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Mirčių skaičius nuo viesulus 
pasieks 200 

Danijoj užsineša ant respublikos. 
RUSAI BOLŠEVIKAI 

PRAŠO CHINU 
TAIKYTIS. 

Nori Sugrąžinti Gelžkelį ir Atsi- 
žadėti Neatmokėtos Bokserinio 

Atlyginimo Dalies. 

Pekin, C ihinai, kovo _'<> <!. ♦— 

Sovietinė Rusija pasiuntė Chi- 
nains pasirtulinimo taikos, išreis- 
dama nora sugrąžinti Chinams 
rytini cliinų jjelžckelj ir atsiža- 
dėti ncdaniokėtos bokserinio at- 

lyginimo dalit/s. 

Yra žinoma, kad chinij valdžia 

yra susirašinėjanti su sovietine 
valdžia jau tulą laiką ir yra ge- j 
mojui ja. Todėl gali Imti, kad Į 
chinai btts pirmutinė šalis, kuri į 
pradės taikytis su bolševikais. 

Geras Pasiulinimas. 

Gelžkelio sugrąžinimas ir atsi- 

sakymas nuo likusios atlyginimo' 
daljes, kuri padaro 20 nuoš. visos 
stimos, yra masinamu pasiulint- 
fnu. Kuomet kitos galybės del į 
chinų dalyvavimo karėje sutiko! 
neimti atlyginimo per penkelis 
metus, rusai atsiimdavo kas me- 

tas pripuolamą jiems dali. 

Japonai Atmeta Taiką. 

Liūnams pranešama, kad japo- 
nai atmetė sovietf) pasiulinimą 
taikos. Iš to vienok nedaug daro- 
ma. Neapykanta, kurią visų kle- 

stj rusai parodo japonams Sibire 
ir jų vienvalinis reikalavimas, 
kad japonai evakuotų Sibirą gal 
privers Japoniją permainyti savo 

nutarimą, turint vilti, kad tuomi 
bus galima patraukti savo pusėn 
rusai. 

MIRČIŲ SKAITLIUS NUO 
VIESULOS PASIEKS 200. 

Chicago, 111., kovo 29 d. — 

Ligsiol, kiek žinoma, mirčių 
skaitlius nuo viesulas, kuri va- 

kar po pietų perėjo per aštuonias 

valstijas, siekia šimtą penkias- 
dešimts. Kas valanda vis nauji 
vardai pri>ideda prie šitų aukų 
ir yra manoma, kad visas atiku 
skaičius pasieks 200. 

Kiek yra sužeistų sunku pasa- 
kyti, bet d aha r gautos skaitlinės 

padaro apie 1,500; vieni jų tik 

lengvai sužeisti, o kiti ligoninėse 
ir namuose yra arti mirties; juos 
primuse gruvantieji balkiai, ar 

sienos. 

Audros suburusios savo aršu- 

mą apie Chicagą ir jos apielin- 
kės ir rytinėj Alabamoj bei Ge- 

orgijoj, nukirto plačius pradal- 
gius tai .ienoj, tai kitoj daly j, 
tarpais peršokdamos aiugstyn ir 

ipalikdanios vietas apačioj nelies- 
tomis. 
* Pačiose vidurinėse valstyjose, 
kai-p parodo pranešimai, 100 žmo- 

nių neteko savo gyvasčiy. IHino- 

jus nukentėjo labiausiai; jame 
užmušta 30 žmonių; Ohioj žuvo 

32 žmonės, Indijanoi 27. Michi- 

gan, Wisconsin ir Missouri pri- 
sidėjo su dešimtimis savo atiku. 

