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True translation filed with the post master at Chicago, III., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vėl skelbia Vengrijos valdžios 
nuvertimą

Dvi valdžios Bavarijoj

m ui su Busi jos ir Vengrijos pro 
letariatu.

l'rnp translation filed with the post- 
master at Chicago, III, April 8, 1919 
ts reipiired bv the act of Oct. t», 1917

VALSTIEČIAI PRIEŠ
» SOVIETŲ VALDŽIĄ.

I'rur tronvlntlon filed wHh *h» p****- 
master al Chicago, III., April 8, 1919 
•s retiaired bv the ari of Oct. 6, 1917

LIETUVIAI SUMUŠĘ 
BOLŠEVIKUS.

Bolševikai traukiasi iš šiaurinės 
Lietuvos.

VfiL RIAUVCS 
LAVVRENCE, MASS.

Daug žmonių areštuota. 
Vėl sprogo bomba.

BERL1NAS, bal. 7. — Tik
rų žinių kas dedasi Muniche ne
atėjo, po pirmesniam praneši-

x lino upic Į VyKSUIIIViUS U II |HI

Bolševikai triaukiasi iš Lietuvos I " '11'?. ,Sovietų valdžios pienas susi

Bavarijos valstiečiai prieš sovietų valdžią 
Senoji valdžia nepasitraukia.

VfiL SKELBIA NUVERTMĄ 
VENGRUOS SOVIETŲ 

VALDŽIOS.

se žmonių shiogsniuose — iš 
pusės buržuazijos ir iš pusės 
valstiečių. Valstiečiai turi sa
vo rankose triupą, kadangi jie 

>r at'HMD . h<>nti’<>Iiu<M:i maistų, kurį jie sa-

Bela Kun esąs užmuštas.

[ Tnie translation filed with the post 
Į masto
I as required bv Ihe act of bet. 6. 1917

BAVARIJOJ PASKELBTA 
SOVIETŲ RESPUBLIKA.

VlėNNA, bal. 7. Laikraš
čiai rašo, kad oficialiuose ra te

grijos komunistų valdžia Buda
pešte tapusi nuversta.

PABYŽIUS, bal. 7. — Gauto
ji iš Municho žinia sako, kad 

Į šiandie tapo oficialiai paskelbta 
sovietų respublika Bavarijoj.

kosi atsisakysią duoti, jei bus 
paskelbta sovietų valdžia.

Ministeriai prisideda prie 
komunos.

LAVVRENCE, Mass., bal.
— Vielos kapitalistai kovoje 

darbininkais griebiasi
... “ su 

senųjų, 
provo- 

Neužlenka, kad kapi-

STOCKHOLM, bal. 6.
Kauno pranešama, kad bolševl- pereito streiko būdų 
kai po smarkių mūšių, kuriuose kacijos. j

didelių
traukiasi iš visos šiaurinės Lie- su slreikieriais 
t u vos.

Bolševiku kareiviai keliosec
vietose pakėlę maištus.

Crue translation filed wilh the post- 
master al Chicago, III., April 8, 1919 
is reipiired t>y llie act of Oct. ft, 1917

LIETUVIAI PAEMfi PANEVĖ
ŽĮ IR KUPIŠKĮ.

ris Belą Kun esąs užmuštas.
Žinios nesak# ar menamas 

sukilimas Budapešte buvo su
organizuotas socialistų, ar bur
žuazinių partijų.

(Pora dienų atgal žinios skel-

Gaulos specialūs žinios iš 
Municbo sako, kad Bavarijos 
vidaus reikalų ministeris Unter- 
leilner ir industrijos ministeris 
Siinon prisidėjo prie komunistų 
judėjimo.

