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Namine kova siaučia vi- 
soj Vokietijoj, 

Antras karalius arti- 
4 I 

muose rytuose. 
NAMINi": KOVA SIAUČIA 

VISOJ VOKIETIJOJ. 

Didelis Streikas Šalyj. 

Paryžius, kovo 16 d. — Šian- 
dien jvyko visuotinas streikas 

visoj Vokietijoj ir tik maistiniai 
traukiniai vaikščioja. Apie am ar- 

ki us susirėmimus Sranesatna iš 
Dresdeno, Leipzigo, ISranden- 

blirgo ir ( lietnnif/o. 

Daugiau Kareiviu Pribuvo 
Berlinan. 

Berlinas, kovo iC> d. — Vakar 

pribuvo dideli kareiviu pastipri- 
nimai naujai valdžiai. Jie atėjo 
lierlinan iš aplinkiniu garnizonų. 

Kancleris Kapp. kuris trys die- 
nos tam atgal užėmė vietą su 

pagelba 8,000 kareiviu durtuvų, 
k ol-kas turi tik kareivių pritari- 
mą savo valdžiai. Kas ji remia 

politiniai ir fiziniai, neskaitant 
kariuomenės, ligšiol visai neži- 
nia. Vierrbk jr» trt-fV><K3 turinčiu 

viltį. 
Vakar jis susi rėmė su organi- 

zuotais vikieiių darbininkais. 

Jei visuotinas streikas, kuris aėiu 
savo netikėtam išsišakojimui su- 

paraližavo llerliną ir kuris, kaip 
pranešama greitai plinta po visus 
svarbiausius šalies pramonės 
centrus, pabus kokias tris die- 
nas, tai daugumas abejoja, kad 

kapp galėtų įsteigti savo valdžią, 
nežiūrint jo ginkluotos spėkos. 

Politinė Išvaizda Neaiški. 

Politinė padėties išvaizda la- 
bai neaišk. Kaikur yra manoma, 

► kati kancleris Kapp bus patenkin- 
tas, jei jam pavyks nuversti bu- 

\ilsioji valdžia; kad jis yra tik 
Įraukiu tikslui. Jam vis dar truk* 
ta ministerinių žmonių praramos 
ir jis užreiškė, kad jis nežada 
kabineto tverti. 

Streiko Vadams grumojama 
Mirtimi. 

Vakar dro Kajppo išleistame 

paskelbime grumojama mirtimi 

tiems, kurie veda, ar pikietuoja 
visuotiną streiku iššauktą šitame 
mieste protestą prieš reakcinį 
sukilimą, l'rihakab teikiantis mir- 

ties bausmę ineina galėn šian- 
dien 4 vai. po pietų; ji.- yra re- 

miamas prisaku draudžiančiu 

streikuoti, ar neveikiamai priešin- 
tis kokioj nors svarbioj tarny- 
boj, kuri išleido gynimo ministe- 
ris. Kanclerio paskelbime sako- 
ma: 

"Pravadyriai, kurie nusideda 
darbais paminėtais prisakė svar- 

biosioms taryboms apsaugoti ir 
darbininkams bei neramumams 

pginti, kaifpo ir streikinini pikie- 
tuotojai bus baudžiami mirtimi. 
Frisakas ineina galėn utarninke, 
4 vai. po pietų. 

Berlinas Laukia Bado. 

įmonės yra labai susirūpinę 
tuo, kad streikui pasilaikius il- 
giau gali Įvykti badas ir epide- 
mija del sanitarumo stokos ir 

negalėjimo gauti vandens. 

į I )ar nei viena pasaulio sostinė 
iigšiol nebuvo prityrusi tokio vi- 
siško suparaližavimo visu gyve- , 

juimo ir prekybos Įmonių, kokis 
šiandien yra ištikęs l.erlinį. Ad- ] 
lon viešbutis kiek galėdamas sten 

gėsi aprūpinti maistu Amerikos, 
Anglijos ir Franscijos misijas bei 
laikraščių korespondentus, bet 
vakar anksti atsižadėjo savo už- 

] 

[davinio, kada paskutiniai virtu- 
Įvės darbininkai išėjo, palikdami 
Į svetimšaliams patiems rūpintis 
savimi. Po to frakuoti diplomatai 

(išėjo grižo viešbuttn nešini ru- 

dos popieros pakeliais, maistais, 
žibaliniais šildytuvais ir kitomis 
reikmenimis. 

