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True translation filed with the post-master at ('hieago, 1)1., Dec. 31, 1918, as reąuired by the act of Oct. G, 1917OLSEVIKAI PAĖMĖ
True translation filed wilh Ihe post-inasler ai ('.hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Amerika nedalyvaus 
Europos politikoj

Francija už tautų lygą 
ir intervenciją Rusijoj

AMERIKA NEDALYVAUS 
EUROPOS POLITIKOJ.

Nesidės prie jokių valstybių są
ryšio, į kurį neįeis visos 

valstybės.

prieš kurį smarkiai stojo socia
listai. Ta opozicija sulaikė bi- 
lių nuo pereito ketverge) ir pri
vertė laikyti posėdžius be per

va

Laimingų Naujų Metų visiems 
Naujieniečiams, visiems Naujienų 
Draugams—Skaitytojams, Bendra
darbiams ir Rėmėjams — linki

Redakcija ir A dministracija.

True translation filed with Ihe post- 
niasler ai ('hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
VVILSONAS NORI DIDŽIAU

SIO LAIVYNO SULAIKYTI 
LAIVYNUS.

True translation filed wilh Ihe post- 
inasler ai ('.hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Ori. 6, 1917

Berlyne ramu
TARYBA PASKYRĖ TRIS 
NAUJUS MIN1STERIUS.

Didelės demonstracijos Berline.

MANCHESTER, gruod. 30.
Amerika nėra tižiu lenkuota Eu
ropos politika, bet ji yra užinte- 
resuota tiesos iHUirdininkystėj 
tarp Amerikos ir Europos. Taip 
i!>!•<• išliet? j>!'<.*>£iciteii tn» XViIs-ioiins 
priimdamas laisvę Manchester 
miesto Free T rado svetainėj 
šiandie.

Amerika nėra užinteresuata 
vien taika Europoj, bet taika vi
same^ pasaulyje, — pridūrė jis.

“Jei ateitis neturi nieko dėl 
mus, bet naujus bandymus pa
laikyti pasaulį teisingame sto
vyje valstybių balsavimu,” pri-

Daniels vadina pienų geriausiu 
argumentu už nusiginklavimų.

ką padarymui mus pirma laivy
ne valstybe pasaulyj?” paklausė 
atstovas Keating.

“Taip, jei lenkliniavimosi bū
da vo.j imas tęsis,” atsakė Da
niels. “Mes dabar lengvai esa
me antra laivyne valstybe, bet 
šis programas padarys mus pir
ma.” *

tai-

Susitarė apie jurų 
laisvę.

Svarstant apie Francijos 
kos tikslus pereitų naktį premje
ras pasakė aiškiai, kad jo mieriu 
yra remti Angliju taikos tarv- 
bose jvit-ų laisvfs 1< lt» usime. .Jis 

užreiškė, kad jo pozicija tame 
dalyke buvo užgirta prezidento 
Wilsono.

True translation filed with Ihe posl- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as re<(uire(t by Ihe act of Oct. 6, 1017
FRANCIJA PRITARIA TAUTŲ 

Lygai.

jos nesi interesuos juo, kadangi 
neprisidės prie jokio sųry-

Intervencija Rusijoj neišvengti- 
na, sako m misteris,

šio 
siu mus visų.

True translaliori\filed wilh Ihe posb 
master at Chicag<\ III., Dec. 31, 1918. 
as reąuired by tha act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, gruod. 30. __ Su
lig dabartiniais nurodymais, 
prezidentas Wilsonas apleis Eu-

PARYŽIUS, gruodžio 29. — 
Audra, kuri grąsino atstovų bu
te per pastarąsias keturias die
nas, iškjlo šiandie po piet, kada 
užrubežinių reikalų ministeris 
Stephen Pichon, nežiūrint smar
kių pertraukimų socialistų ir 
kontr-demonstracijų valdžios 
šalininkų, išdėstė Francijos tai-

WASHINGTON, gruod. 30. 
Įsitikimams, kad Suv. Valstijos 
pavieniui, ar drauge su kitomis 
valstybėmis turi prisiimti dide
lę atsakomybę dabojime tvar- 
kos pasaulyje, yra pamatu li»i- 

vyno sekretoriaus Daniclas ragi
nimu įsteigimo Amerikos laivy
no mažiausiai lygaus ir galbūt 
didesnio negu Anglijos laivynas.