Unterleilner smarkiai ataka-

STOCKHOLM, bal. 6. 
tuvių presos biuras Kaune 
nešimas sako:

‘^Bolševikai evakuoja

Lie-

visų 
šiaurinę Lieluvų po eilės mūšių, 
kuriuose jie aplaikė didelių nuo-

Lietuviai po smarkiu, mūšių
perduoda Municho žinių agen
tūra, yra adresuojamas visoms 
“darbininkų taryboms.” Jis

i paskelbia, kad susivienyjęs Ba
varijos proletariatas per darbi-! užreikšdamas, kad dabar kada 
ninku, kart ivių ir valstiečių ta-■ yra įvedama sovietų sistema, jie

ševifcai traukiasi betvarkėj lin
kui Dvinsko.”

bininkais atvykęs j Munichą, 
Bavarijoj, kad užmezgus ryšius 
su Bavarijos valdžia ir pagelbė
jus los šalies komunistams).

Proklamacija sako, kad liau- savo brolių Rusijoj ir Vengrijoj 
(lies komisarai užims vietas bu 
virių ministerių ir kad samdy 
tojų ir valdininkų yra susitari- Valstijose prisidės |h*ie jų. 
me su darbininkais. Tada Unterleilner prf

ir tikisi, kad jų broliai Franci-

True translation ni**d whh ‘h- ne'-' 
mastei* at (’hicągo, III., April 8, 1919 
ts r«><|iiireil hv the hi1 of ' »< » a 1'ii7

LAIKYS DAUGELĮ DRAFTUO- 
TŲ IR PO TAIKOS.

Tnie transtntion f’led with the post- 
r a ;tcr at Chicago, III, April 8. 1919 
as reipiired by the act of Oct. t>. 1917

BASEL, bal. 
virtinimo apie 
ją Vengrijoj ir

7. — Jokio pal- 
kontr-revoliuci- 
nužudymų R la

mainos Vengrijos kabinete yra 
neišvcngtinos.

Triic translation filed with the p- st- 
masler at Chicago, III., April 8, 1919

aryžius abejoja.

PARYŽIUS, bal. 7. — Taikos 
konferencijos rateliuose negau
ta patvirtinimų gandams apie, 
nuvertimą Vengrijos sovietų vai 
džius ir Belą Kun užmušimų. Y- 
ra palinkimų abejoti žinios tei
singumui. 1 
nuojami sovietų rinkimai

Ii komunai ir pabaigoj paskel- bus išmesti kaip kaizeriai Wil- 
bia, kad balandžio 7 d. butu bdmai ir karaliai Liudvikai.

true translation filed wnn the post* 
mastcr at Chicago, III., April 8, 1919 
as irqiiired bv the act of Oct. Ii. 1917

DVI VALDŽIOS BAVARIJOJ.

Frue translation filed with the post 
master at Chicago, III., April 8, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6. 1917

REIKALAUJA EBERTO 
PASIŠALINIMO.

į Nuremburg.

LONDONA5?, bal. 7. — Pasak 
žinios iš Berlino, Bavarijos pre
mjeras Hoffmann paskelbė, kad

.lis priduria:
Bavarijos valstijos

iš Municho
. pasitraukė.

“141 i s vos
valdžia yra
ne užvedančia augščiausį auto
ritetų Bavarijoj ir tik ji viena

duoti paliepimus. A

šiandie buvo ple-1 1>o šiuo paskelbimu pasirašo
premjeras Hoffmann ir yra da- 

grijoj ir visuotina šventė buvo lll(’las Nuremburge bal. 7 d.
Ven-

paskelbta.

Baker paskelbia, kad demobili
zavimas pirguli nuo greitumo 

gavimo liuosnorių.

WASHINGTON, bal. 7. — Di-

bilizavimo, bus suvilti. Dauge
lis jų bus laikoma pilnų įstaly-

as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Taikos tarybos vis dar tąsia 
si be pasekmių

Pasiekė kritišką laipsnį
riau'sjiį, taip kad nė nestreikie-' Paryžiaus darbininkai pagerbė

Jaures atmintį. Lawrenco policija
policijos užpuolimų namie, bet 
jau pradedama vėl padėlioti na
muose bombas, kas buvo daro-

vusio streiko. Tokia padėta 
bomba sprogo šiandie tenemen- 
lo name Everett audinyčios apy
gardoj, kur vėliau policijos už-

riaušes.