Nauja Valdžia Muenchcne. 

Londonas kovo i(> d. — Mtven- 
cliene, Bavarijoje, vakar tapo su- 

tverta nauja valdžia, susidedanti 
iš demokratų ir centro nartijos. 
N'aujoji valdžia turės susirinki- 
mą šiandien. 

'Darbininkų klest.* yt* labai 
subruzdo prieš Kappo administ- 
raciją delci sargų nušovimo jau- 
nos mergaitės pietinio l'erlino; 
gelžkelio stotyj ir jų užmušimo 
keturiu žmonių šiaurinio Berlino 
pramonės kvartale. 

Sukilimas tik Išmėginimas. 

Paryčius, kovo U> d. — Pagal 
trancuzu telegramas pradeda at- 

rodyti, kad dr. Kapp ir jo aktin- 

gieji rėmėjai yra, taip sakant, 
prvšakiniais kareiviais apžiurėjai-1 
mui lauko ir pamatvmui, kas 

galima 'padaryti, o tikrieji reak- 

cijos vadai pasilieka užpakalyj, 
laukdami pamatyti, kas iš to iš-] 
eis. 

Francuzu rateliuose manoma, 
kad tikrieji vadai visai nepasi-j 
rodis, jei nuotikiai nebus pato-| 
gus konterrevoliucijai, kur jiems 
galima butu pareikalauti prina- 
žinimo naujos valdžios. 

Tūkstančiai Streikuojančių 
Paroduoja. 

i 

Aix Ia Chapelle, Pareinio Pru- r 

sija, kovo 16 d. Prisakas išeiti i 
visuotinart streikan tapo išleis- ^ 

t»is šiandien. Sankrovos uždaryta į 
ir keli tūkstančiai žmonių paro- 
duoja didžiomis gatvėmis. M i- ; 

nios susirinko viduriniestin pasi- 
žiūrėti demonstracijos, ar pa- ( 

tiems joje dalyvauti. I 

Laukiama Eberto Valdžios 

Atsteigimo. 
1 

Washington, kovo 16 d. — 

, 

Vietos kariniai ofirialai tikisi, j 
kad F.berto valdžios autoritetas | 
bus atsteigtas savaimiems sparta- 
ku sukilimams iškjlant visoj Vo- 

kietijoj: pagal karinio palydovo 
pulk. F.dw. Dąivis'o pranešimus 
iŠ P.erlino jie sprendžia, kad su- 

kilimo smūgis nėra toks didelis, j 
kokiai jis buvo manyta esant. ji 

Į F.bcrto kabineto šaukimą vi- 
suotino streiko žiūrima čia kai- 

# I 
Jpo ; padrąsinimą radikaliausiu i 

.Vokietijos elementu revoliuciją 
kelti ir kapitalistų visuomenę nu-1 

^versti. P»et. nors laukiama dide- 

liuose miestuose pasikartojime su 

kilimu, panašiu spartaku sukili- 
mams iperitai metais, yra sako- 
ma, kad sovietams u/jaučiančių 
\'okietijoje esą taip m /a. kad 
didelės kliutės nėra ko laukti iš 

jų pusės. 

ANTRAS KARALIUS AR- 
TIMUOSE RYTUOSE. 

Londonas, kovo 16 d. — Te- 

legrama iš Kairo laikraščiui Loii- 
lon Times praneša, kad tuo pa- 
ini laiku, kada tprincas Feisul ta- 

)<• apskelbtos Synjos karaliumi. 
Ybdula apskelbtas Irako (l»ag- 
lado vilajetas apimantis Uagdado 
uiestą) ir Mesopotami; >s kara- 
imui. 

EBERTAS NESITAIKO. 

Geneva, kovo 16 d. — Viena 
šlygų, kurias pasiūlė Eberto 
cabinetui sen, von Luet\vitz, yra 
a. Vad versailinės sutarties rei- 
calavimas, idant imperijos ka 

iuomenė bi.'ų demobilizuota 

lebutų pildoma* ir karės daiktai 

leprivalo būti naikinami kaip 
>ranešama telegramoje iš Stutt- 
jarto premjeras l»auer. Bauer 
aipgi priveda gen. von Luetui- 
zo žodžius, kuris pasakęs, kad 
ietoj to imperija turėtų rengtis 

>rie naujos karės. Premjeras pri- 
luria: Po šito galima spręsti, 
rokiiis tikslus turi Kapp ir jo 
alkininkai." 

