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True translation filed wilh the post- inasler at Chicago, III., Mar. 17, 191!) as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Visuotinas Sukilimas Korėjoj
1 - -I

Japonai žudo korėjiečius
Carranza užkariavo Morela

•e

Japonai užpuolė amerikiečius. Slavai kalti
na italus Bolševikai traukiasi 

linkui Mintaujos
VISUOTINAS SUKILIMAS 

KORĖJOJ.

Japonai šaudo korėjiečius. 
Danį; žmonių užmušta 

japonu.

SI IANGAI, kovo 15. — 30 
žmonių tapo užmušta ir 40 su
žeista Snngchun, Korėjoj, kovo 

I d., pasak vertimo aprašymo 
sumišimu toj šalyj tilpusiu ja
ponu laikraštyj Seoul ir išvers
to Reuter agentūros.

Suseung kaime. į pietus nuo 
Pingyang keturi Imdami tol 

šaudė i minia, kol užteko amu-* e

n i ei jos ir 51 žmogus liko užmuš 
tas. Minia galinus užmušė žan
darus. -

Yangdok’e riaušėse 20 žmo
nių liko užmuštu susirėmime.

Veiklumas mergaičių studen
čių demonstracijose Korėjoj y- 
ra pabrėžiamas laikraščio, kurs J 
ypač pažymi tą faktą, kad An-' 
j u du korėjiečiai žandarai nu
mėtė savo uniformas, prisidėjo 
prie minios ir šaukė: “Tegyvuo
ja Korėja." Japonų sargyba po 
lo šovė ir 8 žmonės liko užmu
šti. o 30 sužeista, ir jų I mirti
nai.

Demonstracijos yra labiau iš 
siplėtoję, negu buvo pranešta ja 
ponų pasak ateinančių per Kori 
jos HiIm'žju žinių. Esą vi
sos klesos žmonių dalyvauja jo- 
SC.

Sukilimas buvo pienuojamas 
ant kovo I d. dienos laidotuvių 
buvusio karaliaus Yi Steni, bet 
nacionalistai urnai permainė sa
vo pienus ir pradėjo demonstra
cijas prieš tą dieną.

Korėjiečiai tvirtina, kad vi
sos mokyklos ir bažnyčios užda
rytos ir kad korėjiečiai kunigai 
ir vaitai, skaičiuje apie 1,(MM' 
žmonių tapo areštuoti.

True translntlon filed with the post 
mastei* ai Chicago, III., Mar. 17, tftlf 
as rc<|iiii*e<l by the act of Oct. (i, 191*

KORĖJIEČIAI ATSIŠAUKIA 
| WILSONĄ.

\VASHINGTON, kovo ,6. — 
Korėjiečių nacionalis susivieni
jimas kreipėsi prie prezidento 
\Vilsono, prašydamas jį padaryt 
veikmę laikos konferencijoj lin 
k ui Kori jus nepriklausomybės, 
tai šaliai būnant po globa man- 
įlaloryslės iki tokio laiko, kol 
tautų lyga nuspręs, kad ji pil
nai tinka dėl savyvaldos.

Kopija laiško perzidentui ta
po paskelbia čia viešai Syng- 
man Bbee ir Henry Clning, ku
rie yra autorizuotais susivieni
jimo delegatais Suv. Valstijose.

Abu laiškai tvirtina, kad japo 
nai įsteigė proletorątą ant Ko
rėjos tiesioginiu peržengimu 
jos sutarties obligacijų linkui'jų 
Korėjos, kad nuo to laiko šalis

nederamai valdoma, jog gamti
niai turtai buvo išnaudojami 
vien japonų naudai, jos literatū
ra liko užgniaužta ir tikėjimas 
liko suvaržytas.

True tninslalion filed with the post- 
mastei* at Chicago. III., Mar. 17, 191!) 
as re<|iiired by the act of Oct. 6, 1917

KORĖJOS SUKILIMAS 
RUSTUS.

\VASIIINGTON, kovo 14. — 
Valstybės departamente gauto
sios oficialūs žinios iš Rytų sa
ko. kad nepriklausomybės judė
jimas Korėjoj yra labai didelis. 
Demonstracijos ir susirinkimai 
įvyko visoj šalyj.

Daugelis iš demonstracijų bu
vo užgniaužtos Japonijos vald
žios. bet vėliau japonai užėmė 
taikesnę poziciją. Tojautiniais 
korrjieeitjt treška Imamais yra 
laisvė žodžtio, teisė peticijų ir 
mokinimas korėjiečių kalbos 
mokyklose ir, gabaus, neprik
lausomybe.

fme translntlon filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Mar. 17, ĮSU!) 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

JAPONAI UŽPUOLIKAI
T1EN TSIN RIAUŠĖSE.

