
t 

i Kad ragus nulaužus 
lenku 

PONAMS 
TIIE FIRST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CENTRAL AND 

WESTERN STATES. ĘSTABLISHED 18į3. "LITHUANIA" DAILY SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDU RINfiSfi-V A K A RTN fiSE 

■j+imi VALSTIJOSE. INSTEIGTĄS 1893. 

METAI: (Sąv. XXVI). Dienr. III. No. 109. 

Publlshed and distrlbuted under Permlt 582 authorized the act of October 6,1017, on file at the Post .Office of Chlcago. m. By order of the Preeident A. 8. BURLESON. Postmaster General. 

CH7CAGO, ILI,, PĖTNYCIA, GEGŪŽIS-MAY 7., 1920 m. KOPIJA—COPY .c. 

Rusu tarybos su danais 
eina toliau. 

Tarkai nori taikytis su 
Kemalu Paša. 

RUSŲ TARYBOS SU DA- 

NAIS EINA TOLIAU- 
; I 

Kopenhaga, gcg. 6 d. — Tary- 
bos tarp Krasino^delegacijos ir 

danų komiteto sąryšyje su at- 

naujinimu prekybos su Rusija 
dar vis eina. Sakoma, kad lenku 

puolimas ant bolševikų neken- 
kia taryboms. įžymus bolševi- 
kų priešas Kopenhagoje sako, 
kad lenkų pergalės sukels toki 

stiprų tautinj upą Rusijoje, kad 

jie lengvai galų gale bus išguiti. 
Antra vertus, nedaro skirtumo, 

kokia partija iškils galč*n Rusi- 
joje, kadangi tarybos yra veda- 
mos ne su sovietine valdžia, o su 

kooperatyvėmis draugijomis, k u-: 

rios gali išpildyti savo sutartis] 
kad i r naujai politinei valdžiai isi 1 
steigus. 

liesi tariant danu komitetas nu 

rodė Krasninui, kad jis turi pri- 
minti savo sovietinei valdžiai, 
kad ji neimtų dvarų ar nuosa- 

vybes priklausančių užsienio 

valstybių valdiniams ir kad ji ! 

turi parodyti norą atlydinti už j 

tą nuosavybe, kuri vra paimta, ar 

suuaiknta bolševikų. 
1 j 

K rasiu telegrafavo apie tai sa-j 
vo valdžiai, bet per dešimtį die- 

nų del kliūčių dižiąjame telegra- 
fo ofise Petrograde negauta at- 

sako iš Rusijos. Vienok komite- 
tas šiandien apturėjo ka-blegra- 
m^l iš Charbino, Manžurijoj, iš 
kurios matyt, kad krasino pa- 
siųstieji jsakai jau yra pildomi. 
Kablegramoje salima, kad val- 
dfža išleido paskelbimą uždrau- 
džianti prekes, ar kitokią 
nuosavybę nuo kitų šalių valdi- 

nių be valdžios leidimo. 
Iš to yra matoma, kad Rusijoj 

tuojaus įvyks naujos sąlygos, 
kurios duos svetimšaliams dides- 
ni užtikrinrrą. Viskas nurodo, kad 
kad yra prisirengusi atsteigti nor 

malęs sąlygas, norėdama pradė- 
ti prekybinius santikius su liku- 
siu pasauliu. šitas sovietinės 
valdžios atsinešimas yra paskai- 
tomas Krasino taryboms su ko- 
mitetu Kopenhagoje. 

TURKAI NORI TAIKYTIS 

SU KEMALU PAŠA. j 
Konstantinopolis, geg 5 <1. —j 

Didysis vbyras Darr.ad FericI 
Paša šiandien nutarė pasiusti A n 

goron, Anatolijoj Nazimą 'Pašą, 
buvusį štai)o perdėtinį ir Noure- 
dine'ą Pašą. buvusį Smirnos go- 
vernora taikytis su Kemalu Pa- 

ša, tautininkų vadu. 
Pasistengimas prikalbėti turkų 

kareivius pasipriešinti Mustfafos 
Kemalo pajiegoms kasdien da- 
rosi sunkesniu. Trys tūkstan- 
čiai turkų belaisvių, kurie tapo 
sugrąžinti iš Egipto, sukėlė maiš 

tą, kada jiems pasakė, kad jie 
bus pasiųsti Anatolijon tuoju 
tikslu. 