(ieorų'i joj ir rytinėj A1ai);imoj 
užmuštų esą jo. o sužeistų šim- 

I 
Kaikuriose vietose viesulos iš- 

tikti bi/.nio kvartalai stovi be ju- 
dėjimu. Ištisos bendruomenės 
yra apimtos nusiminimo. Moti- 
nos verkia žuvusiu vaiku, o vai- 
kai verkia žuvusių motinų. 
Penkiosdešimts užmuštu Keorgi- 

joj Al a ha. mo j. » 

La Grange, (ia., kovo 2(j d.— 

Žuvusių nuo vakarykščio* vėt- 

ros šiandien suskaityta apie 50, 
o sužeistų 100 iki 125. Apie 100 

namu sugriauta, nuostolių pada- 
ryta už $500,000. 

< icorgijoj" ir Alabamoj buv^s 
baisus lietus ^u vėju viešnios 
smarkumo; daugelyje vietų na- 

mai sugriauta ar stogai nukeltai 
ir nunešta šalin. 

32 Užmušti Ohijoj. 
Columbus, O., kovo 29 d. —' 

.Mirčių nuo vėtros vakar po pie-Į 
tų suskaityta 32; sužeistų keli 
šimtai: nuostoliai nuosavybėmis 
išneša milijonus dolerių. 
Toledoje užmuštų 20; keli maži 
kaimai toje apielinkėje visai iš- 
naikinti. 

Michigane 9 Vėtros Užmušti. 

Detroit, Mieli., kovo 29 d. — 

Pranešimai šį rytą mažne iš visų 
vėtros ištiktų vietų rodo, kad 

užmuštų skaitlius siekia 9 ir su- 

žeistų daugiau kaip 20. Kaimuo- 
se tvoros išvartytos, ūkio trobos 

išgriautos, medžiai išrauti su šak- 
nimis. 

Keturi užmušti tarp Flinto ir 

jFentono, 3 tarp JJattle Creeko ir 

|\ashvilles ir vienas 11 arte. Visus 

juos užmušė griūvančios trobos. 

Viena moteris užmušta Mttllike- 
ne. 

Indianoj Užmušta 27; Nuostoliai 
Siekia Milijonus. 

Indianopolis, kovo Jy d. — 

Indianoj vakar nuo vėtros žuvo 
2~ žmonės ir nemažiau kaip 100 

nesurandama, skelbia pranešimai 
aptunti Indianapolvj šiandien. 

1 

Chieagos Priemiesšiuose 1 

Užmuštu 30. 

Chicago, 111., kovo 29 d. — 

Gyventojai Chieagos keliato apic- 
jlinkin, i'uries išnaikino verbų ne- 

dėlios u'-tra, su pagel'ba kareivių, 
ugnegesių, policijos ir kitų pa- 
galbiniu burių a ne vidurdienį 
.su mojo, kiek loji vėtra padarė 
žalos. 

Skalvius mirčių, kiek *labar 
žinoma, siekia 30, bet jis gali 
padidėti. beatkasanf namų griu- 
vėsius. 

Kiek padaryti nuostolių nuosa- 

vybėmis, kol kas galima tik ap- 
skritai spC-ti. 

Kareiviai eina sargybą Elgino, 
MHrose Parko ir \Yilmėttės gat- 
vėse ir Chicagos policija sergsti 

įDunninge. Šitos vietos labiau- 
siai nukentėjo nuo vėtros, kuri 

Iffraskynė savo pragaištingą kelią 

eidama vakarine ir šiaurvakarine 
miesto puse. 

Vakar naktis užėjo pirma negu 
išg aidinti sunaikintu a p\ Kardu 
gyventojai galėjo atsipeikėti nuo 

staigus sujudimu. šimtai liko 
he namu. l'irmėji gelbėtojai at- 

sidūrė akyvA/.doje kruvu griuvė- 
siu, is po kuriu išimama negyvi 
sulamdyti žmonių kūnai. 

l'hicagos apielinkėje labiausiai 

nukentėjo l'Igin ir Melro.-e ['ark. 
Melrose l'arke u/muštu yra de- 
šimt o Klgine aštuoni. Abiejose 
vietose yra keletas sunkiai su- 

