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Vengrija valdo darbi
ninku tarybos

iŠ

Vienijasi su Rusija
Talkininkai užima Vengriją
Kariausianti prieg talkininkus 

Senoji valdžia pasitraukė
PROLETARIATO DIK

TATŪRA.
nuosprendžio užimti Vengrijos 
teritoriją. pasak Vienuos žinios,

šalį valdys kareivių ir darbinin-

ja. Socializuoja dvarus, ka
syklas, bankus ir industrijas.

I ikslu tolimesnio užėmimo ša-

True translation filed wlth the post- buvo nulaikoma kareiviu ir na- 
musler at Chicago, III., Mar. 21, 1919 
us rrcpiired by the act of Oct. 6,

VENGRIJOS VALDŽIA
REZIGNAVO.

pta yra visuotina mobilizacija 
į kareivių.

valdžia išleidusi, t 'I noj po premiero Karolyi re- 
•šic|icK 'ginklu*, zignavimo, komunistų vadovai, 

miskirdama b iiismę už nokiau- • kurie buvo areštuoti su bandy-

Revoliucinė

Visa šalis palikta proletariatui. simi! 5 ,neluS įdėjimo ir 50,0001 imi padaryti perversmų, tapo pa

BUDAPEŠTAS, kovo 22.
Vengrijos kabinetas, vadovai! 
jamas grafo Michael Kaorlvi

kronų pabaudos.
Kitos žjiiiojs paskelbia, kad 

tvarka viešpatauja provincijos

Laikraštini Budapešte susto
jo išeidinėjęj

liuosuoti.

True translation filed with the post 
masler at Chicago, III., Mar. 21, 1919 
us recpiired uy the act of Oct. Ii, 1917

..PANAIKINO BLOKADĄ.

True translation filed with the post- mastei’ ai Chicago, III., Mar. 21, 1919 
as r?quire<l by the uCt of Oct. 6, 1917

Zydy skerdynės Ukrainoj
Prancūzai apleidžia 

kariauti prieš
TŪKSTANČIAI ŽYDŲ IŠSKER- 

SKERSTI UKRAINOJ

. .Skerdynes sukurstė lenkai.

Odessą, atsisako 
bolševikus.

True translelion filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III.. Mac. 21, l'H9 
•u required hy the acl of Oct. (i. 1917

REIKALAUJA SOVIETŲ 
PRIPAŽINIMO.

ninku notą, išdėstančią naujus 
rubežius tarp Vengrijos ir Ru
munijos.

Po pranešimui pulk. Viss, 
komanduotojui franeuzų oku
pacinės armjios, apie kabineto

True translatioii tiled w»th the post, 
masler at Chicago, III., Mar. 21, 1919 
as rrųuired by (hr act o! oct. <». 1917

TALKININKŲ KAREIVIAI 
UŽIMA VENGRIJĄ.

True hanslation filerl with the post-1 BASEL, kovo 22. Gautoji iš 
masler at Chicago, III., Mar. 2 I, 1919 vjpnnnų niisimi-nfiri dė žinia as reqaired by the act of Oct. 6. 1917 ; nnos l)l,s,‘lu K la,C Z,n,a

KAR£S STOVIS 
PASKELBTAS.

AMSTERDAM, kovo 22.
Pasak žinios iš Budapešto, kada

niu. reikalų ministerijai jog su
sivienijusios valstybės vienbal
siai nutarė nuimti Austrijos ir 

, Vengrijos blokadą.
| Taipgi pranešama, kad mini-

NEW YORK, kovo 23. — Zio- 
nistų organizacija Amerikoj pa x 
skelbė zionistų biuro kabelgra- ( 
mą iš Copenhageno, kad bolše- j 
vikų įsiveržimas j Ukrainą pa ( 
gimdė pogromus, kuriuose tuk- ( 
slančiai žydų liko išskersta. 
Proskurove užmušta ii’ sužeista |(

ąujančio-reitos savaitės, viešp;
ji partija, susidedaįlįj s^sopia-
listų ir komunistų paskelbė ka-

gricb’li valstybes |administraci- 
jos tikslams nekilnojamą ir as
menišką nuosavybę viešpatau

5,000 žydų.
šimtai žydų užmušta Berdi- 

čeve, Žilom i re ir kitose vietose. 
Žinia sako, kad pog”omus su 
kurstė lenkai anti-seinistai.