SENATAS NUBALSAVO 
UŽ IŠLYGAS STRAIPS- 

NIUI X. 

Washington, kovo 15 d. — 

'.įtvirtindamas savo nesutikimą 
u «prez. \Yilsonu svarbiame tai- 
:os sutarties ęjinčo kiansime, se- 

latas šiandien priėmė 56 balsais 
iricš 26 naują straipsnio dešim- 
(> i^ly^.'i sustatytą respublikonu 
adovu. 

Senato mibalsavimas užbaigė 
•etų tom laiku il.ųai besitrau- 
iančias tąsynes kas del patvir- 
inimo sutarties, bet yra mano- 

na, kad senato nusprendimas 
>askubino taikos sutarties pa- 
virtinimo atidėjimą balsuoto- 
ams nutarti ateinančiame rude- 

iyj- 

BOLIVIEČIŲ MINIA UŽ- 
PUOLĖ PERUVIEČIU 

PASIUNTINIUS. 

Lima, kovo i6 ei. — Sulig; Pe- 

uvijos užsienio raštinės aptu- 
ėtais oficialiais pranešimais Bo- 
ivijos sostinėj La Pa/, vakar 
akarc minia iš 1000 žmonių tvž- 
utolė Pcrttvijos (pasiuntinius. 

Užpuolimas taipgi padaryta j 
nt Pcrttvijos Konsuliato ir perti j 
iečių privatinių gyvenimų. Nuo 
»ficiales trobos nutraukta iška- 
>os ir išmušta langai. I 

Pykestys tarp Peruvijcs ir 

>ol i vijos kilo iš ginčo clel išėji- 
no jūron Bolivijai buvusioj Pe- 
uvijos provincijoj Aricoj, vienoj 
Š dviejų provincijų, kurias buvo 
>aėmusi Cili po karei 1^79-83 m. 

SOVIETINĖ VALDŽIA 
HOFE BAVARIJOJ. 

i 

Amsterdam, kovo i6 d. — Tc- 
egrama laikraščiui TTatidelsblad 
Š Berlino šiandien praneša, kad 
[Tofe. Bavarijoj ap-kelbta so- 

ietinė respublika. Hof yra šiatt- 
•inėje Bavarijoj, trisdešimts my- 
ių atstu nuo Baireutho Į šiattr- 
-yvius. Miesto gyventojų yra 
apie 33,000. 

! IŠPLĖŠĖ IŠ S. V. RAŠ- 
I TIN6S $20000. 

j Seattie, kovo i6 d. — Du kau 
'kėniis apsitaiso vyrai užpuolė či; 

I šiandien vidaus inplaukų raštine 
'ir išplėšę $20.000 pabėgo. 

Raštinės kasininkas R. E 
Stal'iord tik-ką buvi> atidaręs ka- 

'są. kuomet inpuoly du plėšiką 
1 paliepė jam iškelti rankas aukš- 
tyn. Jam iškėlus rankas, jie pri- 
sikimšo ki^enius pinigais ir at- 

buli išėjo. 

VOKIETIJOS BANKO 
PRANEŠIMAS. 

Berlinas, kovo 16 Imperinio 
Vokietijos banko pranešimas už 
laiką pasibaigusį kov<> O d. paro- 
do šitokias permainas: 

Prieaugiai. — Pinigais, 1.526, 
000 markiu; auksu, 33,000; išdo 
paliudijimais, 20J.709.CJ0; atskai- 
tų atskaityta, 1,31 9 .1136,000; ap- 
saugos popierių 351.058,000; cir- 
kuliacijoje. (>.4,584,000; depozitų, 
1,210.440,000. 

Sumažėjimai. — \otos, 1.372, 
kk) markią; Įmokestys, 3.030,000; 
investmentai, 10,897,000; skolos. 
>6,3* >4,000. 

Viso turimo aukso, y,091,374, 
000 markių. 

ATLEISTI LENKAI KA- 
REIVIAI LAUKIA 
UŽMOKESTIES. 