žeistų, kurie gali numirti. 
Karės stovis Įvestas Elgine, 

Melrose l'arke ir \\ ilmettėje. 
Parūpinta Pinigai ir Maistas 

Nukentėjusiems. 
I'inv.utinr pagelbą Cliieagos I 

apielinkėj suteikė išnaikintu prie-' 
... p į miesau gyventojai, kuru- atnešei 

pinigu ir maisto nukentėjusiems! 
kaimynams. Mokyklos ir kitos j 
viešo.s trobos ant greitųjų pa-j 
versta i ligonines. 
Kurys miesto gydytoju .ir slau- 
giu pa>iusta miesto sanatorijon 
džiovininkams gydyti Melrose 
l'arke. kuri paversta laikina pa-j 
ge!i>os sėdyba tam apskričiui. 

DANIJOJ UŽSINEŠA AMT 
RESPUBLIKOS. 

į 
Kopenhaga, kovo -></ d. — Ka- 

raliui pareikalavus iš kabineto, 
kad jis reziduotu ir Įsakius libe- 
ralu vadui N'eergaardu". sutverti 
naują kabinetą, progresivės I >a- 

nijos partijos rengiasi apskelbti 
respubliką. 

Tarp karaliams ir kabineto iš- 

ėjo nesusipratimas del plepiscito! 
Mensbnrge. 

PRJSIDRJUSIS PRIE LIEB- 
KNECHTO UŽMUŠIMO 

YRA UŽMUŠTAS. 

Berlinas. kovo 29 d. — l'ried- 
riclisliavene Įvyko traginga pa- 
sekė užmušimo socialistu vado / 

D r. Karlo Liebknechto. Kap. 
Pflugartung, kuris buvo tarp ofi- 
cicrių, kurie vedė Liebknechtą ir 

I.uxemhurgienę jų užmušimo 
dienoj, vakar rengėsi važiuoti j 
automobilumi P.erlinan su savoj draugais. Tarp l'flugartungo ir > 

vietos komunistų išėjo nesusi-j 
pratimas; tie pasakė, kad jis 
neišvažiuos iš Friedrichshaveno 
gyvas. Rankinė granata mesta 
automobiliui! užmušė Plufgar- 
tungą ir vieną jo draugą, o kelis 
jo svečius ir kelis kareivius, ku- 
rie arti stovėjo, sužeidė. 

AMERIKOS BANKAI SU-j 
STABDĖ PINIGU SIUN- j 

TIMĄ LENKIJON. 

Washington, kovo 29 d. — 

Daugybė Amerikos bankų, ku- 
rie siuntinėjo dideles sumas pi- 
nigų nuo lenkų Suv. Valstijose 
jų giminėms ir draugams Lenki-! 
joje, šiandien užreiškė vaizbos 1 

skyr'ui .kad jie nepriims jokių 
pinigų persiuntimui kol dabarti- 
nis sutrukimas iš lenkų bankų 
pusės su atmokėjimu šitų vekse- 

įlių nebus prašalintas. 

FRANCU ZU DARBININ- 
KAI RENGIASI PRIE AP- 
VAIKŠČIOJIMO GĖG. 1 d. 

Paryžius, kovo 2Q .d. — Vi- 

st1 >tinos Darbo Federacijos kon- 
vencija šiandien atidarė savo po- 
sėdį tuoju tilcslu, kad pareiškus 

•ir apkalbėjus dabartinį "isuome- 
ninį judėjimą. 

Pirmon vieton bus apkalbama 
gegužio dieno? apvaikščiojimas. 

BERLINO VALDŽIA GRŪ- 
MOJA RuHRO MAIŠTI- 

NINKAMS AŠTRIU 
BAUDIMU. 

