rinėj Lippe upės pittėj; joms to- 

lydžio ateina pagel'bon ginkluoti 
ūkininkai ir buržuazija iš aplin- 
kinių miestų. 

Raudonosios armijos apkasai 
yra tik apie už pusės mylios nuo 

apkasų užimamų \Veselio gynėjų 
ir jie aprūpinti apie 6000 ,vyrų. 

,>ajkg.w 
"TVrmsfoltų komunistų ėilėsė iki 

vakar vakaro buvo a į i e 00 už- 

muštų ir 100 sužeistų. 
Pietvakarinėj kovos pusėj arti 

\VeseIio yra gelgų pajiegos, ku- 

rios pasitraukė, ant kairiojo Rei- 
no kranto iš tvirčttnios ant deši- 
niojo kranto, kuria pirmiau bu- 
vo užėmę. Be belgų ateina rran- 

ctizų kareiviai *10 artilerija. 
Gauna p Markių į Dieną. 

Į'auk'lami paliepimų iš Beriino. 

Telegramos iš Muenstero, pa- 
! -luoios vakar vakare, praneša 
[apie keli s susirėmimus vadžios 
i. , įi-rareivių su komunistu pajiego- 
mi.. ant linijos einančios iš llam-| 
mo i pietus iki Hageno. 

Kova Eina Linkui Koeho. 

Toliaus j pietus linkui Koelno 
ir Dusseldorfo eina kova ir smar 

kųs susirėmimai buvo ties \Ye- 

seiiu, Rttcklinghausu, arti Muens 
tero ir pagal Liippe upę. 

'Karinių valdžių Ilallėje pasiel- 
gimas su areštuotais žmojėmis 
itž jų Įsimaišymą j revoliucini 

Į judėjimą labai sukiršino okie- 

įoių darbininkus ir pa<lėtis tiomi 
Iabiaus darosi keblesnė. 

Telegrama Daily Mail lakraš-j 
čiui iš Esaeno, datuota vakarykš- 
čia data, sako, kad laikraščio J 

[korespondentas, matęs dideli bū- 

rį darbininkų ka-iuomenės, apie! 
ku.i iKillin-j ko; \Vesclio, magesnieji gi būriai ; 

stovėję I )ulmene. \ isą karimo-j 
menę vedąs niaj. Beerfeld, atsi-, 
žymėjęs raštininkas, kuris nese- į 
na i išleistame memorandume nu- j 
peikia m'Utarizmą. 

Gynėju Upas Menkas. 
/ 

Minėtas korespondentas sako,1 
kad jis girdėjęs, jog 'A'esel.į gi- 
nančių kareivių upas yra menkas 
ir kad ji* negali atsilaikyti grieš- 
tam darbininkų puolimui. Jis sa- 

ko. jog, yra manoma, kad karei- 
viai trauksis belgų kraštan po 
trumpam mušiui. 

Kareiviai darbininkų kariuome- 

nėje ganuia po 30 markių j dieną 
ir valgį. 

Nusprendimas nesiliauti kovo 

fctjus Kuhro apskrityj pasiekta va-j 
* kar radare i'areinio ir \Vestplia- j 

lijo< darbininkų tarybų atstovų j susirinkime lissene. 

Apturėta čia žinia sako, kad 
darbininkai sutiks taikytis tik tą- 
syk, kaip valdžia ištrauks savo 

pajiegas iš Muensterio karinio 

apskričio. 
Komunistų pajiegoms užimant 

Dulmeną, miestą už 25 mylių nuo 

AVeselio į rytus, valdžios karei- 
viai ttžėmusieji tą vietą, pasi- 
traukę be mnišio. 

Angliniai traukiniai iš Ruliro 

apskričio Olandijon vaikščioja 
normaliai, nors spartakai kartais 

grūmoja traukinių patarnauto- 
jams. 

Gurmoja Sunaikinimu Kasyklų. 
Londonas, kovo 26 d. — Dar- 

bininkų pajiegos apsikasusios 
pagal Lippe upę, pietinėj ir piet- 
rytinėj \Yeselio pusėj, grūmoja 
sunaikinimu visų dirbtuvių ir ka- 

syklų vakarinėj Vokietijoj, jei 
joms nepavyks paimti YVeselio, 
— sako telegrama Exchange Te- 

legrapli kompanijai, atvjus iš 
I'.erlino šiandien. 

Darbininkai j-isteigė didžiąją 
sėdybą panašią senosios vokie- 
čiu kariuomenės sėdybai ir lei- 
džia oficialius pranešimus. 