New York. kovo i(>. <1. — 

lenku atsargos kareiviu, kurie 
kovojo su vokiečiais, o paskui su 

bolševikais, šiandien F.llis saloj 
laukia lenku konsulio, ar atsto- 

vo. kad jiems duotu pinigu na- 

mon sugrįžti ivaiihiose S. Y. 
kraštuose. 

Juos atleido Francijoj, bet ten 

jiems ipasakė, kad čia jie gaus 
pinigų tolesnei kelionei. 

DANAI NULIUDE DEL 
SCHLESWIGO. 

Kopenhaga, kovo 15 d. (Pa- 
vėluota). — Vakar visų mintys 
buvo atkreiptos j antrą Schles- 
\vigo juostą, kur 'buvo daromas 
plebiscitinis balsavimas. Dieną 
minios maršavo gatvėmis, giedo- 
damos tautines dainas, o vakare 
tūkstančiais susirinko ties laik- 

raščių kantoromis, Icnr buvo ro- 

domi balsavimo pasekmių biule- 
tinai. 

Kada pasekmės pradėjo rody- 
tis, linksmumas pavirto i nuliū- 

dimą ir piktumą ant tautininkų 
u/, ju Įjcriiau}; upimnsimius pra- 
našavimus apie danų pasiseki- 
mus. Valdžios organas Politikai 
sako, kati plebiscito pasekmės 
(nusprendimas pasilikti prie Vo- 

kietijos) ypatingai nuliūdino 
žmones neklausiusius valdžios 

prasergėjinio, kad nereikia per- 
daug tikėtis. 

Flensburgo danai taipgi apsi- 
vylė. nes mieste buvo didelis pri- 
arimas danams. 

TALKININKAI KLAUSIA 
S. V. PAŽIŪROS I 
TURKIJOS TAIKA. 

Paryžius, kovo d. — Laik- 
raštis Terps šiandien rašo, kad 

pas Suv. Valstijų valdžią buvo 

paklausta, ką ji mano apie dabar 

svarstomą taiką su Turkija. Pa- 
to laikraščio, valdžia dar ne- 

davusi atsakymo, bet einąs val- 
stybės Sekretoriaus pareigas Polk 
išreiškęs savo paties pažiūras Į 
tą dalyką. 

HINDENBURGAS Už 
EBERTĄ. 

Londonas, kovo 16 d. — 

Kappo valdžios padėtis kebli 
feldmaršalas von llindenburg ii 
buvusis finansų ministeris Helf- 
fericli atsisakė ji remti. 

Feldmaršalas von llindenburg 
j viešai u/reiškė, kad jis netur 

i r\ >in kontrrevoliucija ir ii? 
i 
j ją mvpcikiąs. sako telegrama i? 
; I lanovero. 

ImperinC raštinė javu paskai- 
Į (lai išleido ultimatumą, reikalau- 
dama. kad kancleris Kapp pa>i- 
Itrauktu lu^iu ją valandų. 
Kapp Negauna Pinigų iš Išdo 

Berlinas, kovo d. Impe- 
irinė finansų ministerija šiandien 

j atsisakė duoti 10.000.000 markiu, 
j kuriu kancleris Kapp reikalavn 
Ikareiviams apmokėti. 

Prezidentas Ebertas pranešė 
visiems finansų skyriams, kad 
.išpildymas Kappo piniginių rei- 
kalavimu bus skaitomas išdavys- 
te. Finansų ministerio padėjėjas 
Moesl išvažiavo iš Berlino. 

Ištikimos ,'inios tvirtina, kad 

Kappo vald:'.ia pradeda matyti, 
jog jos padėtis laibai silpna. Yra 
patviiitinta. kad tarp Kappo ir 
Fberto valdžių eina tarybos. Sa- 
koma, kad naujos valdžios virši- 
ninkai ypatingai rūpinasi tuo, 
kad :šgavus dovanojimą. 

TURKIJA ŠIAUŠIASI. 

Sofija, Bulgarija, kovo i.} d. 

(ner Paryžių kovo 10 d. ). — 

Svyravinias tarp lranču/u ir ar.g- 
lu politikos Turkijos klausime 
sukėlė padrąsinimą visose turku 

apgyventose žemėse. Anglu var- 

žymąsi su francuzais santikyje 
su artimųjų rytu klausimais tur- 

kai vėl skaito duodančiu jiems 
gerą progą veikti. Krancijos iŠ- 

'sireiškimas paskutiniu laiku .t/ 

j Turkijos teritorijos nedalinimą 
[nudžiugino mahometonus ir da- 
bar Franeija turi intekmę pas 
juos. 