NEW YORK, kovo 22. Bu- 
viršininkas Amerikos Kali

mojo Kryžiaus misijos Rusi- 
>j pulkininkas Robins Ray- 
lond yra kalboje šiandie ra
lio Suv. Valstijų ir talkininkų 
lipažinimą Lenino-Trockio va 
žios. Pulk. Robins smarkiai

g nė bolševikų vadovus ir kri
tikavo Suv. Valstijų alsinešimą 
linkui jų. Jis sakė, kad sovie
tai yra Renaline spėka Rusi
joj “kuri gali ką nors padaryti

COPENHAGEN, kovo 23. — 
Pasak datuotos subatoj Buda- 
pešl<» žinios, naujoji Vengrijos 
\aldži.i paskelbė solidariškumą 
su Rusijos sovietų valdžia ir 
ginkluotą susivienijimą su Ru
sijos proletariatu.

Alexander Borbai priėmė p re j 
zi<k nlvste .revoliucinės valdžios I

; veikimo prieš Rusijos sovietų a- 
rmiją, kuri kariauja ant musų

, rubežiaus. Tečiuiis musu eva-

rių Rusijos sovietų armija bu-

Kareiviai neva malšina 
bolševikų sukilimus.

LONDONAS, kovo 22. — Ex-

uos, kad bėgyje pastarųjų kelių 
dienų talkininkų kareiviai už-

ėnnųs Budapeštą ir

tų Partijos” socialistai ir komu
nistai susivienijo ir valdys ša-

gi gyvenančių uflrubezyj erc- 
hercogų. įplaukos iš nekilno
jamų nuosavybių bus išmokė
tos jų savininkams.

True translation filed with the post- ' 
masler at Chicago, III., Mar. 21, 1919 
as reqiiired tn Ihe acl of Ori Ii. 1117 <

PRANCŪZAI APLEIS
ODESSĄ.

ii padaryti skubiai.“ (tindamas
miną ir Trockį jis pasakė, kad

jie nebūtų pasirašę po Brest-Li- 
tovsko laika su Vokietija, jei jų

darbininkų, v:ils4iočių ir karei
vių tarybų.

Belą Kun patapo užrubcžii ių 
reikalų komisaru, o Juozas 
gany karės komisaru.

Šimus bolševikų bandų ir įvy-

uBdapešto žinia šikamai 
duoda porklamaciją naujos

■ aš atsišaukiu, kaipo prieš Parj’- 
j žiaus taikos konferenciją, j pa-

t ii sos ir paramos.“
Rusijos bolševikai

ainas

Telegrama, kurią Berlino ko

True translation filed wif|- the post- 
masler at Chicago, III., Mar. 21, 1919 
JS reqtiired hy the act of Oct. h 1917

VENGRIJOS DARBININKAI
ATSIŠAUKIA f SAVO 

KAIMINUS.

\ eizgrijos proletariatas nao 
šiandie paėmė visą valdžią į sa
vo lankas. Paryžiaus konfere
ncijos nutarimu užimti Veng ’i- 
ją maitinimas revoliucinės Ven

mu.

nios sakė, kad talkininku kar i- c

niai jau esantįs Budapešte, už
reiškia, kad Rusijos raudonoji 
armija dabar yra linijoj nuo 
Brody j Stanisknv ir veržiasi 
ant Lvovo, vidutiniškai 75 my
lių atstume. Tos armijos, tęsia 
telegrama, tikimasi, atvykimo j

“Prie šitų aplinkybių vienati
niu Iii kainu budu Vengrijos va
ldžia yra proletariato dik a- 
lura.

Išspausdindamas vii šminėtą

gindamas į panašias žinias, tan-

Užgriebė dvarus.

ir teismiškoji valdžia bus pildo
ma darbininkų, valsteičių ir ka
reivių tarybų diktatūros. t
“Revoliucinės valdžias taryba 

luojaus |>radės darbą vykini- 
mui komunistinio socializmo.

“Taryba nutaria socializaciją

master at Chicago, III., Mar. 2-1, 1919 
as required by the act of Oct. (i, 1917

VENKRIJA SKELBIANTI
KARŲ TALKININKAMS.

to linijų, užreiškia pilną solidu 
rūmą su Rusijos sovietų vald-

I ONDONAS, kovo 23. — Ex- 
change Tclrgraph žinia iš Vien
uos sako, kad Budapešto vald
žia, kaip pranešama esą pasira
šanti po proklamacija, pripažįs-

tą susivienijimą su Rusijos pro
letariatu.” . *

Senoji valdžia kaltina 
talkininkus.

Proklamacija grafo Karolyi,

ir

kabineto, kurio viršinin- 
is buvq, po paminėjimui 
:iaus taikos konferencijos

True translation filed wilh the pust
Trim Irundntinn liled with the post- masler ai Chicago, III., “ V j '1.'? 
masler ai Chicago, III., Mar. 21, 1919 req(nred by Ihe act of O< t. b. 1917 
as retpilred hy Ihe act oi Oct, f». 1917 j

ATIDAVĖ BOLŠEVIKAMS
TARNOPOLĮ.

p įsiūlymai talkininkams buk; 
b ivę priimti.