Mėtė akmenimis į Amerikos, 
konsulatą. Knakino sužeistą 

kareivį.

PEKIN, kovo 15. — Nors pir
mieji pranešimai iš Ttien Tsin 
leido spręsti, kad Amerikos ju
rininkai buvo kalti už šiomis 
dienomis ten kalusius sumiši
mus, vėlesni pranešimai vienok 
parodo, kad japonai taipgi yra 
kalti.

Tvirtinama, kad japonų ka
rinė gvardija įėjo į franeuzų ko
ncesiją ir ten suėmė du ameri
kiečius, bet kada Amerikos val
dininkai teiravosi pas japonų 
policijos viršininkus ar nėra len 
sulaikytų amerikiečių, jie gavo 
negatyvį (nėra) atsakymą.

Vėliau Amerikos valdininkas 
atrado dn amerikiečiu policijos 
stotyj; vienas jų gulėjo beveik 
nuogas kieme, maldaudamas 
vandens. Japonai buvo prikal
binti pasiųsti sužeistąjį žmoių į 
ligonbulj ir Amerikos konsulas 
atsisakė apleisti stotį, kol kitas 
žmogus, korporalas, neliko pa- 
liuosuotas. Tas reikalavimas 
galinu tapo išpildytas.
Sakoma, kad japonai mote ak

menimis į Amerikos konsulą, 
kada tasis važiavo iš stoties.

Kada Amerikos jurininkai įė
jo į japonų konsulatą, jie užpuo 
lę ant apsilankiusio ten žmo
gaus.

Ket vergo vakare Amerikos j u 
rininkai, kurie įėjo į krutamų- 

pa veikslų teatrą franeuzų 
koncesijoj, tapo užpulti ginkluo 

los lazdomis japonų minios. Jie 
įstengė įeiti j teatrą, gi savinin
kas pašaukė franeuzų policiją, 
kuri išvaikė japonus.

Situacija Ticn Tsin, sakoma, 
yra įtempta. Dalykas pavestas 
ten esą učiai Francijos legacijai.

True translnfion fited w»tn the post, 
mnster at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
SLAVAI KALTINA ITALUS.

Jurininkai užpuolė ant žmonių

PARYŽIUS, kovo 16. — Ju
goslavų komitetas Paryžiuje iš 
leido pranešimą, kuriame jis sa
kose patyręs, kad rustus sumiši
mai įvyko Spalato, Dalmatijoj, 
kur italai jurininkai užpuolė 
ant gyventojų su peiliais, kele
tą žmonių užmušdami ar sužei- 
sdami.

Jugo-slavų valdžia prašė, kad 
balki ninku komijija iš*Jt4ų tą 
dalyką .

Belgrade paskelbta, kad Ita
lija atšaukė savo naujai paskir
tą ambasadorių iš lo miesto, bet 
tas neturi ryšių su Ppalato su
mišimais.

True translation filed with ihe post- 
master at Chicugo, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

LATVIAI PAĖMĖ FRAUEN- 
BURG.

Bolševikai traukiasi linkui 
Mintaujos.

STOCKIIOįM, kovo 15. — Iš ; 
Liepojaus pranešama, kad lat
vių kareiviai panedėlyj atėmė 
iš bolševikų Frauenburg, į šiam* 
ryčius nuo Liepojaus ir suėmė 
daug karės medegų ir daugybę 
kulkasvaidžių ir belaisvių.

Bolševikai pasiraukė linkui 
Mintaujos.

Latviai taipgi paėjo . vaka
rus nuo Frauenberg ir išvijo bol 
ševikus iš Baltiko uosto Vinda- 
vos apygardos.

Trup translation filed v’ifb the pnst- 
niaster at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 

reųuired by the art of Oct. A. 1017

BOLŠEVIKAI MANO ĮSIVER
ŽTI Į VOKIETIJĄ.

IIELSINGFORS, kovo 15.
Pasak žinios iš Petrogrado, bol
ševikų karės ministeris Leonas 
Trockis paliepęs bolševikų ge- 
neraliam štabui suorganizuoti 
armiją iš 150,000 kareivių įsi
veržti į Vokietiją pabaigoj ba
landžio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Prūsijos seimas susirinko.