Is 3,000 naujokų, lavinamų po 
raės raštinės u>žžiura,š trečdalis 
pasiluošavo namon su šeimyno- 
mis atsisveikinti, atsiėmę už mė- 
nesi algas, ir negrįžo. Likusieji 
dabar yra laikomi uždaryti. 

FRANCUZU KOMITETAS 
NUPEIKĖ BOLŠEVIZMĄ. 

! 
I 

Paryžius, i*cg. 6 d. — Prane- 
šimas Komiteto atsilankiusio 
Maskvoje rusu kooperatyvėms | 
draugijoms ištirti, kurj siuntė Pa | 
ryžiaus Centralė kooperatyve <>r-j 
.ganizacija, visiškai nupeikia bol- J ševizma. 

"\'Uo pradžios mūsų kelionės 
iki jos galui. — sako delegaci- 
jo vadai. Machejev ir šnielov, 
— mus neprileido prie draugijos. 
Mums neleido susieiti su koope- 
ratyvo atstovais Maskvoje, ar 

susisiekti su musų sėdyba Lon- 
done. Mums neleido sustoti Pe 

trograde. Vienok per skaitliu-į 
gus asemninius sąryšius visokio 
se visuomenės klesose mums pa-j 
vyko gauti žinių apie tikrąją pa- 
dėti Rusijoe. 

"Politikos žvrlgtftiinr visa ša- 
lis vri komunistų partijos ran- 

koje; ji toliau plėtoja savo vi- 
snomenijimo uprogramą. Palaky- 

i m ui dižiumos sovietinėse tary- 
bose ji panaudoja visus budus, 
kokie yra jos galėję, net prie- 
vartą. 

"Apskritai, žmonės miestuose 
nyksta, kaip parodo baisus ma- 

rumas 112 ant 1,000 'Maskvoje. 
Apskritai yra palinkimas grįžti 
ant laukų. Tikroji šalies gyvy- 
be dabar yra kaimuose. Pramo- 
nė apskritai -yra sunaikinta. 
Dirbtuvėse nėra nei kuralo. nei 

nedarytos medžiagos, nei užten- 
kamai darbininkų. Darbininkai, 
pasilikusieji savo vietose, yra 
suvaržyti aštrios disciplinos, ku- 
ri kiekvieną pasikėsinimą strei- 
kuoti sustabdo kaip bematai. 

"'Popierinių pinigų išleista 
tokia daugybė, kad jie neturi 

jokios vertės ir kiekvienas, ku-J 
ris gali. ar išdrįsta, atsisako juos \ 
imti. Valstybes 'bankas tapo 
panaikintas, o atsisteigimu svei- 

kų šalies finansų niekas nesirū- 

pina. Musų kooperatyvio pirki- 
mo ir pardavimo sistema yra 
sucentruota ir pertaisyta taip, 
kad jos negali pagirti nei vie- 
nas pradinių vadų. 

I Kooperatyvu kokybė prastesnė. 

j "i Kooperatyvų skaitlius pasi- 
1 daugino, bet j u kokybė žymiai 
suprastėjo. Ylti ėmėjai ir ga- 

Iįnintojai vr.i verčiami p'.iaidėū 
prie jų. Jų (valdančiųjų komite- 
tų rinkimai 1919 m. pabaigoj bu 
vo atvirai sutaisyti sovietų. Yie- 
nck kooperatyvų biznis baisiai 
didelis ir technikos reikaluose 

kooperatyvai išlaikė pilną ne- 

priklausomybę. 

ŠERIFAS NUŠOVĖ SAVOl 
PATIES SUNU PALAIKĘS] 
•JI AUTOMOBILIAUS VA-j 

i GIU. 