Slreikierių burini susirinkus c

maršalas T. O’Brien, kuris k a r-

jieins laikyti susirinkimus salė
se, perskaitė riaušių akta ir tuoj 
po to policija išsitraukusi re
volverius puolė ant streikierių, 
juos mušti ir šaudyti. Šalo dau-

štavo 23 ^treikierius, kuriuos 
paskui kaip paprastai, sumušė 
policijos stotyj.

vėl sukėlė riaušes
KRIZIS TAIKOS KONFE

RENCIJOJ.

Ji arba greit įvykis taikų ar dar 
ilgiau vilkįs.

PARYŽIUS, bal. 7. — Taikos 
konfdrcncija matomai pasiekė

nio vilkinimo. Šiandie nurody
mai rodė j veikimų, bet naujos

pranašavo

House.
Taryba keturių turėjo susi

rinkti 11 vai. šįryt “Baltajame 
Name,” kur dar tebegulintis lo-

Lloyd George serga.

i\ i-

Už slaptumą, kuris išaukė to
kių didelę kritiką. prezidentas 
\Vilsonas nėra kaltas. Galbūt 
jis norėtų pilno viešumo, ko ne
sant jo pozicija liko nesuprasta

Bet jis laikosi niekurio drau
giškumo linkui savo bendrų ir 
pripažino tų faktų, kad Europos 
sąlygos uždeda ant. jų reikalus, 
kurie nepaliečia jo, kaipo Suv. 
Valstijų prezidento. Su diena 
iš dienos skelbimu ir plačiu pra
siplatinimu visų smulkmenų 
svarslimu, Europos --valdžios

True translation filed wilf ’he pn<t- 
master at Chicago, III., April 8, 1919 

r»Mfnire<l hv Ihe »rl nf Oct. G. 1917

“ŠALIN TAIKOS KON
FERENCIJA.”

dtjsshldorf, bal. (>. — Ra
dikaliai reikalavimai lapo su
formuluoti vietos darbininku c 

organizacijos jos politiniame 
stri'ikcA. Reikalaujama umaus 
paliuosavimo politinių kalinių, 

i panaikinimo “klesinės leisingy- 
slės<” idemobilVza\| mo 'karinių

vietų valdžia ir Eberto ir Schei- 
denianno atjdavimo valdžios re
spublikos tarybai.

talkininkų šaltinių maistas ne
bus duodamas streikieriams, at
kertamas yra grųsinimu, kad

kol nebus duota maisto.
Ikišiol skaičius darbininkų.

nosių po paskelbimui taikos.

Karės dapartamenlas nori 
laikyti tuos kareivius tarnyboje

skaičius liuosnorių kareivių, su-

dinti reguliavę armijų iki 500,- 
000 kareivių.

Nuosprendįs apie tai užveria-

riaus Baker laiške Missouri se- • *
na tori ui Reed. Jis yra parašy
tas prieš pal Bakerio išvažiavi
mų iš Washinglono į Europą.

Sekretorius Baker rašo, kad 
liuoshnoris stojimas armijon y- 
ra labai įnamis.

Trne fran«hdion fih*d with the post 
master at Chicago, UI., April 8, I919 
as required bv the act of Oct. H. 1917

ARCHANGELSK, bal. 6. — 
Bušų oiicialis pranešimas apie 
mūšį Sredn. Mekrenga sektore 
pėtnyčioj sako, kad bolševikai 
neteko 700 kareivių 'užmuštais 
ir sužeistais, šalę 108 paimlų be
laisvėm Talkininkai neaplaike 
jokių nuostolių.

ras Lloyd George taipgi susirgo 
panašiu budu ir buvo privers-

metinio posėdžio tarybos nega-

j “Tegyvuoja Sovietai!” šaukia 
Paryžiaus darbininkai milži
niškoj demonstracijoj.
PARYŽIUS, bal. 6. —. “Tegy 

vuoja sovietai!” “Šalin karė!”
. “šalin taikos konferencija.” bu- 

Nularla liko, kad tarvba susi- • , .. , -h;,,:xvo saukiama šiandie milzims- 
rinktų Lloyd George bute, taip ... . ....' J . . koj demonstracijoj, suorgam-
kad buvus arti jo ir ten posc- . . .. . .. , k., zuotoj Darbo lederacijos ir so-

