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ODESSA TEUTONU RANKOSE 

Trockis Petrograde šeiminin- 
kauja. 

VOKIEČIAI VĖL NAUDOJASI ZEPPELINAIS 

Šiandie prasideda rusu kongresas Maskvoje. 
VOKIEČIAI JAU ODES 

SOJE. 

True translation filert \vith thc post- 
master at Chieago. III., 011 Mareli 14. 

1918, as reąuired by thc act of Oc- 
tobor 6, 1917. 

BERLYNAS, kovo 13.— 

Vokiečių kariuomenė inėjo 
Odesson. Taip čia šiandie! 
vakare paskelbta ofieijaiiai. 

SOVIETŲ KONGRESAS 
MASKVOJE ATIDĖTAS. 

True translatlon fileil \vilh the post- I 

niaster at Ohicago, III., on Mareh 14. j 
1918, as required by the act of Oe- j 
tober 6. 1917. 

MASKVA, kovo 11. (su- 
vėlinta) .—Visų rusų sovie- 

tų kongresas, kure buvo su- 
šauktas patvirtinti padary- 
tą taikos sutartį Rusijos su j 

Vokietija, atidėtas i kevo 141 
dieną. 

KURLANDIJA SIŪLOMA j 
KAIZERIUI? 

Truo trnnslation filod with tho post- j 
master at Chicajro. III., on Maroh 14. 

3 918, as rocĮUired by tiie act of Oc- 

tobcr 6. 1917. 

COPENHAGEN, kovo 13 

—"Kurlandijos kunigaik- 
štija" pasiūlyta vokiečiu 

kaizeriui. Tą pasiūlymą at-! 
liko Xurlandi j os (Kur š o) 
seimas išnešta rezoliucija, 
anot pranešimo fš Berlyno. 

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 

LONDONĄ. 

Ilgas laikas vokiečiai nesi- 

naudojo tais orlaiviais. 

True translation filed \vith tho post- j 
master at Chicasjo, 111.. on Maroh 14. | 
191$, as required by the act of Oc-! 

tohcr 6. 1917. 

Londonas, kovo 13.—Pra-j 
eitą naktį trys vokiečiui 

zeppelinai užpuolė Angliją,; 

kaip praneša Anglijos na-į 
minio apsiginimo viršinin-l 

kas gen. Frenck. 

Iš zeppelinu tik vienas 

praskrido per apraudojamą 
šalies apskriti. Keturios 

bombos pamesta Hull. Su- 

grauta vieni namai ir viena 

moteriškė žuvo. 

Kiti zeppelinai per' va- 
landas skraidė po tolimes- 

nes apylinkes ir pametė 

bombų i atvirus laukus. 

—TTaskington, kovo 13.— 

Čia mirė Charles Page 

Bryan, žinomas šios šalies 

diplomatas. Ėjo 62 metus 

amžiaus. 

SUOMIJOS PREMJERAS 

BERLYNE. 

Bolševikai apleidžia savo 

laivus. 

True translation filod with the post- 
mastor at Chioagro, 111., on Maroh 14, 
191 S. as required by the act of Cc- 

tobcr 6. 1917. 

Londonas, kovo 13.— 

Stockliolmo depešos prane- 
ša. kad Suomijos premjeras, 
teisėjas SvinhutVud nuke- 

liavęs Berlynan. Jis paspru- 
kęs iš (ielsinęforso, iš kur, 
anot premjero, raudonoji 

gvardija jau išsikrasf-iusi su 
savo stovykla Sveaborgo 

tvirtovę, kadangi nepasitiki 
apginti Suomijos sostinę. 

Visi rusu Baltijos jūrės 
karės laivai stovi Gelsing- 
torso uoste. Visų laivu in- 

«>'ula išbėgiojo. Ant laivu pa- 
silikę tik sargai. Dreadnau- 
tai veikiai išplauks Kron- 

Štadtą, bet visi kiti palieka- 
mi vietoje. 

Transportiniai Baltijos 
laivai—Rus, Mitava, Palla- 

da, Merkiui, Laeh, Okean, 
Diana ir Zuslav pakeisti 
Raudonojo Kryžiaus lai- 

vais. ant kurių išskleista R. 