Tulsa. Okla., geg 6 d.—Cliff'- 
ą \V. Trice'į Tulsos ugijagesį 
šiandien nušovė ant vietos Rva- 
no gatvėse. Okla. jo tėvas Ro- 
bert T rife, šerifo padėjėjas, kuris 

palaikė jį už automobilių .vagį. 
Tėvas, apalpo ir .yra sunkiame 

t padėjime. ? 

70,000 UKRAINŲ GELBS- 
TI LENKAMS PAIMTI 

KIEVĄ. 

Berlinas, gvg. O d. — Ukrai- 
nos ;;>etluriaės valdžios viršinin- 
kas. kuris dabar yra Uerlinc ir 
kuris pranašavo, kad Ukraina 
bus bolševiku kapais, apie lenku 

puolimą ant kievo sako šitaip: 
iScptyniosdešimts tukstančiu 

ukraiuu kareiviu su lenku pagel- j 
ba ir taipgi su šiek-tiek francu/ų 
ir anglu pagefbos aprūpintu gen. 
Petluros, kovoja greta su lenkais 
ir eina savo tėvynę išliuosuoti. 
I kraina senai butu buvusi išliuo- 
suota. jei ne klaidinga talkininku 
politika, k ari rėmė beviltį cari- 
ninku padėjimą, 

Ukraina yra nutarusi buti Ni- 
šai nepriklausoma nuo Rusijos. 
Lenkijos ir visu kitu šalių. 

Lenkų ir ukrainų kariuomenė; 
eina nesutikdama beveik jokio 
.pasipriešinimo iš bolševikų pusės, j 
kurie apskritai yra labai nusilp- Į 
rūnti. Nors belaisvių paimta kiek, ! 

bet jų skaitlius toli gražu nepa- | 
siekia i5,<xx>. kaip kad buvo pra- j 
nešta. 

Pralaužė bolševikų centrą. 

(ialicinė brigada ^pralaužė bol- 

ševikų centrą. Tai yra ta pati j 
brigada, kuri prisidėjo prie l)e- I 

nikno, tada Petluros kareivijąi 
sumišė lenkai bolševikai ir Deni- 
kinono liuosanoriai ir gavo dau- 

gytbę karės daiktų, kurie buvo 

•palikti jų užimtame kr/ište. Atė- 

jus ukrainams į'r lenkams jie pri 
sklėjo prie jų ir stojo su jais 
eit sykiu. 

Puolimas prasidėjo bal. 24 d. 
ir Kjevas .paimta geg. 2 d. be- 
veik be jokio pasipriešinimo. 

(Karšavos laikraščiai ūš geg. 
3 rl. pranešė, kad Kievas paimtas 
nedėlioję, bet tą užgynė prane- 
šimas iš Varšavos laikraščiui Lon 
don Times Pranešimai iš uk- 
rainų fronto po to parodo, kad 
Kievas nėra paimtas). 

Dabartini? frontas eina pagal 
'Dniepro upę. šianirėš link karei- 
viai nemano eiti tolians, bet jie 
kovos už išliuosavimą visos savo 

šalies j pietus ir rytus. 

Neužsitiki lenkais. 

Ukrainai neveikiamai priima 
ateinančius kareivius, nes jie ne- 

užsitiki lenkais ir jie nenorės ma 

tvti lenkų okupavimo jų šalies. 

TURKU KARIUOMENĖ į 
PRISIDĖJO PRIE BOL- 

ŠEVIKŲ BAKU'JE. 

Berlinas, geg. 6 d- Telegramos 
iš Maskvos šiandien sako, kad 
jaunaturkių vadas Enver Paša 
veda pats turkų tautinį judėji- 
mą. 

Iš prierašo matyt, kad Envero 
brolis \ouri P?ša nuvyko i P>a- 
ku vesti savo Kareivijas drauge 
su sovietinėmis spėkomis. 