Vakarykščiame pranešime dar- 

bininkų pajiegos sakosi per die- 

ną paėmę kelis kaimus ir dau- 

giaus kaip 200 kalinių. Jie sako, 
kad valdžios kareiviai neveikia. 

M 
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fferro Giesbertso ['.berto val- 
džios va.vi u ir darbininkų atsto- 

vu. vakar buvo paskelbtos Esse- 

ne, bet, korespondentas sako, 
nežinia, ar jas darbininkai pri- 
ims. 

Jų nepatenkina amnestijos iš- 

lygos teikiamos sutartyje ir rei- 
kalavimas nuginkluoti visas dar- 

bininkų jiegas 'bėgiu dešimties 

dienų. 

Kappintai Rengia Naują 
Maištą. 

Berlinas, kovo d. — Didžiu- 

miesčių socialistų organas Vor- 

j\vaerts tvirtina, kad Pomeranija 
I ir šiaurinis Uckermarek, .šiaur- 

vakarinėj Stettino pusėj yra val- 
domas geležinės divižijos f Pabal- 

tijos kareivių; ir Pomeranijos 
žemininkų lyrros, kuri sumobili- 
vo piliečiu sargus :r panaudoja 
juos savo pačių tikslams. Pemz- 

įlau'je, pietvakariniame Stettine, 
kaip tas laikraštis sako, ačiū tam 

tapo užšušta vietos nepriklauso- 
mųjų socialistų valdyba. 

\'orvverts tvirtina, kad divi- 

zijos oficieriai sako, jog ji žada 
maršuoti ant Berlino. 

Pagal kitas Vonvaertso apturė- 
tas žinias kaimiečiai rytinio ap- 
skričio Prignitz, šiaurvakarinia- 
me Brandenburge tapo apgink- 
luoti kulkasvaidžiais; iš kitų! 
į Brandenburgo dalių taipgi atei- 

na pranešimai apie panašų šitam 
terorizmą. 
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TAIKA SU RUSIJA* 
ARTI. 

i 

(Rašo pulk. Arthur Lyncli, lut- 
vusis parlamento narys). 

Londonas, kovo 26 d. — Susi- 
taikymas su Rusija Įvyks trum- 

pu laiku. Tai bus ne tik muši 11 

pertraukimas, bet formalis pri- 
pažinimas de tacto rusu valdžįps 
ir atnaujinimas visu prekybinių 
ir diplomatinių santikių. Po aiu^ 

toritetingu pasikalbę jurui, aš ga- 
liu šitą pasakyti. 

Aš galiu pasakyti, kad užsic-Į 
nio raštinė yra dabar Įsitikinusi, 
jog Leninas ir Ciuckis yra Ru- 
sijos viešpačiais, Leninas sudarė 
pradžią koaliciniam kabinetui, i 
kuri jiš Įsileido Kerenskio pase-1 
kt>ją ir mažumos partijos atsto- 

vą, menševiką. Labai trokšda- 
mas talkininkų pripažinimo jis 
nesenai padarė kelis nusileidimus 
Europos ir Amerikos jausmams, 
išreikšdamas norą sulaužyti 'dau- 
giau komunizmo principų, kuo- j 
inet jie kenkia ukriesiems šalies 1 

reilrr.lams. • 

metų nuc laiko pasirašymo po 
sutartimi Yersailiuje, šitą 
p»anosč šiandien valstybės sky- 
riui vyriausia konsuli.^ Kalkuto- 
je Sinitli. 

MEKSIKA FRASERGSTI 
darbininkus NUO 
KELIAVIMO I SUV. 

VALSTIJAS. 

Mexico Miestas, kovo jo d. — 

Vidaus skyrius vakar išsiunti- 
nėjo visoms valstybės admii 
tracijoms cirkuhorius, raginan- 
čius žiūrėti, kad Meksikos darbi- 
ninkai nekeliautu Į Su v. Yalsti- 
jas. Prasegiama nuo nesąžiningu 
darbo suradimo agentų paxadų 
ir nurodoma, kad daugumas rne- j 
ksikieėiii yra atsidūrę blogame 
padėjime pietinėse valstijose, 
kur jie negali rasti sau darbu. 

MILLERAND PADUODA' 
IŠLYGAS RUSIJOS PRI- 

PAŽINIMUI. 

KAIZERIS PASIUNTĘS 
PINIGUS BfclULINAN 

PRIEŠ SUKILIMĄ. 