Naujas $6,000,000,000 trijų 
melų budavojimo programas 
patiektų dar 156 laivų, 10 jų 
drėadnautų ir 6 mūšių kruize- 
rių. Sekretorius Daniels reko
mendavo atstovų buto laivyno 
reikalų komitetui, kad pastovi 
kareivinė spėka laivyno butų iš 
131,000 jurininkų su parodiniu 
laikinio padidinimo iki 250,000.

Komitetui Daniels šiaip api
budino savo pozicijų:

Jei tautų lyga vykinimui tai
kos bus sutverta Suv. Valstijos 
išsisukinėtų nuo savo pareigos 
ir atsakomybės, jei ji neprisidė-

True translation filed with the post- 
masler ;ft Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by thefact of Oct. <>, 1917
GALI ATSAUKT PERTRAUKĄ 

MŪŠIŲ.

Čia gautos iš BČrlino žinios sa
ko, kad Vokietijos centralinė 
kareiviu ir darbininku taryba C V v

paskyrė Kiel gubernatorių Nos- 
ke, Breslau Volks.svacbl redak
torių Loebe ir reichstago narį 
Wissel kaipo kabineto narius 
užėmimui vietos užrubežinių 
reikalų ministerio Haase, socia- 
iės policijos ministerio Bart h ir 
demobilizacijos ministerio Ditt- 
mann, kurie pasitraukė subatos

vasario 10 dienų.

True translation filed with the post- 
inaster at ('hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, grtKMlžio 30. — 
Prezidentas VVilsonas atvyko į 
Londonu 7:15 vai. vak. ir tuo- 
jaus nuėjo į Buckingham pale
čių, c «

Prezidentas \Vilsonas išva
žiuos iš Paryžiaus į Rymų sere- 
dos naktį, atvykdamas į Italijos 
sostinę pėtnyčioj. Rymas bus 
vienatiniu miestu Italijoj, kurį 
prezidentas aplankys. Jis tikisi 
ndbuti Paryžiuje savaitę, sugrįš
iant ten už savaitės nuo seka
mo utarninko.

Būdamas Ryme prezidentas 
bus svečiu Italijos valdžios. Iš
rodo dabar tikru, kad jis aplan
kys ]M>piežių Benediktų ir taip 
jau apsilankys metodistų kole
gijoj-

Pichon sekamai išdėstė Fran
cijos taikos programą:

1. Kad valdžia pritaria, kad 
kuodidžiausias viešumas butų 
duotas taikos konferencijai.

2. Kad Francijos valdžia pri
ėmė principą tautų lygos ir da
bar dirba linkui jos veikmingos 
realizacijos.

3. Kad valdžia nenori jokių 
aneksijų, bet pasilaiko teisę nu
statyti Alsace-Lorraine rubežius 
apsisaugojimui nuo ateities ata-

jos spėkos laivynu lygiai galin
gu Anglijos laivynui.

valstybėms nepasiseks susitarti 
apie sumažinimą ginklavimos, 
Suv. Valstijos, kaipo žymiausia 
skelbėja demokratybės ir apgi- 
uėja silpnų tautų, turi turėti lai-

True translation filed with the posl- 
inaster at Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
CLEMENCEAU LAIMĖJO AT

STOVŲ PARAMĄ.

PARYŽIUS, gruodžio 30. — 
Premjeras Clemenceau, kuris 
pereitą naktį išaiškino valdžios 
taikos poziciją, gavo atstovų bu
to išreiškimą užsitikiėjimo, su
teiktą didžiuma 380 balsų prieš 
134.