(Tai yra pirmutinis užrnini- 
mas apie karini susijungimą so- 

vietinių ir turklį tautinių pajic- 
gų. Pereitos subąt.os telegra- 
ma minėjo apie sovietinių p?.jie- 
gų paėmimą didelio žibalo uos- 

to Baku pas Kaspijos juras ir 
kad ten tapo įsteigta sovietinė 
valdžia. Pranešimai apie karinį 
susivienijimą sovietinės -Rusijos 
ir turkų tautininkų buvo daž- 
ni-) 

GELŽKELIAI PRAŠO DAR 
$500,000,000. 

Washington, geg. 6 d. — Gelž- 
į kelių vedėjai šiandien prašė kon- 

jgreso, kad dar butų d-uota S500.- 
įooo.ooo šiais metais v aibinių, va- 

gonu statymui finansinti. 

FRANCUZIJA IMSIS 
GELŽKELIUS OPERUOTI. 

I '« 

Paryžiuj geg. 6d. — Gelv.kp- 
!ių streikas, kuris apėmė kalna- 
kasius, (lokininkįivs ir metalo dar- 
bininkus l'aryžiiius apskrityje ir 

[kuris žada virsti visuotinu, pri- 
vertė valdžią pasiskubinti imties 
u pt a rt i savo nudėtoji gelžkelių 
perorganizavimo pieną, minėtą 
atstovu Imte pereito vas.' _»4 <1. 

Yra skaitoma, kad šitas pie- 
ną*. pavedantis transportacijos 
sistemų kontrolę komitetui atsto- 

vaujančiam i su ̂  u/interesuo- 
tuosius suteiks galimą pamatą 
sutaikymui streiko, kuris tęsiasi 
uito gegužinės dienos demonstra- 
cijos. kurio siekiamu tikslu yra 
su visuomenėj imas gelžkelių. 

NeoliekUės valdžius projekto 
smulkmenos parodo, kad jis rei- 

kalauja kontroliuojančios tary- 
bos susidedančios »š delegatu at- 

! stovinčiu technini ir admi- 

'nistralyvį gel/kelių personalą. 
darbininkus, prekybos tarvbą. 

I 1 

Iparlamentą ir valdžią- 
j Tarybos kontrolė apims gel/ 
'keliu operavimą ir operavimo 
įbudų stivieuodijimą, k. v. trau- 

kiniu vaikščiojimo sąrašai ir va- 

gonų bei signalu suvienodinimas. 
Apskritai jos gale bus absoliuti. 

Teoretiniai kompanijos pasi- 
laikys ir kontroliuos savo nuo- 

savybes, bet tik kaipo vedėjai. 
Viena vai/džiausiu idėjų, tai at- 

lyginimas, kuris pagal šitą pie- 
ną bus remiamas, vagonų nuei- 
tų mylių skaitliniu ir sunkumo 
tonų pervežimu, taip. kad jų 
reikalai ves prie pilno veikimo 
ir spartaus važmos pervežimo. 

Pinigų 'pagerinimams laukia- 
ma is valdv.iios. užtkrintų gelž- 
keluj bonų. 

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS. 

"Lietuvos" dienraščio 
dalininkai ir rėmėjai 
yra kviečiami ant nepa- 
prastai svarbaus susi* m 

kimo, kuris įvyks šian- 
die vakare, Gegužės 7 
d. lygiai 3 valandą "Lie 
tuvos" svetainėje, 3249 
S. Morgan St. 

Į Šį susirinkimą ypač 
yra kviečiami Chicagos 
biznieriai. Tikslas su- 

sirinkimo yra svarbus ir 
jis paliečia gerovę kiek- 
vieno lietuvio, ar tai jis 
gyventų Amerikoje ar 

Lietuvoje- 
Direkcijos Komitetas^ 

VISAS KAUKAZAS BE- 
VIRSTĄS BOLŠEVIKIŠ- 

KU. 

Batum, #eg. 6 d. — Gruzija 
atsisakė armėnų gelžkeliams leis- 
ti imti 'ž<M)alą. 