Kr. vėliavos. 

ANGLŲ LAKŪNAI BOM- 

BARDUOJA VOKIEČIUS. 

True translation filed with the post- 

master at Chicagro, 111., on March 14, 

1918, as reąuired by the act of Oc- 

tober C. 1917. 

Londonas, kovo 13.—Pir- 

madienį mes atlikome 

keturias dienas trečią die- 

nos metu užpuolimą ant 

Vokietijos, "pranešama ofi- 
eijaliai iš lakūnų veikimo. 

"Šiuo kartu atakuota dirb- 

tuvės, stotys ir kazarmės 

Ooblenze. Pamesta suvirs 

tona bombų. Visur buvo pa- 
tėmyta pasekmingas ir tik- 

slingas bombų veikimas. 

Pagimdyta du gaisru. Piet- 

vakarinėj miesto daly j pa- 

liesta bustas, kur matėsi di- 

delė ekspliozija. Susiremta 

su keliomis priešininko ma- 
šinomis. Visi musų laiksty- 
tuvai siisrrvžo". o % 

Los Angeles, Cal., kovo 

13.—Čia mirė buvusio Suv. 

Valstijų prezidento Gar- 

fieldo žmona našlė, Mrs. 

Lueretia Rudolph Garfield. 

Ėjo 8(> metus. 

NUMUŠAMI VOKIEČIŲ 
LAKSTYTUVAI. 

66 asmenys besigelbėdami 
užtroško. 

True translatlon filed with th© post- 
master at Chicago, 111., on March 14, 

1918, as reąuired by the act of Oc- 

tober 6. 1917. 

Paryžius, kovo 13.—Aną 
naktį vokiečiai lakūnai ne- 

puldami Paryžių neteko 4 

savo lakstytuvų. 
Užpuolime ėmė dalyvumą 

devyni skadronai—apie 60 

masinu. Vienas lakstytuvas 
pašautas ir liepsnodamas 
nukrito už trijų mylių nuo 
Ohateau Thierry. 
Bo kitko 66 asmenys už- 

troško, kuomet žmonių mi- 
nia su didžiausia pasiauba 
užpuolimo metu pradėjo 
veržties metropolitan gele- 
žinkelio inėjiman, kad ap- 

sisaugoti bombų. Tarpe nu- 

j kentėjusių yra didžiuma 

moterių ii'* vaikų. 

Sekretorius Baker turėjo ei- 
ti viešbučio rūsį. 

S. V. karės sekretorius 

Baker buvo Paryžiuje, kuo- 
met miešti} užpuolė vokie- 

čių,. lakūnai. Jis viešbuty j 
konferavo su amerikoniško 

štalx> viršininku gen. Bliss. 

Sekretoriui Baker nepa- 
kenkė nei gaisrininku švil- 

c «. 

pynes, nei ginančiu miestą 
anuotu griausmai, kuomet 

miestui artinosi pavojus. 
Teeiau viešbučio valdyba 

patarė jam ir jo partijai del 
a t vangumo pereiti viešbu- 

čio rusiu. 

Ponas Baker su gen. Bliss 

tęsė konferenciją rusyj, kur 
paskiau prie konferencijos 
prisidėjo ir maj. generolas 
Black. 

TROCKIS NAUJAM KO- 

MITETE. 

Paskelbta prakeiksmas bol- 
ševikams. 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on March 14, 
1918, as required by the act of Oc- 
tober 6. 1917. \ 

Petrogradas, kovo 11 (su- 
\ ėlinta).—Kuomet vyriau- 
sybės komisarai iš čionai 

pęrsikėlė Maskvon, vietoje 
Sutvertas specijalis revo- 

liucionierių militarinis ko- 

mitetas iš. 7 nariu. To komi- 

teto pirmininku paliko Leon 
Trockis. 

Kitas komitetas iš dešim- 

ties narių, reprezentuojan- 
čiu komisarų tarybą, bus 

sutvertas su Lenino pase- 

kėju Zenovjevu priešakyje. 
Neutralių šalių pasiunti- 

nybės nusprendė pasilikti 
Petrograde. Šiltinės epide- 
mija pasibaisėtinai platina- 
si. 