Cencva, kovo d. — Šian- 
dien tapo sužinota, kad buvusis 
Vokietijos imperatorius Vilius 
išėmė padėtus pinigiivs iš Zuricho 
■>anko sumoje 250.000 šveicariš- 
kų frankų ir pasiuntė juos Ber- 
linan p r i t* A pat reakcionierių sar 

kilimą vedamą kappo ir Luett- 
H » 

\vitzo. 

VENGRIJA SIŪLO SOSTĄ 
KAROLIUI. 

Gcneva, kovo J5 d. — Mina 
gandas iš l'ranginso, kur buvu- 
sis Austro-Vengrijos imperato- 
rius gyvena, kad adm. ilorthv, 
dabartinis Vengrijos valdonas, 
slapta, bot oficialiai pasiūlė Ven- 
grijos sostą buvusiam imperato- 
riui Karoliui, užtikrindamas ji. 
kad visa yra surengta sugrąžini- 

1 i......n.,. 
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didžiumos gyventoju ^utikiniu. 
Adm. llorthy kvietęs ji kuogrei- 
čiausiai grįžti lUtclajfeštan. Bet 
buvusis imperatorius sako svar- 

stosi. 

RUSAI KOVOJA SU SUO- 
MIAIS TAIP KAIP IR 

SU LENKAIS. 

Londonas, kovo 2<> d. — Cent- 
ral Nv\vs telegrama iš Christia- 
nijos šiandien sako, kad rusai 
bolševikai puola suomius taip 
kaip ir lenkus. Varydami suo- 

mius Į šiaurę balŠevikų kareiviai 
paėmę Peėenka. 

TURKU PARLAMENTO 
PROTESTAS. 

Konstantinopolis, kovo 26 d.— 
(Turku parlamentas savo pasku- 
tiniame posėdyje sustatė šitokį 

I atsišaukimą'į pasaulio pnlainen- 
1 lus: 

"Sostinė užimta talkininku ka- 
reiviu; parlamento nepaHečiamy- 
bė sulaužyta ir nariai areštuoti 
be atsižiūrėjimo Į žmonių teises. 
Mes rimtai protestaiojome ir ti- 
kimės, kad mušu protestas luto 

išgirstas visur, ypatingai Angli- 
jos atstovu bute. visu parlamen- 
tų motinoje. Mes nutariame per- 
traukti posėdžius iki tokiam lai- 
kui. kada me^ galėsime laisvai iš- 

sireikšti." 
Daugelis kalinių tapo paliuo- 

suota. bet vadai yra deportuoti 
Malton Anglijos šarvuočių. 

Paryžius, kovo j(> d. — Atsto- 
vu bute šiandien vėl buvo kalba- 
ma apie valdžios užsienio 'politi- 
ka. Socialistas Cachin kalbėjo 
už atnaujinimą ekonominių san- 

tikiti su Rusija. Premjeras M i 1 
lerand atsakė jam, kad talkinin- 
kai salės pripažinti sovietinę val- 
džią tik tąsyk, kuomet ji tikru- 
moj bus pripažinta rusu šalies 
valdžia. 

SUĖMĖ 35 SINN FEIN 
VADUS. 

Dublinas, kovo 26 d. — Šian- 
dien tapo suareštuoti 35 Sinn 
Feineriai. Penki nežinomi vyrai 
su pašporlai.-; Amerikon tapo su- 

areštuoti jiems besėdant laivan. 

Dublino Teisėjas Užmuštas. 
Londor.»2, kovo 26 d. — Cent- 

ral \e\vs paduoda, kad Alan 
Bell, kuris vedė nagrinėjimą 
Sirti Feino sąryšių su airių ban- 
kais, Imrvo nušautas, šalę Maso- 
nų Klubo Dubline. 

P»onar Lo\v, valdžios vadas 
atstovų bute pasakė, kad teisėją 
Bell keturi ginkluoti vyrai ištrau- 
kė iš tranvajaus laukan ir nušo- 

vė. Užpuolikai važiavę tuo pa- 
tini tramvajumi, ką ir teisėjas. 

Nekurie pasažierių pašaukė 
I gyvasties brigados ambuliansą, 
kuris nuvežė nušautojo kuną. Už- 
puolikai nribė£'ę. 

j Be tyrinėjimo airių bankų pa- 
gal kriminali aktą B-?ll tyrinėjo 
dar paskutini pasikėsinimą ar.t 
lordo Pranelio gyvasties. 

Atidaro Pramonės Vartus. 

Jis taipgi žymiai paskatino 
švietimą ir iparodė savo pasirįži- 
mą plačiai atidaryti pramonės į 
vartus užsienio kapitalams. Jis 
pasiūlė visokiu amatų ir mokslų 
žinovams apsigyventi Rusijoje ir 
mokinti rusus, gel'bint jiems pa- 
s'ekti pati europinės civilizacijos į 
pryšakj. 