Ačiu tam kelion? gelžkeliu be- 
veik visai sustojo ir tas užken- 
ki: siuntimai i pašalpos. Čionykš- 
tės darbininku unijos paskelbė, 
kad jos neleis drabužių, maišų ir 
kitų daiktų vežti iš miesto. 

Baimė, kad visas Kaukazas 
virsta bolševikjšku, Padaro daug 
nesmagumo 'biznieriams. 

Yra laukiama, kad Gruzija ne 

užilgo susidės su bolševikais ir 
pra matoma, kad talkininkai ap- 
leis šitą mieštį. nes žmonės ne- 

kenčia jįjį J«?i talkininkii najie- 
jį'pH nepaims čia kontrolės, tai 
yra matoma, kad talkininkai ap- 
vienis su sovietais. Dabar tari- 
mai eina tarp .Maskvos ir F.ri- 
vanės. 

\ i BI *si 

CARRANZA NORI TAI- | 
KYTIS SU REVOLIUCIO-I 

NIERIAIS- 
J 

EI Paso, lex., geg 6 d. — Prc- \ 
zidentas Carranzr, Kaip apturėtos 

!čia .'.inios skelbia, stengiasi nu- 

j sileisti revoliucionieriams. 

j Aųtte»re lierlanija, Carranzos 
1 

I kabineto sekretorius turėjo susi-į I Cjima si'i -Roble.s Domingue'u. I 
! įžymiu vadu apozicijos dabartį-j 
j nei valdžiai tuoju tikslu, kad "iš j 
gclbojns šalį nuo re\oliacijos".; 

j Ką jie nutarė, nebuvo žinios. Į 
' Obregonas formaliai prisideda 

prie sukilėlių. 

San Antonio, Tex., geg. 0 d.— 
1 -cit. gen. Obregon formaliai pri1 
sitlėjo prie revoliucijos su savo 

; karei\ ija. 
j ' 

j Manifeste išleistame Clerreros 

| valstijoje, kurio egzempliorius | 
,;:asiekė San Antonio, Obregon 

'šaukia Meksikos žmones parem- 
įti revoliuciją prieš Carranzą ir 

užgina, kati jis stengėsi patekti 
j prezidentus. 

KATALIKAI ORGANI- 
ZUOJASI KOVAI PRIEŠ 

RAUDONUOSIUS. 

Chicago. UI., geg 6 d. — At- 
stovai kiekvienos katalikų drau- 
gijos Amerikoje vakar čia su- 

rengė plačius pienus suorganiza- 
vimui 20,000.000 katalikų Suv. 

Valstijose ko\ar. su bolševizmu ir 
visais kitais "izmais", o ir su 

prietaringu įstatymų leidimu. 

Konferencija pirmsėdžiaujama 
vysk. Joseph Schembs iš T()le- 
dos buvo laikoma La Salle vieš- 

buty j. 

Nauja organizacija turės cen- 

tralę tarybą, idant reikalui atsi- 
tikus visa draugija galėtų susi- 

vienyti su valdžia, ar prieš įsta- 
tymų leidimą. 

ATNAUJINIMAS VAIZBOS 
NEGALIMAS, SAKO SOVIE- 

TŲ VIRŠININKAI. 

Maskva, geg. 3 il. (pavėlinta). 
— Sovietinės valdžios viršinin- 
ku nuomone atnaujinimas pre- 

kybinių sąryšių tarp Rusijos ir 

talkininkų kol-kas yra negalimu: 
Jie yra šitos nuomonės del len- 

kų puolimo ir Anglijos premje- 
ro Lloyd (ieorge'o pasipriešini- 
mo priimti Maksimą Litvinovą 
nariu rusų delegacijom prekvhos 
są r v š i a m s a t n a>u j i 111 i. 

Trys šimtai vokiečių, pirmie- 
ji didelio skaitliaus išlavintų dar- 

Ibninkų pasirengusių važiuoti 

Rusijon, neužilgo pribus čia-' Jie 
i atvažiuos per Reveli ir užsiimąs 
daržininkvste Maskvos turgui. 