Vokiečiai, maršuojantieji 
ant Odessos, sutinka smar- 

kų bolševikų pasipriešini- 
mą Slobodka—Znamenka 

linijoje. 

SEIMĄ VEDA KRIK- 

ŠČIONIS DEMOKRATAS. 

Seimo pradžia labai gyva. j 
("Draugo" telegrama). 

: 
r 

, 

NEW YORK, kovo 13.— 
Atidarė seimą krikščionių 
demokratų partijos atstovas 
J. Kaupas., Atstovų yra a- 
pie tūkstantis dų^ šimtu. 
Kandidatai pirmininkus 

pastatyta: nuo krikščionių 
demokratų J. G. Miliauskas; 
nuo tautininkų demokratų 
—S. Gegužis. Miliauskas < 

gavo 641 balsų, Gegužis 361. 
Kitas prezidijumas yra 

mišras. 

Kalbėtojai nuo krikščio-j 
nių demokratų J. G. Mi- 

liauskas ir kun. J. Jakaitis. 

Nuo tautininkų demokratų 
—P. Vinikaitis, advokatas 

Balutis ir S. Gegužis. 
Seimo pradžia gyva. 

* 

"Draugo" reporteris. 

SKAITLINGAS LIETU 

VIŲSUTAMAVIMAS. 

Yra delegatų ir iš Kanados. 

True translation filed wlth the post- 

master at Chicapro,. 111., on March 14, 

1918, as requireci by the act of Oc- 

tober 6. 1917. 

NEW YORK, kovo 13.— 
Suvirs 1.200 delegatų iš vi- 

sų Suvienytų Valstijų kraš- 

tų ir iš Kanados suvažiavę 
čionai šiandie pradėjo sei- 

mą. Madison Sąuare Gar- 

den. 

Seime bus diskutuojama 
Lietuvos stovis dabartinėj1 
pasaulio karėj, šiandie ir 

rytoj seime bus aptariamos 
priemonės apie gelbėjimą 
nukentėjusios lietuvių ša- 

lies. 

Visas Rusijos patrijarko 
ir Maskvos metropolito 
Tichono prakeiksmas bolše- 

vikų buvo perskaitytas va- 
kar visose cerkvėse. 

Gauta žinios, kad Austri- 

ja sugryžusius iš Rusijos 
karės nelaisvius laiko at- 

skiriai, kad jie nesusieitu 

su gyventojais arba karei- 

viais ir nepaskleistų bolše- 

vikų propagandos. . 

S. V. KOMISIJA APLEI- 

DO JASSY. 

True translation filed wlth the post- 

ma^ter at Chicago, 111., on March 14, 

1918, as reąuired by the act of Oc- 

tober 6. 1917. 

Wafi>hington, kovo 13.—, 

Suv Valstijų ir talkininkui 

specijalės komisijos Rumu- 

nijoje nariai apleido Jašsy 
iškeliaudami Odessą. fea- 

vo kelionės apdraudimą ga- 
vo nuo Rumunijos kara- 

liaus. Jie buyo sulaikyti del 
kvarantanos. 

AMERIKONŲ VEIKI- 

MAS PRANCŪZIJOJE. 

Vis dažniau jie daro užpuo- 
limus. 

True translation filed with the post- 
master at Ohicaffo, 111., on March 14, 

1918, as required by the act of Oc- 

tober 6. 1917. - 

Su Amer- Armija Prancū- 

zijoje, kovo 13.—Šiauriuose 
nuo Toul praeitą naktį h' 

vėl amerikonai įsibriovė 
vokiečių apkasus, tik jau 

kitoj vietoj, kaip užpereitą 
naktį. 