Žodžiu, sovietinė vald'žia daro- 
si patinkama respublikinė val- 
džia. Šituo pamatu taika čia jau. 

Lloyd (ieorge senai norėjo už- 

baigti kivirčus su Rusija, bet 
užsienio raštinė, ypatingai val- 
džios vadai ir atstovų buto di- 
džiuma priešinosi draugingiems ^ 
santikiams ir blokados nuėmimui. 

Blokada dabar pripažinta to- 

kiu jau nepavykimu kaip ir De- 
nikino ir Kolčako pienas, talki- 
ninkų remiamas atsteigimui :a- 

rizmo Rusijoje. 
\ct dabar daugybė finansinin- 

ku, pirklių ir spekuliotojų iš vi- 
sokių talkininkų šalių ir daugy- 
bės neutralių šalių parubežėj 

laukia progos pasinaudoti didžio- 
mis vaizbos gamybės, kaip tik 
atsidaris vartai. 

INDIJA NEINSILEIS VO- 
KIEČIŲ PER 5 METUS. 

Washinį'or. kovo 26 d. — 

Indijos valdžia išleido prisaką 
draudžianti vokiečiams ateiti Į 
T n di ja bėgiu ateinančių penkių 

Senatoriaus Kingo Rezoliucija reika- 
laujanti pripažinimo Estonijos, Lat- 

vijos, Liatavos ir Ukrainos. 
Lietuvos Atstovybes Amerikos 
Pranešimas. Žingsnio Piimyn. 

\ 
Amerikos Senatas ruoŠia>i pri- 

pažinti listonijos otvijos, Lie- 
Luvo.-j ir l'krainos \ ddžias fak- 
tiškai esančiomis. Senatorius de- 
mokratas M r. lsing yra pa>iuk;s 
ilclei atskirų vietos valdžių Ru- 

sijoj šiokią rezoliuciją, kuri tapo 
iuteikta L'/.sienio Reikalu Komi- 
tetui ir paskelbta Senato rekor- 
duose po No. 33K kovo 22 dicii 1. 
š. m. 

"KADANGI bolševiku revoliu- 
cija lapkričio mėn. 1917 m. yra 
įnešusi suirutę i visuomenes Ru- 
sijos tvarką ir sudariusi politinį 
chaosą, išskyrus tas Rusijos dalis, 
kurios br.vo ganėtinai stiprios 
išsilaikyti nuo bolševikų Įsivyra- 
vimo, 

KADANGI žmonių laisvei ir 
gerovei yra reikalinga, idant val- 
'Ižia butu, taip sudaroma, kad ji 
galėtų užlaikyti visuomenės tvar- 

ką, ir 

į susisiekimą su kitomis valstybė- 
mis, Lietuvos Steigiamojo Seimo 

įrinkmų Įstatymai ir Lietuvos 

[vietos savivaldybių Įstatymai, 
j Kaštas delei Lietuvos rnbe.'iu su 

ižemlapiai- žadama pristatyti kiek 
( 

vėliau. 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
(Pasirašo) 

J. Vileišis 
Gener.dis Lietu*o.> Atstotas. 

SUDAUŽĖ KARUS PRO- 
TESTAN PRIEŠ VAŽIA- 
VIMO KAINU KĖLIMĄ. 

c 

Florencija, Italija, kovo 26 d. 
— Florencijos priemiestyje va- 

kar darbininkai užpuolė gatve- 
karius protestan prieš pakėlimą 
kainos už važiavimą ir vienus jų 
apvertė, kitiems langus išdaužė. 
Daug pasažierių sužeista. Tapo 
pasiųsti kareiviai numalšinimui. 

JAPONIJA SU ARGENTI- 
NA DARO PREKYBINE 

SUTARTĮ. 
Buenos Aires, kovo 25 d. — 

Japonija principe -priėmė Argen- 
tinos pasiulinimą laisvos tarp- 
tautines prekybos svarbiausiom;* 
gyvenimo reikmenimis; ab« šaly 
pradėjo tartis šitame dalyke. Su- 

sirašinėjimas eina tarp vietos ja- 
ponu ministerio ir Argentinos ui 
vienio ministerio. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 26 kov. 25 
Anglijos svaras $ 3.95 $ 3.87 
Franciios (už Si) fr. 14.14 14.7 
Italijos (už $1) lirų 19.70 19.60 
Belgijos (už Sf) fr. 13.C5 13.15 
Olandijos .00 florinu 36^ 36** 
Danijos 100 kronų 19.00 18.30 
Norvegijos 100 kronų 19.30 18.65 
Švedijos 100 kronų 21.75 2130 
V okietijos 100 markių 1.40 1.45 
Austrijos 100 kronų 0.60 0.60 