Vėliau atstovai priėmė dide
le didžiuma balsų biudžetą,

4. Kad valdžia nemano, kad 
klausimas diplomatinės repre
zentacijos Vatikano iškįla da
bartiniu momentu.

5. Kad intervencija Rusijoj y- 
ra neišvengtina.

Apie Rusijos intervenciją Pi
chon išaiškino, kad tokia inter- 

vencija nėra kol-kas ofensivė, 
bet defensivė, kad neleidus llx>l- 
ševikams įsiveržti į Ukrainą, 
Kaukazą ir vakarinę Siberiją.

Ateityje galbūt ofensivė inter
vencija bus reikalinga, kad su
naikinus bolševizmą. Tokis vei
kimas turi būti vedamas rusų 
kareivių, kurių 100,(MM) dabar 
yra Omske.

“Karė prasideda išnaujo!” 
šaukė į tai socialistai.

Del Naujų Metų šventies, 
Naujienos ryto neišeis.

jos laivynas.
Jei valstybės nesusitartų apie 

sumažinimą įaivytių budavoji
mo, Suv. Valstijos, apgynimui 
Monroe doktrinos ir apgynimui 
“silpnojo, iš kur jis nė aplaiky- 
tų grąsinimą,” turi turėti “ne- 
paliginamai didžiausį laivynų 
pasaulyj.”

Rems Wilsono reikalavimus.

Kad Daniels programas taiko
mas prasmėje grųsinimo pabū
davote didžiausį laivyną pasau
lyj, jei valstybės nesutiks su 
preziden to W|ilsono * pasiūlymu 
sumažinti ginklavimąsi, buvo 
atidengta Daniels pastaba komi
tetui:.

“Galingiausiu prezidento ran
kose argumentu išgavimui ap- 
riibežiavimo ginklavimos, yra 
leisti jam vykti į taikos tarybas 
su užtikrinimu, kad Suv. Vals
tijos yra prisirengusios pabuda- 
voti didžiausį laivyną pasaulyj, 
jei šalįs nesutiks aprubežiuoti 
laivyno ginklavimos.”

Vėliaus Daniels prašė išėmi
mo šio pranešimo iš spausdinto 
rekordo komiteto tardymų.

“Ar prezidentas remia politi-

PARYŽIUS, — Užrubežinių 
reikalų ministeris Pichon pasa
kė specialiai komisijai, jog prie
žastim kodėl Francija nedemo- 
bilizuojasi greičiau, yra kad 
galbūt talkininkai bus priversti 
atsižadėti pertraukos mūšių. 
Priežasties nepaduota, bet skai
toma yra, kad talkininkai yra 
neužganėdinti Vokietijos mato
mu nenoru atiduoti reikalauja
mus vagonus ir garvežius.

True translation filed wilh the pnst- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

AMERIKIEŽIAI PRADĖJO
KRASOS CENZŪRĄ.

AMERIKOS OKUPACINĖ ar
mija, gruodžio 29. — Krasos 
cenzūra uždėta amerikiečių de
kretu dėl elgimos vokiečių oku
pacijos apygardoj, šiandie įėjo 
veikmen. Cenzūra nepaliečia 
krasos, vaigščiojančios užimto
je apygardoje, bet visi laiškai ir 
siuntiniai į išlaukines apygardas 
turi pereiti per cenzūrų. Visa 
ateinanti krasa taipgi cenzūruo
jama.

True translation filed \vilh the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 31, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

UŽDRAUDĖ KALBĖTIS 
SU MOTERIMIS.

COBLENiZ, gruodžio 29. —Iš
leistas tapo paliepimas Ameri
kos kareiviams, kad oficierius 
ar kareivis, kuris kalba su vo
kiečių motere, daro tai rizikuo
damas patekti karės teisman.

NUBAUSTI LIETUVIAI.