Jie atrado pirmąją vokie- 
čių liniją apleistą, kaipir 
pirmbuvusiam užpuolime ir 

todol neparsigabeno su sa- 

vimi nelaisviu. 
Amerikoniška artilerija 

nutildė užpakalines vokie- 

čių batarėjas. Kulkasvai- 
džiais sulydinta su žeme vo- 
kiečiu apkasai, kur buvo 

nukapotos dygliuotų tvorai 
vielos. 
Po kulkasvaidžių prie- 

danga jankiai pėstininkai 
entuziastiškai išėjo iš savo 

apkasu ir pasileido pirmyn. 
Jie vokiečiu apkasus atrado 

sulygintus su žeme ir suar- 

dytus duburius. Vietomis 

atrasta sąnariai lavonų, ku- 

riuos šmotus sudrask? 

smarkiai eksplioduojautieji 
amerikonu šoviniai. 4. 

Keli šūviai sumainyta su 

vokiečiais, kurie pasivėlino 
pasprųsti. Amerikonu bū- 

rys sugryžo savo apkasus 
praėjus penkiolikai minu- 
v • 

' 

cių. 

AMBASADORIUS FRAN- 

CIS VOLOGDOJE. 

True translation filed with the post- 
' 

maater at Chicago, UI., ort March 14, ' 

1918, aa reąuired by the act of Oc- 

tober 6. 1917. 

Washington, kovo 13.— 

Valstybės departamentas 
šiandie gavo telegramą nuo 

savo ambasadoriaus Fran- 

cis iš Vologda, Rusijoje. 
Telegramoje nieko nesa- 

koma, kad jis ir talkininkų 
ambasadoriai turėtų apleis- 
ti Vologdą. 
Telegramoje pažymima, 

kad Vologdos majoras su- 

rengęs* pokylį ambasados 

štabui. t 

UKRAINAI AREŠTAVO 

BOLŠEVIKŲ RADA- 

True translation filed with the po«t- 

master at Chicafjo, III., on March 14, 

1918, aa reąuired by the act of Oc- 

tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 13.—Uk-. 

rainai ir saksonu kariuome- 

nė Kijeve areštavo bolše- 

vikų radę, kuri ri valiza vo 

su tikrąja bolševikų rada, 
anot Central News depešos 
iš Zuricho. 

—Washington, kovo 14.— 

Yra sumanymas pavasarį 
kaikurių dirbtuvių darbiT 

ninkus pasiųsti prie laukų 
darbų porai savaičių. 

NUSKANDINTA DVI NAR- 
DANČIOS LAIVES 

\ 
________________ 

Kuo toliaus, tuo labiaus nesise- 
ka vokiečiams. 

True translation filed with the post- 
mastcr nt Chicnso, III., on March 14, 

1918, aa reąuired by the act of Oc~ 
tober 6. 1917. 

Londonas, kovo 13—Bri- 

tanijos karės laivas Ariėl 

nesenai nutvėrė ir nuskan- 

dino vokiečiu nardančia lai- 
1 4- 

yę ir paėmė nelaisvėn 8 

žmones ingulos. Ariol pa- 
troliavo pakraščius, kuomet 
gavo pranešimą apie nar- 

dančios laivės pasirodymą 
šiaurės vandenyse. 
Patemijusi laivės peris-1 

kopą kokios mylios atoku- 

me, Ariol atidarg ugnį iš 

armotų prieš nardančią lai- 

vę. Kadangi Ariol'o kano- 

nieriai yra puikiai išlavinti 
šaudyme, kaip bematai pa- 
leistais šoviniais ir sutru.Š- 

kino periskopą. Po šito A- 

riol visu smarkumu pasilei- 
do plaukti tiesiog ant pa- 

žeistas nardančios laivės ir 
savo kunpalaikiu ko tik ncv 
sutriškiiio jos. Po šito jm- 
žeista laivė tuojaus iškilo 

iš vandens. 

Iškilus iš vandens laivės 

įjigula (lai* mokino ginties 
su annotoinis. Tomu Ariel 

pinu to paleido ją apie 
tris. mirtinus šovinius: 

Laivės infula matydama, 
kad jos pasipiiošinimas yra 
bopasekmiugas, iškėlė ran- 

kas aukštyn, kas reiškė pa- 
sidavimą. Nuo Ariel nu- 

leista kelios valtys, kurio- 

mis išgelbėti skęstančios 
laivės 8 žmonės infulos ir 

paimta jie nelaisvėn. 
Arti Blaeksod užlajos, 

vakariniuose Airijos pa- 

kraščiuose, Britanijos šar- 

vuotas patrolinis garlaivis 
įveikė kitą vokiečiu nardan- 

čią laivę po smarkaus susi- 
rėmimo. 