Beninas, kovo j<; d. — \ ai- 
džios išleistame manifeste vai-i 
džia ada imtis aštrių prit-nn »niu j 
prieš Unliro npskrityj veikiau ! 

eia> komunt^tij jiejjas padą:'}! 
inui tvarkos ir ap>au£»>jimui Vo- 

kietijos žmonių nuo "neteiktu 
darbu," jei komunistu vad.i iki j 
kovo 30 d. neduos pakankamo 
užtikrino gęn. \\ atter, \ a !<>- 

vaujaiiėiam va!d/io> kariuomene 
tame apskrity]. 

Žinios is Kuhro pramoninio 
apskričio, l'areinia apskritai ir iš 
\\ estplialijos rodo, kad tvarka 

pamažiti pasidaris tose apygardo- 
se. kur darbininku maistingosios 
pajiegos veikia. 

\'aldxia paduoda sekamas iš- 

lygas, suli-įj kuriomis ji nesiims 
aštriu priemonių baudimui tu. 

kurie pasipriešino jos autoritetui. 
l.eišl vųinis pripažinimas kon 

,-tituciuių valstybės valdžių. 
\{statymas oįieialių civiliu ir 

policiniu tarnybų, jei jos nebuvo 

;>imaišę judėjimau, kuris rėm? 

reakcinę valdžią, Ivappo b-teigtą 
kovo 13 d. 

Kaliniai turi bu t i paliuosuoti 
tuoj aus. 

Gal Šauks Streiku. 
Berline ein- paskalas, kad ra- 

dikalai vedami Krnesto Dūminio 
su' komunistų pagelba bandysi.} 
iššaukti dar vieną visuotiną strei- 

ką išreikalavimui iš valdžios to- 

lesnių nusileidimų. liet šito 

žingsnio pasisekimu abejoja nuo- 

saikesnieji darbininkų vadai. 

KEMAL PAŠA PASKĘS į 
BĖ. KAD'SULTONAS ! 
Nf-RA JAU VADU. 

Konstantinopolis, kovo 27 <1. — 

Tautininkų vadas Mustala Komai 

paskelbt-, kad Turkijos sultonai 
nėra jau mahometonų pasaulio 
kalil'.u. Jis šaukia visus tikrus 

mahometonus brolius st<-ti su 

juomi po ginkit;. 
Šitas atmetimas ęultono dva- 

sinės galybės nereiškia dar šven- 

tą karę, kurios Mustafa Kernai 
neturi galės apskelbti, bet apskri- 
tai manoma, kad jis tuomi nu- 

kels mahometų jausmus prieš 
krikščionis Afažoie Azijoje, ka- 

dangi atėmimas iš sultauo vado- 

vystės yra ]>riskaitomas tam, 
kad europiečiai turi sultoną po 
savo intekme. 

960 STREIKUOJA 
SKĖRDIKLOSE. 

Chicago, T11.. kovo 30 d. — De- 

vyni šimtai darbin'ikų dirban- 
čiu Suvienytu Laidaru ir Perve- 
žimo kompanijai sustreikavo va- 

kar; pakuotojai per federali tei- 

sėją Samuelj Alscbulerj tuojaus 
ėmė tartis su ^ais. Jei streikas 
nusitęs dar kelias dienas, tai kom 
panijos atstatis kokius 50,000 
įpakuojamųjų darbininkų ir mies- 
tui bus trumpa su mėsa. jie nu- 

balsavo streikuoti nepaisydami 
sutarties, kad visus alpinius qin- 

jčus tur; išrišti teisėjas Alscliuler. j 
Tie reikalauja nuo $120 iki $if>o 

Įj- mėnesi. "Dabar jiems mo!:ama 

j nuo $90 .iki S130. 

3,500 ITALU ATVYKO 
AMĖRIKO^. 

New York, kovo 27 d. — Tta- 

į 1 vi garlaiviai atvykusieji čia šian- 

| dien atgabeno daucriau kaip 3. 

į 500 pasažieriiĮ. iš ju 3.288 atva- 

•žiavo trečia klesa. 

NUSIMINIMAS AUSTRI- 
JOJ MAISTUI BAI- 

GIANTIES. 