BASEL, kovo 15. — Didžiu
mos socialistas Leihert tapo iš
rinktas Prūsijos susirinkimo 
prezidentu. Porch, taipgi did
žiumos socialistas ir Frenzel, 
demokratas, išęrinkti vice-pre- 
zidentais.

ORAS.

Nepastovus oras ir šalčiau 
šiandie, ryto galbūt giedra.

Saulė teka 5:58 vai., leidžiasi 
5:58 vai. Menuo teka 7:21 vai.
vakare. /

5 ŽMONĖS ŽUVO VIESULOJ.

KANiSAS CITY, Kati., kv. 16.
Viesulą, perkūnija, kruša ir 

Iii taus audra vakar aplankė į 
vairias dalis Missouri, Kansas, 
Oklahoma ir Arkansas valsti
jas.

Porter, Okla. viesulą užmušė 
5 žmones ir 30 sužeidė, 25 na
mai esą sugriauti. Kitur viesu- 
sula pridarė baisių nuostolių.

Yra baimė, kad Minnesota 
City, Minu., užtvenkimas gali 
pratrukti dr tada Vanduo nu
plaus visą miestelį.

3 ŽMONĖS ŽUVO VIESULOJ.

OKLACHOMA CflT, Okla., 
kovo 16. — Pereitą naktį King- 
fisher paviete siaulusioj viešn
ioj, kaip pranešama, yra užmu
šta trį-s žmonės ir keli sužeisti.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, Mar. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

MUŠĖSI IKI PASKUTINIO
ŽMOGAUS.

STOCKHOLM, kovo 15. — 
Lietuvių žvalgų būrelis iš 18 
žmonių, tapo apsuptas Jurgiuo
se (?) 1(M) bolševikų, bet atsi
sakė pasiduoti ir mušėsi iki pas
kutinio žmogaus. Tai paskelbė 
šiandie lietuvių presos biuras. 
50 bolševikų likę užmušti-

Priešas, pasak to biuro įme
tęs lietuvių, daugelį jų dar gy
vų, į vieną didelį kapą. Seka
mą dieną valstiečiai atkasę la
vonus.

KOVOS SU PROHIBICIJA.,

NEW YORK, 1 Čia susitverė 
draugija priešių ties nacionalini 
prohibicijai. Ji turės skyrius 
visuose miesetuose. Jau 800,- 
000 žmonių išreiškę norą įsto
ti į ją. Tarpe tvėrėjų yra P. S- 
Uiti, prezidentas tabako irusio 
American Tobacco Co.

Bal. 19 draugija rengianti 
pPieš prohibicĮJą susirinkimus 
ir parodas 43 miestuose.

Draugija taipgi priešinšis vi
sokiam suvaržymui pardavinė
jimo tabako, ‘,chewing gum” ir 
t. p.

NORI IŠBANDYTI TEISIOTU- 
MĄ SAUSŲJŲ ĮSTATYMŲ.

Eiihu Root užveda bylą aukš
čiausiame teisme.

NEW YORK, kovo 1 5— Fe- 
dcralianie teisme jūrininkas Jo 
sepli Everard per savo advoka
tą Etilui Root padavė reikalavi
mą injunetion prieš James Eve
rard bravarą, kad bravarui 
b u t ų u ž d r austa s u 
stoti dirbus alų po gegužio 1 d. 
ir sustabdyti pardavinėjimą jo 
po liepos 1 d. Tuo norima iš
bandyti konstitucionališkumą, 

įstatymo, įvedančio visoj šalyj 
liepos 1 d. visuotiną prohibiciją.

Tvhf tranOutlnn filed w<lh the post- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 1919 
as reaiiired hv the act of Oct. fl, 1917

Belgijos valdininkas 
kalėjimam

BRUSSELS, kovo 14. — Bel
gijos generalio štabo karinis tei

smas nuteisė Cooremans, vyria
usi sekretorių dailės ir mokslų 
ministerijos, 15 metų prie sun- 

’ kių darbų. (Looremans buvo 
kaltinamas priėmime iš vokie
čių vietos vyriausio sekreto
riaus Flamandijos separatistų 
ministerijos.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as required by the act of Oct. ti, 1917

REIKALAUJA MIRTIES 
DEL NOSKE.

BERLINAS, kovo 16. — Kon 
servatyvų presą pradėjo kam
panijų prieš pasirašymų po 
“nepakenčiama taika.”