Kuomet šarvuotas gar- 
laivis buvo Blaeksod užla- 

joj, gauta žinia,- kad vokie- 
čiu nardančioji laivė šaudo 

prekybinį laivą čia pat šale 
Achill Head. 

Patrolinis garlaivis iš- 

plaukęs iš užlajos kuovei- 

kiausiai pasuko dešinėn pu- 
sėn ir už valandos ieškoji- 
mo susekė už kokių poros 
myliu juodai nudažytą nar- 
dančia laive. 

Kuomet patrolinis laivas 

link jos buvo prisiartinęs 
už kokiu 800 jardų, jinai ė- 
mė šaudyti laivą. Teėiau 
visi šoviniai buvo be pasek- 
mių ir po to laivė jau buvo 
mėginusi pasprųsti. Bot 

patrolinis laivas paleido ug- 
nį iš savo anuotu. • 

Neužilgo iš nardančios 

laivės ėmė veržtięs durnai ir 

jinai staiga sustojo. Ėmė 

skęsti styriniu galu. Kiek 

palaukus laivė pagrimzdo ir 
ant vandens paviršiaus pa- 
siliko beriogsanti tik dalis 

bokštelio. Po šito staiga ji- 
nai išnyko vandenyj, iš ku- 
7*io išsiveržė tik juodų du- 

rnų kamuoliai. 

Patrolinis laivas apylin- 
kėse išlukeriavo apie porą 
valandų, teėiau niekur ne- 

pamatė nei pėdsakio nar- 

dančios laivės. 

MIKĖ BUVUSIO PREZI- 

DENTO ŽMONA. 

NUMUŠĖ 19 LAKSTY- 

TUVŲ. 

True translation filed with the post- 
mastcr at Chicapro, III., on March 14, 

1918, as requlred by the act of Oc- 

tober 6. 1917. 

Berlynas, kovo 13.—Vo- 

kiečiu vyliausioji karės sto- 
vykla šiandie paskelbė, kad 
vakar prancuzų-belgų fron- 
te vokiečiai numusę 19 tal- 

kininkų lakstytuvu. 

Reikalinga 25,000 patrijotų. 

Su balandžio pradžią visose 
Suv. Valstijose bus pardavi- 
nėjama trečiosios laisvės pas- 
kolos bondsai. 

Chicagoje tuo tikslu jau is- 

anksto darbuojamasi, kad kuo- 

daugiausiai parduoti tų pas- 
kolos bondsų. Tam tikslui no- 

rima suorganizuoti nors 25,000 

patrijotų, katrie apsiimtų par- 
davinėti bondsus. 

Kas nori vyriausybei ir sa- 

liai tuo tikslu patarnauti, vi- 

suomet gali kreipties First 

National Bank, vidumiestyj, 
kur gaus reikalingas informa- 

cijas. 
Ivai-kuriose miesto dalyse 

bus įsteigtos speeijalės mo- 

kyklos, kuriose bus mokinami 
tie visi, katrie apsiims parda- 
vinėti laisvės bondsus, kaip 

juos pasekmingiau parduoti. 
Visose bankose bondsai bus 

pardavinėjamf. Kiekvienam 

žmogui bus duota proga įsi- 

gyti laisvės bondsų be jokių 

iškaščių ir be laiko praleidi- 
mo. 

—i 

Pavogė teisėjo automobilių. 

Užpereitą naktį viršesnio 

teismo teisėjo Sullivan auto- 

mobili ii pavogė nežinomi 

juokdariai. Automobilius sto- 

vėjo ties rezidencija. Kuomet 

policija po visą miestu ie&kojo 

pavogto autoųiobiliaus, tie 

juokdariai išnaujo ėmė auto- 

mobilių ir sugrąžino teisėjui. 