Vienna, kovu n d. — l'o to, 

kaip finansų niinisteris r>aron 

Koranyi /.o is Paryžiaus 
tuš^ior.ii,. rankomis. išskiriant 
1:t lis mažus kreditus, visi'šalj 
u/, ludo i:uįminimo vilnis, l.aik 
ra- i:.ii apgailauja, kin.i pa.sitikC- 
ta Anu •riku paskola tar> i'.^ai j 
..tidedania ir praser^sti skaityto- 
jus. kad ari-nasį ma: n pabaida 
ir kitas kri/is. 

Pramonininku rateliuose yra 
nusiminimas. išdirbėjai sako, 
kad šūos menko- paskolo> mais- 

tui pirkti nieko urero neduoda ir 
r, 

kad tik kreditai pakankamai di- 
deli bizniui i^ali past;ityti ša- į 
li ant kojų. 

DIDĖLfiS GEr.ŽKELIU • 

UNIJOS PRISIDEDA 
PRIE A. D. F. 

— j 
New York. kovo d. 

\m. Darh. l-\. 1. į iro/.. Sunuu\ 

(lompcvN Contin ::;al vieAbutyį 
u/.reiske, kad ' iar\ v .u .V'asini>tu 
I »r<»!iia ir (ie'.keliu konduktorių 
l * 

r« »l i i a netrukus prisidės prie į 
Am. Darh. Fed. Kitos dvi orja-' 
ni/.aciju? pri«tlė>i;į vėliau. 

Prisidėjus šitom* or.yani/.aci- 
)ums A. D. i;',, turės daugiau-į 
kaip 5,000,000 narių, «» kaip visos 
^vi/keliu (ir^aui/.aciji >s prisidės 
]) r i c ji». tai ji turės beveik (>, 
000,000 nariu n 

šita naujiena nustebinusi vi-j 
sus darbininku' vadus, nors tary- Į 
bos Ojo apie metras laiko. 

LENKAI ATMUŠA RUSU1 
PUOLIMUS. 

Varšava, kovo _?«; d. — Šar- 
« 

vtioti lenku traukiniai susirėmė 

kovoj -u bolševiku karlaiviais ir j 
kitais laivais Pripetes upėj kada į 
bolševikai puolė, norėdami atim- 
ti susijungimą gelžkelio einančioj 
iš (lomelio i Isalenkovičius ir! 

k 

i 
Moži riti. 

Pranešime sakoma, kad lenkti j 
karės viršininkai po aštuoniu 
dienu kovos matą. jos* rusai silp- 
nėja* 

POLICIJA NUMALŠINO 
MAIŠTĄ ANT LAIVO. 

Boston, Mass.. kovo jų d. — 

(iarlaivis Lake Yelverton, kuris 
vakar vakare išplaukė iš šito uos 

to i L'ardenas, Kuboje, šiandien 
bevielinki telegrafu pranešė, kad 
ant laivo išk'lo maištas; telegra- 
moje reikalauti .paįel'bo- iš 
Cliarle>to\vno laivyr.kiomio ir 
nuo l'ostouo policijos. Uii^i tapo 
pasin.sta atsarga ir keli laivo tar- 

nautojų tapo suareštuoti, t iarlai- 
vis vėliaus nuleido inkarą ties 
Hirdo sala. 

ŠEIMYNA Iš 27 GYVENA 
3 KAMBARIUOSE. 

Berlinas. kovo 20 d. — Frau 
Novocznv, metu amžiaus tu- 

rėjo dvidešimts septynis vaikus. 
Dvidešimts vienas yra gyvi. tre- 

ji tryniai ir keturi dvyniai, šei- 

myna gyvena trijuos*' kamba- 
riuose ir guli aštuoniose lovose. 
Tie valgo tritni eilėmis. 

RUMUNIJA PRAŠO PA- 
GELBOS PAS JAPONIJĄ. 