Triukšmingas kareivlių ir 
darbininkų tarybos susirinki
mą liko išvaikytas kareivių, ka
da kalbėtojai paiVikalavo mir
ties dėl gynimo minislerio Nos- 
ke.

ZAPATISTAI IŠVYTI Iš 
MORELOS VALSTIJOS.

Zapata pabėgo į kalnus.
Valstiją valdo 

Carranza.

MEXIC() CITY, kovo 15.
Morelos valstija į pietus nuo 
šio miesto, po 10 metų valdymo 
Emiliano Zapato pasekėjų, da
bar yra po kontrole valdžios 
kareivių.

Komanduotojo valdžios spė
kų, gen. Pablo Gonzales kam
panija buvo pasekminga ir Za
pata su keliais šimtais pasekė
jų liko išvyti į beveik nepereina 
mus kalnus arti Puenta de Ixtia- 
Jo suėmimo laukiama diena už 
dienos.

Traukiniai pradėjo vaigščio- 
ti j Morelos sostinę Cuernevaca 
ir kolonistai su valstiečiais yra 
gabenami dykai.

Sostinė jau keletą mėnesių 
buvo po Carranzos kontrole ir 
sąlygos darosi beveik normalės. 
Prieš užėmimą drabužių buvo 
stoka tokia didelė, kad jų siuvi
mui buvo sunaudoti brangus pa 
veikslai.

Viskas valstijoj sunaikinta, 
suardyta, Cukraus dirbtuvės 
beveik sugriautos. Dabar gi 
viskas pamažu atsteigiama. Že
mės yni dalijamos žmonėms.

Tru® translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ČECHO-SLOVAKAI 
SILPNĖJA.

HONOLULU, T. H., kovo 14. 
— (ten. Robert Paris iš franeu
zų armijos, grįštanlįs iš Sibeli
jus, kur jis dalyvavo čecho-slo- 
vakų komandoj, pasakė per sa
vo pagelbininką, kad jei talki
ninkai nepadarys greitai inter
vencijos su ganėtinai spėkų, 
bolševikai apims Sibcriją ir vo
kiečiai neatsikratomai pasig
riebs Rusiją.

Jis sako, kad čechai, netekę 
pusės savo spėkų, pavargę ir be 
paramos, traukiasi, palikdami 
im SJberiją b c j i e g ę. 

Sąlygos nuolatos blogėja. 10 di
vizijų, sako jis galėtų pasiekti 
per Siberiją Maskvą ir įvykin
ti tvarką Rusijoj.

True tninslalion fik*d wifh the post-maslei* at Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
us reųuired by the uct of Oct. 6, 1917

Vokiečiai atidavė 700 laivtį
Vokiečių generolas nulinčiuotas

gaujas pasikėsinimas ant Lenino gyvasties.
Cechų spėkos silpnėja. Spartakai pergalėti

—

VOKIEČIAI ATIDAVĖ 700 
LAIVŲ Už MAISTŲ.

Gaus kas menesį po 370,000 to
nu maisto. Amerika gaus 

laivus.

BRUSSEL, kovo 15. — Vo
kiečių delegatai čia taikomoj 
konferenci joj apie talkininkų 
paėmimą Vokietijos pirklybi- 
nio laivvno ir maitinimo Vokie- 
tijos, priėmė talkininkų uždė
tas sąlygas .

Viso laivų, sulig sutarties ati
duodamų talkininkams yra virt 
700, vidutiniškai 1,500,()()() tonų 
įtalpos.

Suv. Valstijos gaus 8 vokiečių 
laivus, kurie galės išplaukti j ju
rą už 4 dienų. Tais laivais yrf 
Zeppelin, 15,200 tonų; Prinz 
Friedrich Wilhclm, 17,000 to
nų; Graf Waldarsee, 13,000 to
nų; Patricia, 1 1,466 tonų; Pre- 
loria, 13,2(M) tonu; Clcveland. 
16,900 tonų ir Kaiserin Augus
ta Vicloria, 25, tonų.

Milžiniškas laivas Imperator 
52,000 tonų įtalpos, taipgi tenka 
Suv. Valstijoms, dabar Impera- 
tor yra įstrigęs į dumblą, bet 
manoma, kad už kelių dienų ji‘ 
galės plaukti.

Paimti Suv. Valstijų yra pa- 
sažieriniai laivai, kadangi Ame
rika nori vartoti juos transpor
tavimui kareivių.