True translation filed with the post- 
imistcr at Chicago, III, April 8, 1919 

| as required by Ihe act of Oct. <>, 1917
19,000 ITALŲ ŽEMDIRBIŲ 

STREIKUOJA.

menceau ir Orlando ir pulk. 
House ir visiems finansiniams

Nenori belaisvių darbo.

vo svarbiausiu dalyku ir nors 
susilaikyta vyriausiame princi
pe, daugybe svarbių smulkme-

i išteisinimą Raoul Villain, už- 
mušusio socialistų vadovų Jean 
Jaures ir pagerbimui Jaures at
minties.

Grupė “raudonųjų” iškėlė 
juodų vėliavą Henri Martin gat-

WASHINGTON, bal. 7.
Valstybės departamentui iš Ita
lijos pranešama, kad 19,009 u- 
kių darbininkų Palermo strei
kuoja už 8 vai. darbo diena, aug 
štesnes algas ir prieš vartojimų 
karės belaisvių kaipo darbinin-

Trn* franslafinn filod with the P' St- 
master at Chicago, III., April 8, 1919 

refimrod tn »h<- m-« <»f < iri »», VI

APSISTOJ1MAS TURI 
UŽSIBAIGTI.

Žinios sako, kad ir daugiau

mams. l’o 
kis sužeidė.

Kada procesija pasiekė Jau
res namų, Sembai ir kilį atsto 
vai įėjo j butą. Jie įteikė p-iai 
Jautės ir p-Iei Jaures palmą ir 
puikų gėlių bukietų. P-ia Jau
res buvo susijudinusi. Ji nega-

PARYŽIUS, bal. 6.. — Gal
būt, kad visiškas apsistojimas 
laikos konferencijoj yra arti

frue translation filed with the post- stic*ikų yra Italijoj.v • •žinių
Trio* IrHir^lotlon filpd with *he post*

reipiired bv the »cl of Oct. 6. 1917 

SOCIALISTAI PRIEŠ 
SOVIETŲ VALDŽIĄ.

' engrijos kabinetas tapo per- innsle|. al Chicago, III, April 8, 1919 viso 14,800, o balsavusių prieš
u s

susideda iš premiero Gurbai, už- 
rubežinių reikalų ministerio 
Belą Knu, karės ministerio (po 
Kun) Boehn, apšvietus ministe
rio Kunti ir socialiu apgynimo 
ministerio Vargu.

master at Chicago, III, April 8, 1919 
as reipiired by the act of Oct. (i, 1917

DEBS TURI GERBTI
ĮSTATYMUS.

NUREMBURG, Bavar. ba-. 6.
Bavarijos nacionalė socialde

mokratų konferencija čia 42 
balsais prieš 8 nutarė prieš įve-

Tnie translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. t>. 1917

CHINIJOS MOTERIS ATVYKO
KONFERENCIJOJ.

Sako naujasis prokuroras.

Tnie translation filed with the post 
master at Chicago, UI., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. (>, 1917

LAIVAS SU KAREIVIAIS 
PASKENDO.

jų dalykų gali atsitikti, bet ne
užilgo. Vilkinimas ir paslaptu-

Tnie trnnslntinn ntod with he n ’ 
mastei* at Chicago, III., April 8, 1919 
as required bv Ihe art of Oct. 6. 1»«17

SUKILIMAS VOKIEČIŲ AUS
TRIJOJ NEIšVENGTINAS.

> dimą sovietų respublikos Bava
rijoj.

VVASHINGTON, bal. 7. — 
Valstybės departamentą pasie-

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, bal. 7. — P-lė S. 
Cbeng, chinietė moteris, tik 23 
m. amžiaus, bet jau keletu melų 
veikusi kaipo Cbinijos respubli-

Kareiviai pritaria.