Cechai kelia maištą. Sovietai

LONDON, kovo 23. — Chro-

joji valdžia, sakoma, įleido Ru
sijos raudonąją armiją į Tar- 
nopolį, arti Galicijos rubežiaus.

(’.opcnhageno Osketidendc Be
Kviečia susivienyti prieš burzu-1 lino korespondentas sako, kad 

aziją ir pertraukti ryšius su nuosprendis padarytas pėtny-aziją ir pertraukti ryšius su 
Paryžiaus konferencija.

PARYŽIUS, kovo 23. — Nau
josios Vengrijos valdžios pro
klamacija kviečia Čecbijos, Ru
munijos, Serbijos ir Kroatijos 
valstiečius ir darbininkus suda
ryti ginkluotą susivienijimą 
prieš aristokratiją, dvarininkus'

džia pa t i re, kad franeuzų, ru
munų ir Cechų kaeriviai užims

bolševizma.C
Naujieji socialistų ir komunis 

tu valdininkai atrado sovietų

bininkai pasektų Vengrijos pa-į lė maištą ir bijomasi, kad žinios
ryšių su* c

ji kviečia susidėti su Mask
vos valdžia ir sudaryti sovietų

lais rankose prieš ‘‘imperialisti
nius užkariautojus.“

Proklamacija sako, kad val
džia suorganizuos armiją, kuri

LONDONAS, kovo 22. —čia

apie tai kas atsitiko Vengrijoj 
turės užkariaujančią įtekmę Če-

kitoj kokioj šalyj, apart Rusijos 
Korespondentas užbaigia pra

nešimą gana baisiai. Jis sako,

GELEŽINKELIŲ DARBININ
KAI ATMETĖ ALGŲ 

PASIULIMĄ.

nsporto darbininkų atstovai

rosi su valdžios atstovais l)a\v-

nesusitarimą tarp geležinkelie
čių ir samdytojų.

Po konferencijos 
liečiu vadovai nuėjo 
savo konferencijai. užreikšda- 

rusti.
Pasak vienos žinios, geležin

keliečiai atmetė pasiūlymą pa

000,000 j melus ir statė reikala
vimą, kuris atsieitų $600,000,- 
000.

True tninslation filed with tLe post 
masler at Chicago, III., Mar. 21. 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

NORI DEPORTUOT DU IWW.
NARIUS Iš WATERBURY, 

CONN.

HARTFORI), Conn kovo 23.

tas vakar iždavė warrantus de
portavimui j Rusiją Aleksandro 
Černov iš Chicago, nacionalio 
1WW. organizatoriaus ir Mark 

1WW.
Jie bu-

jos ir talkininkų.
Žinia priduria, kad cecho slo

vakų valdžia rengiasi išleisti 
kurstė lenkai anli-semitai.

VENGRIJA SKELBIANTI

kapitalistus, Rumunijos aristo
kratiją ir Čechijos buržuaziją.

Dokumentas užsibaigia ragi
nimu kiekvieno darbininko ir 
valstiečio dirbti, kad gaminus, 
arba stoti armijom

•'nw transln*ion filed w<th the post- 
masler at Chicago, III., Mar. 21. 1919

Miegojo 73 dienas. Kareiviai palaiko 
tvarką.

kalni su dideliu įtempimu. Gy-jlokalo organizatoriaus.
ventojai ten parodė didelį pa- vo laikomi nuo jų areštavimo 
kantrumą prie didelio kentėji
mo, bet ir didžiausias kantru
mas gali išsisemti.

užpuolime Walerbury dvi sa-

čia išklausinėjami.

True translation filed with the P°st- 
masler ai Chicago, III., Mar. 21, 1919 
as required hy the act of Oct. 6, 1917

Daniels Breste.

BREST. FRAN.CIJA, kov. 22.

True translation filed wllh the post- 
niasler at Chicago, III., Mar. 21, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, kovo 22. Ži
nios iš Vengrijos sukėlė dide lę 
sensaciją Berlino.

Proletariato diktatūra bus
pravedama per darbininkų vai- Daniels šiandie čia išlipo, 
vstiečių ir kareivių tarybas ir bus j (Sekreitonus Daniels atvyko 
“karinė ir dvasine vienybė” su J Franciją su alivyno oficierių 
Rusijos sovietų valdžia. Kares partija tyrinėti Europos pienus

KANSAS CITY, Mo. — Po 73 ..........
dienų miego čia pasimirė* 16 m. COPENHAGEN, kovo 23.
mergaitė Adelaide 0’Dowd. Ji Datuota pčtnyčioj Budapešto ži
sirgo karštlige. nia sako, kad tuo laiku tvarka poj šalyj o yra žinių, kad palic-’vojimą).