ITALIJOS KAREIVAI KON- 
TROLIUOJA TUSKANIJOS 

STREIKO PADĖTĮ. 

Rymas, geg. 6 d. — Valdžios 
kareiviai pasiųsti j Viareggio, 
Tuskanijoj numalšinimui suiru- 
tės kilusios del streiko, nugink- 
lavo miesto gyventojus ir kont- 
roliuoja ■ padėt j. Miniu sukrau-j 
tos barikados tapo sunaikintos, j 

IPIETi; AFRIKOS MOTERYS: 
LEID- ^.lOS PARLAMEN- ! 

TAN. 

I Capetown, Pietų Afrikos l'Trii-j 
ja. gcg. 5 d. — Atstovų butas 
priėmė rezoliuciją prielankei iš- 

plėtimui parlament m rų teisių mo- 

terims. 

Atitaisymas Klaidos 
Telegramoje. 

ATITAISYMAS KLAIDOS 
TELEGRAMOJE. 

Vakar "Lietuvai" atėjo nuo 

Lietuvos Atstovybės iš Washing 
tono, D. C. kita telegrama pa- 
taisanti pirmesniąją jos telegra- 
mą šitokio turinio: 

"Telegramoje vakar apie galu- 
tinus Konstutuantos Rėkimų Da 
vinius praleidom sekant: 

Liaudininkų ir Valstiečių Są- 
junga dvidešimts devyni. 

"Vinikas". 
Taigi galutinos pasekmės rin- 

kimų į Steigiamąjį Lietuvos Sei- 

mą yra tokios: 

Krikščionys Demokratai,.. 59; 
Socialdemokratai 13; 
Lenkai 3; 
Žydai 6; 
Vokiečiai 1; 
Nepartiniai darbininkai 1/ 
Santaros ir kiti nieko; 
Laudininkai ir Valstiečių Są- 

junga 29. 
Viso atstovų 112. 

PRAŠO KONGRESO PA- 
REMTI AIRIŲ PASIUN- 

TINĮ. 

Washington, g?g. 6 d. —• Xfe\v 
ijerse-. atstovas demokratas Ha- 

jmill. šiandien įnešė rezoliuciją, 
kad kongresas patartu priziden- 
tui \Vilsonui atsisakyti priimti 
naują Anglijos ambasadorių Sir 
Auckland Cieddes kaipo Airijos 
idiplomatinį atstovą, o įpriimtų 
nr. Patricką Mcl'artoną kaipo 
laikinosios airių respublikos mi- 
nisterj- 

Londonas, geg. 6 d. — Prem- 

jeras Llovd George nuleis tylo- 
mis raštą Amerikos kongresinin- 
kų paliečianti Airiją. Vienas ofi- 
cialas pasakęs: "Tokie dalykai 
neteko svarbos. Mes senai ei- 
name, kad rezoliucijos ir praneši- 
mai ateinantieji iš Amerikos yra 
politiniais manevrais ir kad jie 
neatstovauja Amerikos sentimen- 
to". 

MAINIS ATEIVYBĖS ! 
ĮSTATYMUS. 

I 

Svetimšalio negalima deportuoti 
tik del to. kad jis komunistas, 

sako sekretorius Wilson. 

VVashington, geg. G d. — Se-i 
natinis ateivystės komitetas spe- j 
daliame susirinkime šiandien | 
svarstė reikalingumą tuojaus atei | 

vystės įstatymus taisyti; susirin-1 
kimas tauivo sušauktas del darbo I 
gyriaus sekretoriaus \Yilsono, 

lužreiškimo vakar, kad vien bu-1 
\ iiuo nariu komunistų darbo par 
tijoje neužtenka tam. kad butų 
galima svetimšaliai deportuoti. 