Londonas, kovo 20 d. — Rtini- 
I i a prašo Japonijos pagelbos at- 

statyti šali: ji tikisi gauti iš Ja- 
ponijos tai ko jai labiausiai rei- 
kia. 

Vokiečių maištuoliai prašo talkinin- 
kų atsiųsti kareivius. 

TŪKSTANČIAI DENI KI- 
NO KAREIVIU PERS-;O 

BOLŠEVIKŲ PUSĖN. 

Novorosisk, kovo JO d. — Bol- 
ševiku paju-ijos u;;C'inC' šit;;, mie.'- 
tą subatoj K) vai. ryto. Tuk-tan- 

: % tįtii. Denikino liuosnoru ka- 
reiviu perėjo sovietinėu pusėn, 
i'i'.Kr-nė pusė likusiu >ulipo ant 

iaiv) ir su Denikinu nuplauki' 
K '•ynu r. 

Tik -tie rusų laivai, kurie prie- 
šinosi bolševikų užėmimui mies- 
to. p?ileitlo kelias bambas Į sovie- 
tine-- *oga>. Suv. \ aistiiu 
;■ kraiduolir tialveston paskutinis ] 
aplei'lo uotsi; i ji nešau iyta. bet į 
bo!Š. v;ka; šautlė iš mašininiu ka- 
n uoli u i anglu iranami laivus 
jiems beaplcidAiaut uostą. 

Mažne visi vaidiniai laivaia 
tuvi iokią lokių vertę buvo pra- 
šalinti iš uostu pirma '.> >lše\ kiij 
paėmimo miesto. • 

VOKIEČIU MAIŠTUOLIAI 
PRAŠO "TALKININKŲ 

PASIŲSTI KAREIVIUS. 

Essen, kovo _'«) d. — Trvs dar- 
bininku delegatai nuvyko Koel- 
iK.il prašyli pas talkininku atsto- 

vus Įsikišimo Kulno kivirCan ir 

pasiuntimo kareiviu apskritiu. 
Slaptame darbininku susirinki- 

me šiandien buvo abe jojimas i 
tuo ka< reikia daryti. 1\> ginču' 
nubalsuota pasiųsii delegatai' 
Muenstcrin. Po šito karinis at-J 

1 

stovas pranešė, jog talkininkai 
Nulosi tarpininkauti. 

Reakcinio judėjimo vadni s a 

ko, kad jiems atidavus valdžiai 
savo ginklus juos laukia tikra 
mirtis. 

I 

MOTERŲ BALSUOTO JU j 
S. V. MAŽIAU NEGU 

VYRŲ. ; 
Washington, kovo jo 1. 

P'agai N'acionalės Motoru parti- 
jų-. moterų balsu ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose, 
jei balsavimo teisės lygybė bu- 

patvirtinta ir valslijiniai registrą 
\ir.io istat\niai bus įvesta,-gan; 
anksti, kad moterys galėtu daly- 
vauti juose, — bus mažiaus negu 

vyrų balsu _\500.000. 

11,000,000 Vyru Nebalsavo. 
Paėmusi i<jio m. cenzą kaipo j 

pamatą, moterų partija apskaito 
vyrų galinčių balsuoti 29.577.1 ujo. 

> moterų. _>(>.$883,5^). Bet H)P'! 
m. visų balsų atiduotų už \isus 

prezidentinius kandnkuus buvo 

18.528.743, atmetu? suęadintuo- 
i<:s halsus, lieka nedailiau kai]) 

11 ,< x )O.OCK) Įja 1 i m u 11 c u / re i^ist mo- 

tu balsu. Jei didelė vyru dalis 
nebalsuos ir ateinančiuose rinki- 
muose. tai moterys, kaip ju :t- 

dovės tikisi, pasinaudodami -a- 

v o naujai ingytomis teišeini.-, len- 
gvai sumuš vvru balsus. 