Turku tautininkai vėl atgijo ir 

Konstantinopolio laikraštis "Jcni 
(rhuin" sako: "Kol ųrekų okupa- 
vimas nepasibaigs. tol nebus ga- 
lima taikytis nei su nieku." 

Kitoje skiltyje jis sako: 
"Pas mus neatsiras toksai ka- 

binetas, kuris norės pasirašyti 
ro taika neužtikrinančia mušu 

ėie.lumo." 

SUTAIKĖ GAZO STREI- 
KĄ; GAZO KAINOS 

GAL PAKILS. 
Chicago, 111., kovo 17 d. — P 

susirinkimui komitetas nuėjo 
[unijos sodybą ir paliepė tuo tar- 

pu streiką atšaukti. 
i'irbininkai reikalavo 20 uuoš. 

pakėlimo aljjos, laiko ir pusės 
u/, viršlaiki, nedėldienius ir šven- 
tes ir uždarytos šapos. 

Gazo kompanijos .prezidentas 
sutiko laikinai pakelti alųą 5 
nuoš. ir pasakė, kad jis matysis 
stt viešojo patarnavimo komisija 
ir prašys leidimo pakelti kainas 

gazoli padidintoms darbininkams 

algoms apmokėti. Su tuo komisi- 

ja sutiko ir laikinai atšaukė strei- 
ką. 

TALKININKAI PALIEPĖ 
PASIAIŠKINTI NAUJAM 

SYRIJOS KARALIUI. 

Paryžius, kovo 1 C> d. — Temps 
šiandien sako. kad princas Pei- 
sai. Hedjazo karaliaus sunus ta- 

<po pakviestas atvykti kuogrei- 
jėiausiai Paryžiun delei jo apskel- 
,bimo Syrijos karaliumi ir pasiaiš- 
kinti iš to. 

IFransija suskato raginti gy- 
ventojus turėti daugiau vaiky, 
Masaryk bus Čekų prezi- 

dentu iki mirties. 
FRANCU A SUSKATO 
RAGINTI GYVETO- 
JUS TURĖTI DAU- 

GIAU VAIKŲ. 

Paryiius. vas. 2~ d. (l'avė- 
luota). — Francija antgalo pa- 
mato išmirimu pavoju. Privati- 
niai vedama, neduodanti pasėk- 

imai agitacija už didesni gimimu 
(skaitliu tapo perduota valdžiai 
sutveriant augštesnę giminių ta- 

rybą. šita taryba susidedanti iš 

trijų dešimtų narių, buvo pa- 
raginta higienos ministerio I. L. 
Bretono tuojaus pradėti veikti. 

MAS AR Y K BUS ČEKU 
PREZIDENTU IKI 

NUMIRS. 

! Washington. kovo 16 d. — 

Sulig ne>enai IVagoje priimta 
šalies konstitucija dr. Thomas 
ll. Masaryk. pirmasis Čekoslova- 
kijos prezidentas pasiliks tary- 
boje iki jis bus gyvas. Naujos 
konstitucijos išlygos, kurias šian- 
dien paskelbė valstybės skyrius, 
visiems busimiems prezidentams 
paskiria po du į ta r y Arinius termi- 
nus po septynius metus kiekvie- 
nas. 

NĖRA VALSYBĖS 
SEKRETORIAUS. 

Washington, kovo 15 d. — 

Šiandien pasibaigus trijų dešim- 
tu dienu laikui, per kuri žemes- 

nysis sekretorius l'olk laikinai 

ėjo valstybės sekretoriaus pa- 
reigas. įvyko tikras uždraudimas 
amerikiečiams išvažiuoti užsie- 
nin. šiandien jokie paspirtai ne- 

buvo išdavinėjami ir kaip rodos 
nebus išdavinėjami iki senatas 

nenoninuos Bainbridge'o O>lb\'o 
i valstvbės sekretoriumi. 

2,000 C. & A. ŠAPU DAR- 
BININKŲ STREIKUOJA. 