I stovis sakoma, paskelbtas vi- apie naujų karinių laivų buda- 
.VI. v* . 11 1! - t .._ L \

gauta Rusijos bevietinė žinia sa 
ko, kad karinė komanda ()df*s- 
soje išleido paliepimą, paskelb
ti, kad franeuzų kareiviams ta
po paliepta sugrįžti iš Odessos į 
Franciją.

Rusijos sovietų valdžios be
vieliais pranešimas, datuo'as 
Charkove kovo 20 d. sako:

“Musų kareiviai vakar pada
rė ofensivą prieš Berezovka sto
tį tarp Voznesensk ir Odessos, 
kur graikai, fraucuzai ir liuos- 
noriai apsikasė. Graikų ir fran- 
euzų nuostoliai siekia 500; mu
ši; nuostoliai buvo 200.“

T ne translation flTė(T w1th fhe pnsf- 
nuistcr ai Chicago, III., Mar. 21, M19 

rei|illred b y Ihe acl o f Oct. (i, 1917

Bolševikai esą 
sumušti.

OMSK, kovo 19. šiandie 
piskelbta, kad Siberijos armi
ja labai sumušusi bolševikus.

Atakuodama palei Siberijos 
g ležinkelį Periu apygardoj. Si
ti ‘rijos spėkos atstūmė bolševi
kus daugiau kaip 30 mylių nie- 
kuriose ^(ctoseį ats|imdamos 
(Ikpansk. Tarp Okpansk ir ()s 
sa, sovietų armijoh frontas ta
po sulaužytas daugiau kaip 20

i rup translation filM wi»h the post 
masler ai Chicago, III., Mar. 21, 1919 
is reqnirrd bv the act of Oct. Ii, 1'07

PRANCŪZAI KAREIVIAI 
SUKILĘ ODESSOJE.

Atsisako kariauti su bolševikais

PARYŽIUS, kovo 22. So
cialistus ir Rusijos atstovus pa
siekė šiandie žinia, kad du fran
euzų pulkai Odessos apygardoj 
pakėlė maištą, kada jiems buvo 
paliepta atakuoti bolševikus.

FrancKizų paredviai sakoma, 
pasiuntė delegaciją savo olicie- 
riams, užreiškusią, kad jie “yra 
prisirengę kariauti už Franciją. 
bet ne kariauti, su musų bro
liais.“

Pirminti, kad tas reiškia mai
štą ir kad bausme už tą yra mir
tis, kareiviai atsakę, kad jie tą 
pripažinę, bet jų nuosprenžio 
negalima atmainyti. Apie su
šaudymus nepranešta.

Thip trnnslnlion filod wifb tbp post 
mastei’ at Chicago, III., Mar. 21, 1919 
as required by ihe act of Oct. H, 1917

PETROGRADAS ESĄS 
PAVOJUJE.

PARYŽIUS, kovo 22. Ma
lin gavo iš uZricho žinią, kad es- 
tonų-latviU| ofensivas taip grę- 
sia Pątrogradui, kad bolševikų 
karės ir laivyno ministeris Leo
nas Trocki paliepė generalę mo
bilizaciją visų vyrų iki 46 metų 
amžiaus.

mylių. Ossa yra praktiškai ap
suptas.

Bolševikai esą traukiasi visa
me fronte. Jų geležinkelių 
transportacija įranti, kadan
gi daug vagonų reikalauja tai
symo.

True translation filed with the Pest- 
i uisler at Chicago, III., Mar. 
as required by the act of Oct. 6,

Kviečia prie pasaulinio 
sukilimo.

. 21, 1919
1917

>o-
va-

BERLINAS, kovo 23. 
ialistų komunistų partijos 
ovai išleido proklamaciją, kvie 

su-

c
i
čiančią pasaulio bolševikus
kilti yrieš talkininkų imperia
lizmą.“c

Didelis gaisras. 
i

CHICAGO. - l’žpcreitą nak
tį, kįlo didelis gaisras Western 
Electric Co. sandelyj, 2113 \V. 
Jlh St. pridaręs nuostolių už 

apie $3(N),000.

ORAS

Apsiniaukę šiandie; lietus na- 
ctį ar ryto; nedidelė permaina 
emperaturoj.

Saulė teka 5:47 vai. leidžiasi 
6:06 vai. Mėnuo teka 1:15 vai. 
nakties.