VVAS1IINGTON, bal. 7. — 
Kol nuteistasis už kliudymų ka- 

socialistų vadovas Eugene 
Debs niekins įstatymus, tol 
nesusilauks susini ylė j imo, 

prezidentas Wilsonas klau
sys patarimo savo naujojo gene- 
ralio prokuroro kvekerio A. 
Mitchell Palmer.

100 kareivių sužeista.

nas. Gali būti atsiektas susita
rimas tarp talkininkų. Sutartis 
gali būti priimta ar atmesta Vo
kietijos. Bolševizmas gali užsi
likti tik Busi joj ir Vengrijoj, ar

prie akių ir apsiverkė.
Procesija tada tęsėsi ir minia 

nuėjo prie Place Muettc, kur

rei PARYŽIUS, bal. 4. — Pasak 
pranešimo iš Bari, Italijoj, Itali
jos transportas Unibrių su 2,000

nų ir paskendo. Keli kareiviai 
ant laivo liko užmušti ir 
sužeista.

100

nios iš Vienos patvirtina nedė
lios 
line 
tina

pranešimus, kad komunis-

vokiečių Austrijoj.

ORAS.
etiis su perkūnija
vonia u vakare; ryto

MUNICH, bal. 5. — Kareiviai 
čia išreiškia prijautimų sovie
tams.. lečiaus jie paskelbė, kad 
jų mieriu yra laikyties neutrali- 
škumo ir ncdaleisti riaušių. Jie 
negins sienio budinko, kuris yra 
apginkluotas kulkasvaidžiais.

veikimų 1916 ir 1917 m. buvo 
tris syk nuteista ant mirties.

Smarkiame pranešime šią
nakt Palmer pastebėjo Debsui, 
jo socialistų ir galbūt unijų pri
tarėjams ir bolševikams namie

Sniegas sustabdė 
traukinius.

Subadė teisėjų.

susitarimo tarp talkininkų. Bet 
apie tęsimų visiško apsistojimo 
negali būti klausimo.

Apskritai kalbant, dabartinė 
situacija yra tokia, kad Clemeur 
ceau, nors tarpais parodo palin
kimų nusileisti, laikėsi savo pir- 
mesnio reikalavimo Reino bu
ferinės valstybės, sujungtos su 
susitarimu Anglijos ir Ameri
kos kooperacijos karinėse prie-

toj ų įėjo į Bois du Boulogne, 
kur jie bandė laikyti susirinki
mų, kuris buvo uždraustas. Ki
ti nuėjo Victor Hugo gatve lin
kui vidurmiescio.

Joan D’Ark jau šventoji.

HYMAS, bal. 7. —Joan D’Arc

šian-
apsi- Visuose viešuose susirinkimuo-

Saulė teka 6:20 vai., leidžiasi. t mą sovietų idėjai ir susiartini-

ir užrubežyj, kurie žadėjo jam josi tikrai pavasario diena, So.
pagelbėti, kad valdžia elgsis Dakota valstijoj siautė sniego monėse apgynimui Francijos 
grieštai su “generaliu streiku,” audra. Iki vidurdieniui prisni- pozicijos.ST. JOSEPH, Mo. Richmond

Conservator redaktorius Ro-. kurį Debs grąsino iššaukti, ar nigo dvi ir pusę pėdos sniego, 
bert S. Lyon 9 syk perdūrė pei- su kokiu nors kitu budu kliudi-(kas sustabdė traukinių judėji-’ cesijų, kurios yra svarbios An- 
liu apskričio teismo teisėjų Fr. mo teismo mandatui pasiųsti mą. Sniego audra pasiekė ir glijos politikai, kuomet Orlando 
P. Divilbiss iš Richmond, Mo. Debsų kalėjiman. Nevados valstiją. laukė savo eilės, kad pradėjus

Lloyd George reikalavo kon-

šimtų melų atgal sudegino ant 
laužo kaipo prakeiktų ir raga
nų, šiandie popiežiaus Benedik
to su visu iškilmingumu tapo 
įrašyta į šventųjų skaičių — 
kanonizuota. 1909 m. popie
žius Pins X buvo įrašęs ją į 
skaičių “palaimintųjų.”

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”