Skiriamieji tuoj Francijai ii 
Anglijai yra tavoriniai laitai 
neutraliuose uostose Pietų ir C< 
ntralinėj Amerikoj ir Holandi- 
jos Rylų Indijoj. Jiems bus k 
sta apleisti uosius su tavorais 
dėl Vokietijos ir su vokiečių į- 
gula, bet po talkininkų vėliavo
mis. Kada laivai išplauks iš Vo
kietijos uostų, kad pasidavus, 
jie bus valdomi vokiečių, bet at
vykus į talkininkų uosius, juos 
užims talkininkų įgulos, o vo
kiečiai bus sugrąžinti.

Sulig sutarties Vokietija gaus 
kas mėnesį po 370,(MM) tonų mai 
sto.

Vokietijos atstovai prašė su- 
švelninimi blokados, ir nors ne

duota prižadų, faktiškai jau 
griebtųsi žingsniujbime dalyke.

True translation filed wlth the post 
mastei* at (’hieago, III., Mar. 17, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ČECHAI UŽMUŠĖ VOKIE
ČIŲ GENEROLĄ.

COPHNHAGEN, kovo 16. 
Čechų minia nulinčiavo gen. 
von Arnim.

Čia gautosios žinios iš Asch, 
miesto vakarinėj Cecilijoj, sako, 
kad įtūžę valstiečiai lazdomis 
užmušė garsų vokiečių genero- 
l(į.

(Sprendžiama, kad gen. von 
Arnim tapo pasiųstas į Ceciliją, 
užgniaužti sumišimus, kilan- 

įčius drlci įtemptų sanlikių tarp 
vokiečių ir čecbo-slovukų. Ko
manduodamas po I lindenburgu 
vakariniame fronte 1-tos armi
jos korpusais, jis vadovavo pe

reitą balandžio mėnesyj nepa- 
sekmingu ofensivu prie Ypres.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 17, 191!) 
as rrqiiired bv the act of Oct. 6. 1917

VĖL PASIKĖSINIMAS ANT 
LENINO GYVASTIES.

COPENILAGEN, kovo 16.
ČJa gauta žinių, kad .Maskvoje 
vėl buvo padarytas pasikėsini
mas ant Rusijos bolševikų pre
mjero Nikolai Lenin gyvasties. 
Į Leniną paleista keli šūviai, bet 
jo nesužeista. Jo šoferis yra 
•iiižeistas-

True translation filed with the post- 
inasler at Chicggo, III., Mar. 17, 191!) 
is reųuired by the aut <'f Oct. (». 1917

SPARTTKAI PABĖGO 
Iš LICHTENBERG.

STOCKHOLM, kovo 16.
Spartakų sukilimas Bcrline y- 
ra praktiškai užsibaigęs.

Atsidūrę apsuptais Lichlcn- 
b°rg distrikte, spartakai aplei
do savo barikadas, palikdami 
ginklus, kulkasvaidžius ir ran
kines granatas ir bandė pabėg
ti per Oberbaum tiltą- Valdžios 
kareiviai įėjo į priemiestį dviem 
frontaiš ir atkirto jų pasitrau
kimą, •r

Kiekvienas namas buvo iškra 
lytas, bet didžiuma jų atrasta 
įplelstais, sukilėliams pabėgus 
užpakaliniais keliais ir susimai
šius su ramiais gyventojais, nuo 
kurių valdžios kareiviai negalė
jo atskirti spartakų.

Didžiumoj namų šautuvai ir 
rankinės granatos rastos aplei
stomis. Jie buvo vartojami sau 
dymui iš užsislėpimo ir mėty
mui bombų iš namų langų.

Tas pats padaryta Neukelln 
ir Charlottenburg.

Noske nedaro kompromiso.
Spartakų vadovai pasiuntė de 

putacijy pas gynimo ministeri 

Noske, kuris atsakė:
“Sukilėliai turi pasiduoti be 

jokių sąlygų. 4'ai yra vienati
nis mano atsakymas.”

Gen. Lultvvitz išleido atsišau
kimą j Berlino gyventojus, pra
šydamas jų pagelbėti išnaikin
ti spartakų gūžtas išduodant jų 
pasislėpimo vielas. Viena iš tų 
spartakų guštų lapo išduota ir 
30 sukilėlių, po vadovyste rusų 
bolševiko lapo areštuoti. Nie- 
kurįp iš tų sukilėlių bandė prie
šinties areštui, bet tapo tuojaus 
sušaudyti.

Kareiviai buvo labai šiurkš 
tųs su sukilėliais, įtūžę už jų 
žiaurumą ir žvėriškumą kada 
kareiviai papuldavo į jų rankas.