Suomijos i(x> markių 5.60 5.60 
Lenkijos įoo markių 0.72 0.72 
Lietuvos 100 auksinų 1.40 1.45 
Kanados S1000—S. Y. S910 $910 

KADANGI Estonijos Latvi- 
jos, Lietuvos ir Ukrainos val- 
džios buvo taip sutvertos, kad 

pajiegusios užlaiklti tą tvarką ir 
kad tos valdžios yra sudariusios 
vietos savivaldybes ir užkirtusios' 
kelią bolševiku įsiveržymui, j 

KADANGI nebus galima Ru-j sijos tautai įsteigti iederalę res- j 
publikos valdžią visos Rusijos.) 
iki toliai, iki ten pasilieka boiše- 
iviku šeimininkavimas, ir 

į KADANGI yra reikalinga, kad 
šios valstijos pasilaikytu Rusijoj 
iki tari laikui, kuomet visos Ru- 

sijos federatyvė respublikos val- 
džia bus sudaryta, arba santikiai 
tarp šių atsikirų teritorijų valsti- 
bių bus nustatyti Steigiamojo vi- 
sos Rusijos Seimo, todėl lai būna 

NUTARTA, jog Senatas esąs j 
tos nuomonės, kad Suvienytų i 

Valstijų Valdžia privalo pripa- j 
žinti de facto gyvenimą atskirų i 
vietos Valdžių Estonijoj. Latvi-į 
joj, Lietuvoj ir Ukrainoj, laiki-, 
nai iki tam laikui, iki santikiai j 

'šių šalių su Rusija arba ir kitu j Į Rusijos daliu bus aptarti visos j 
Rusijos Steigiamojo Seimo arba 

į nustatyta federatyvė respublikoj 
Į valdžia visai Rusijai.'' 

Jokia tat Senatoriaus rezoliu- 
cija. Amerikos politikieriai, ma- 

tomai nenustoja vilties, kad kuo- 
met nors suMt' ers i'cderatyvė vi- 
sos Rusijos respublikos valdžia 
ir iki tam laikui ruošiasi pripa- 
žinti laikinai Lietuvą ir kitas vai 
-tybes de facto nepriklausomo- 
mis. Tat yra gerai. Jeigu kuomet 
nors ateitu tokia vaianda, kuo- 
met visos atskiros Rusijos Val- 
stybės panorės eiti j bendrą vi- 
sos Rusijos Steigiamaji Seimą. 

.i tuomet galės susidaryti tas 

visos Rusijos Seimas, o jeigu 
neateis, tai ir pasiliks tos vals- 
tybės nepriklausomomis, o .šio 
mums tik ir tereikia ir todėl de- 

įlei jos mes galime pasidžiaugti. 
! Kovo 24 d. Lietuvos Atstovy- 
bė Amerikoje yra Įteikusi naują 
memorandumą Lietuvos val>ty- 

1 bei pripažinti ir pru jo pridėjus 
!visa eile dokumentu, iš kuriu 1 

[matoma kaip Lietuvos Valsty- 
bės tvėrimo darbas ikišiol yra 
J ėjos. Prie to momerandumo ta- 

į po pridėta Lietuvos Konstituci- 
ja, žinios ap;'- .įstatą valdžios ir 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

_'7 d., 1363 m. Did. Liet. Kun. 
Keistutis pateko kryžiuočiu 
nelaisvėn. 

Balandžio 1 d., 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokiečių Hivus. 

Bal. 2 d., 1343 m. Ingauniai su- 

sivienijo su Lietuva. 
Bal. 3 d. 1547 m. numirė Did. 

Liet. Ktin. Zigmuntas I. 
Bal. 5 d. 1570 m. Vilniuje inkur- 

t:i pirmutinė mokykla. 
Bal. f* d.. 1372 m. lietuviai sude- 

gino gudų pili Perejaslavl. 
1'a!. 13 d., T3R8 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę su Žemaitija. 

ORAS 
CHICAGOJE Ift APIELINK6JE 

Šiandien apsiniaukęs, su lie- 
tum. smarkus šiaurvakariniai vė- 
jai. 

Saulėtekis, 5:43 vai. ryto: 
Saulėleidis. f>:o8 vai. vak. 