Į 
l Kur Mcterys Viršija Vyrus. 
[ Penkiose valstijo e moterys 

Ibalsuotojos viršija vyrus — Mas- 
1 sachusett<e moterų balsuotoju 
lauyiau kaip vyru 58.2^1: Yortli 

C aro! i no j e i;.-8<S; So. C'arolinoj, 
,0o°7: Rliode Tslande, 3, t f/) ir 
Marvlande, 1.292. 

KETINA PALEISTI KALI- 
NIUS DARBAMS TEN-' 

NESSEE'JE ANT 

LAUKŲ. 
Nashville. l'enn., kovo 27 d.— 

lauku darbininkų 
trukumui žadama pagelbsti pa- 
liuosuojaiu kalinius iš baudos 
ištaigų.. š'andiui gov. R >berts 
u/roišl.č. kad pas jį tiek daug 
prašoma pagelbos, jog ji- nu- 

sfjrondęs paliuovuoti ūkininkams 
visu< val:tiji>> kalėjimu Įnamiu?,; 
kuri.1 ^ išpildyti pa'iuosavi-' 
1110 reikalavimus. L'kininkai sa- 

'ko. kad kaimuose darbininku tru- 
kumai paesinąs iš to. jog mie-~- 
tuose mokama augš >s mokes- 
ivs; vi>i. girdi, lankti darbininkai 
per<ikrk j miestus. 

š VEIC A R Al TYRINĖJA 
FRANCU Z U ŠOVINIU 

TRAUKINI. 
i 

Getieva, kovo 20 d. — šveica- 
ru valdžios tyrinėja paslaptį trau 

'.vo. |i"ikrauto šarvuotais auto- 

mobiliui*. šautuvais ir šoviniais, 
kuris a K'j o Į Zurichą pėtnyėioie 
iš Kranelius ir eina į Lenkiją. 
Zurich Yolksrecht sako. kad 
traukinys buvo klaidingai u-<- 

rogi.-tntotas ir *o'.cl jis tapo su-* 

1 .ikytas Zundu ir rek\ iztiotas. 

PINIGU KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$25.000 ar daugiai; tarp banku 

kaip paduoda Mercliants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 21) d. kov -'8 
\ngliio< svaras $ .v1'-' S 3.04'- 
"raneljos (u/ Si 1 t'r. 14.24 M«24 

Italijos (už Si 1 lirų i*).70 K)/') 
iK'iĮvijos (ii/ Si) ir. 1 ,v/0 13.70 
Mandijos 100 florinu 37 37'* > 

Manijos 1 ■> kronu 1S.75 U).o"> 

Norvegijos 100 kronu 1 • >._'5 im.' o 

S\cdijoS 1 \) kronu 21.70 22.00 

Vokietijos 100 markiu 1.40 1.40 
Suomijos 100 markiu 5.05 5.05 
Lenkijos !;>o markiu 0.72 0.7-2 
Lietuvos iod auksinu i.40 1.40 
Kanados $iooo~-S. V. $010 $910 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Balandžio 1 d., 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokieCiu liivtifs 

,l»al. 2 d.. 1343 m. Ingauniai su- 

sivienijo su I ietuva. 
i'.al. 3 <1. i."J7 .n. numirė DM. 

Liet. Kun. Zi^'m u n tas I. 
RaJ. 5 cl. 1579 m. Vilniuje inknr- 

ta pirmutinė mokykla. 
Ilal. 6 '1.. 1^7- ui. lietuviai siūle-- 

qino eurlu pili' Pcrejaslavi. 
'"!al. 13 d.. m kryžiuočiai 

pradėjo karę su Žemaitija. 
15 d.. 007 m. lietuviai nužu- 

do pirma] j krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

Į ORAS 
~ 

J CHICAGOJE IR APIELINKČJE 

šiandien labiau apsiniaukęs ir 
t!""]>ulį šiltesni*. 

įSaulėtelJs. 5:.V) vai. ryto; 
Saulėleidis. 0:i2 vai. vak. 