Bloomington. 111., kovo 15 d.— 
Du tūkstančiai Chicagos ir A Uo- 
lios gelžkelių šapu darbininkų 
ši ryta išėjo į streiką ir parodavo 
po miestą protestuodami prieš 
geriamą vandeni, kurį jie gauna 
dirbtuvėse. 

]\Jiesto sveikatos viršininkas 
Dr. l;urstnian sako, kad vand»- 

nyje, kuris eina šapus gįslonns 
atrasta šiltinės antkriėiai. I'ei 

paskutines savaites septyniolik? 
darbininku .pasimirė nuo viduriu 

ligų, kurios, manoma, .paėjo nuo 

užteršto geriamo vandens; 74 
kiti šapu darbininkai serga keis- 
ta liga. 

TARYBŲ RESPUBLIKA 
ESSENE IR RUHRE. 

Londonas, kovo 16 d. Nau- 

joji valdžia Berline vakar vakare 

turėjo kabineto posėdį, kuriame, 

kaip telegrama iš Derlino prane- 
ša F.xchange Telegrapli kompani- 
jai. buvo gen. Ludendortf. bu- 
vusis vokiečiu kariuomenės vy- 
riausiu kvatiermeistriu. 

Darbininkai, kaip pranešama, 
apskelbė tarybų respubliką Ksse- 
tie ir Rubro apskrityj. 

Į PADĖTIS VOKIEČIU 
"FRONTE." 

Dvi Vokietijos valdžius — 

naujoji Berline ir senoji Stuttgar- 
te vis dar neatsveria viena kitos. 
\<>r- pranešimai l'ary/iaus laik- 
raščiuose kartoja, kad eina tary- 
bos kas del nusileidimu. Eberto 

Į valdžia Stuttgarte grieštai tvirti- 

jna. kad jokiu nusileidmų negali 
i huti. 

Į Pagal besivaržančių valdžių 
paskelbimus šiandien ketino pra- 
sidėti nu-pr<;stinO ko.-' už kont- 
rolę. 

Kancleris Kapp, remiama? ka- 
rievių durtuvais, padėjusiai? jam 
nuversti Eberto vaM/i", tvirtai 
-ėdi sau vokiečių sostinėj, bet 
labai atjaučia pasekmes stipraus 
ginklo, visuotino streiko, kurį 

! socialistai panaudojo prieš ii. Jis 
skelbia, kad jis tuojaus panaudo- 
siąs prieš streiką kuoaštriausias 
priemones; 

uutgarte prezidentas Kbertas 
ir jo pasekėjai ne tik užgvrė, 
kaip vakar buvo pranešama, kad 
su Kappo pajiegomis padaryta 
sutartis bet .dar spko k^d jokiu 
sutarčių negali huti ir kad dr. 
Kapp turi pasiduoti be jokių iš- 
lygų. 

šalies seimas sušauktas F.berto 

j valdžios. susirinks Stuttgarte ry- 
j toj apkal-bėjimui padėties. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis 
po $25,000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
chants Loan & Trust kom- 
panija kovo i<> d. 

Anglijos svaras .... $3.73 
Francijos 13.4-' ir. už $1. 
Italijos 18.04 1 iru už $T. 
Ueljiijos 13.10 tranų už 81. 
t )landijos 100 florinu $.^>.50 
Danijos too kronų .. 17.^0 
NVrve.^ijos 100 kronu 18.25 
Švedijos 100 kronu .. 20.50 
Vokietijos 100 markių 1.45 
Austrijos 100 kronų .. 0.60 
Suomijos 100 markių .. 5.35 
Lietuvos 10 auksinų .. 145 
Lenkijos 100 markių .. 0.75 
Kanados $1000—S. V. $875. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

(8 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

19 d., 1367 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočiu pilis: Kaustaiten 
ir Splitten. 

20 d., 15t | m. Rusai paveržė iš t 

lietuviu Smolenską. 
21 d., 1906 m. Vilniaus dvasiško- 

joj seminarijoj pradėta mo- 

kinti lietuviu kalbos. 
22 d., 1565 m. Lietuviai atėmė 

iš rusu pili Krasnaja. 
27 d.. ivV\} ni- Did. Liet. Kun. 

Keistutis pateko kryžiuočiu 
nelaisvėn. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

Šiandien apskritai gražu ir šal- 
čiau. 

Saulėtekis, 6:00 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:57 vai. vak. 