Delei šito patvarkymo teisin- 
gumo skyriaus nusistatymas lin- 
kui radikalų ateityje nebus nu- 

spręstas ki vvriausis prokuroras i 

Palmei* negaus progos prisižiurę! 
ti tai nuomonei. 

i 

Darydamas šitą užreškimą vv-' 
riausio prokuroro padėjėjas Gar j vin pasakė, kad del šito patvar- 
kymo teisingumo skyriaus byla 
nupuola ir nieko nelieka, pagal j 
ką galima butų suareštuoti tuos! 
f.ifiones. kurie skyriaus nuohione Į 
yra pavojingi valdžiai. Sekreto-j 
riu's VYilson jau dabar yra tos 

nuomonės, kad svetimšalio ne- 

galima deportuoti vien dėlto,' kad 
-jis yra T. W. VV. nariu. 

JAPONAI GRESIA 
IRKUTSKU! 

Pekin. geg. 6 d. — Pranešinia-i 
iš (..'barbino sako, kad japonai 
daro tolesnius puolimus ant bol- 
ševiku karei vi ju vakarinėje pusėj 
Čitos; jie daro tą prisidengdami 
tuo, kad jie gelbsti atamano-S&- 
nienovo kareivijoms palaikyti sa- 

vo poziejos Čitoje ir jos apielin- 
kėje. Bet tas yra tik išsikalbė- 
jimu. kadangi Semenovas yra ne 

kas daugiau kaip plėšikų vadas, 
i plisti jautis salį ir skleidžiantis 
Į baimę -u japonų pagelba." 

Gelbėdami 5emenov<ui japo- 
iiiai gali sakyti, kad jie kovoja 
jtik prašomi rusu. bet tas yra tik 
priedanga jų užpuolimams. 

Sekantieji nuotikius Charbine 
ir čia sako, kad Japonijos pasi- 
elgimas Sibire yra nieku nepa- 
teisinamas. Jie sako. kad yra 

gaila, jei Japonijai leidžiama 
šitaip elgties. kadangi toks jos 
pasielgimas padidins dabartinės 
suirutės stovį ir atidaris bolše- 
vizmui kelią j Mongoliją, Chi- 
nus ir antgalo j Japoniją. 

VĖTRA PASKANDINO 15 
t VAČIŲ. 
i Cadiz, Ispanija, geg 6 d. — 

i Gibraltaro siaurumoj siaučia bni- 

| si vėtra, kuri padarė daug ža- 

| los; pranešimai sako, kad penkio- 
jlika žvejojamų valčių tapo pa- 
skandinta. Telegrafinis ir gelž- 
kelinis susisiekimai sugadinti ap- 
link miestą. Tangiere vakar nak 
tti siautė tokia baisi audra, kad 
negalima buvo parūpinti elek- 
trinės srovės miesto apšvietimui. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apŠtimis po 
$25.000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

geg. 6 geg. 5 

[Anglijos svaras .8411* 
ĮFrancijos (už $1) fr. 16.32 16.45 
'[talijos (u/. $1) lirų 15.40 15.50 

Handijos 100 flor. $36.40 S3<>.4«> 
Danijos 100 kresnų 17.10 17-00 
Švedijos 100 kronų 21.25 21.20 

Norvegijos 100 kronų 19.15 u)" 1-5 
Austrijos 100 kronų .54 .54 

; Vokietijos 100 markių 2.00 1.87 
i Suomijos 10(3 markių 5.44 5.44 
Lenkijos- 100 markių .60 .60 

į Lietuvos 100 auksinų 2.00 1-87 
i Kanados $1.000 $895 $<)00 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

fleg. 12 d., t571 m. numirė Sari- 
guška, narsus lietuviu kar- 
vedis. 

■Gejf. 13 d., 1434 m. numirė 
Jaučia, Lietuvos kunigaikš- 
tis. 

Geg. 20 d., 1550 m. numirė Did. 
Liet. Kun. Augusto Žmona. (ler- 
t-.ilė, Lietuvos kunigaikštaitė. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

j' 
į Šiandien gražu: nedaug per- 
mainos temperatūroje: švelnus 
šiaurvakarinis vėjas. 

Saulėtekis, 4:39 v. r.'.'Saulė- 
leidis, 6:5 v. v. 