KAST CHICAGO, Ind. —Lie
tuvis smuklininkas, Tonis Kai- 
ris likos federalio teismo pa
smerktas šešiems mėnesiams ka 
Įėjimo ir šimtu dolerių pabau
dos užsimokėti, o jo žmona, 
Kairienė, trims mėnesiams ka
lėjimo ir ęimtų dolerių pabau
dos už neleistą pardavinėjimą 
svaiginamųjų gėrimų.

N. I. Caras.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

No. 307.
W9R

Price 2c.

Vokiečiu k 
siliks

nuomone pa 
Lietuvoj

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
VIIxNIŲ.

LONDONAS, gruodžio 30. -- 
Copenhageno žinia į Daily Mi ii 
paseka pranešimą iš Petrogr 
d o, kad bolševikų spėkos 
mė Vilnių.

i-

pa ė-

True translation filed with the 
master at Chicago, III., Dec. 31, 
as

post- 
19

reąuired by the act of Oct. (i, 1917
VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ

PASILIKS LIETUVOJ.

li,

Gins Lietuvą nuo balševiką.

Exprcss sako, kad beveik tuo- 
jaus Dubline bus įsteigta centra- 
linė Sinn Feinn taryba, kuri va
dinsis save Airijos parlamentu. 
Sakoma, kad jei valdžia palie ps 
jų paleisti, ji įsisteigs kur kitur 
ir jei bus reikalinga, kilnusis iš 
vietos į vietų.

Airijos parlamento nariai, sa
koma, pienuoja išrinkti Airijos 
delegacijų į taikos konferenci
ją

rs'ii lij iisim Ietį L>i laike jin'-

ma posčilį nedelioj po piet. Bu
vo sutarta, kad Pbilipp Schei- 
demann apims užrubežinių rei
kalų ministeriją vieton Haase. 
Noske bus karinio departamen
to viršininku, o Wissel liks so
cialūs policijos mįnisteriu.

Jokių sumišimų neįvyko 
Berline flki nedėlios po piet. Tuo 
laiku pradėjo lyti ir minios gat
vėse išsiskirstė.

Milžiniškos parodos ir de
monstracijos buvo laikomos ne- 
dėlioj visų partijų. Nepriklau
somieji socialistai, nariai Spar
tako frakcijos ir jurininkai lai
kė didelę demonstracijų sųryšyj 
su laidojimu aukų ketverge mu- 
šių.

Pranešama iš Berlino, kad ke
li šimtai tūkstančių žmonių da
lyvavo demonstracijoj, sureng- 
toj didžiumos socialistų. Di
džiumos socialistų vadovai lai
kė prakalbas galvėse ir Tiergar- 
ten.

True translation filed with Ihe post- 
inasler ai ('.hieago, III., Dec. 31, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. (>, 1917
NEPRIKLAUSOMIEJI SOCIA
LISTAI APLEIDO PRŪSIJOS 

MINISTERIJĄ.

AMSTEBDAM, gruod. 30.
Pasak Berlino žinios į Handels- 
blad, nepriklausomieji socialis
tai Prūsijos ministerijoj ir Prū
sijos valdžios valdininkai, kurie 
priguli prie tos partijos, rezig
navo.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Doc. 31, 1918, 
as rccpiired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai dar 9,000,000 markių 
išmokėjo amerikiečiams.

COBLENZ. — 9,000,000 mar
kių atvyko į čia iš Berlino ati
davimui Amerikos armijos vir
šininkams, kaipo dalis Vokieti
jos užmokėjimo išlaidų okupa
cijos armijos. Vokiečiai dabar 
viso davė amerikiečiams sulig 
pertraukos mūšių sąlygomis 
45,000,000 markių.

AMSTERDAM. irruod. 30. — 
Pusiau oficiales Nord Deuscijie 

Zeitung praneša,, kad vokieč 
kareiviai kol-kas pasiliks Liet 
voj ir tebelaikys užėmę Liet 
vos sostinę Vilnių.

Laikraštis sako, kad tie žin 
sniai liko nutarti po konferenci
jos tarp Vokietijos valdžios ir 
Lietuvos valdžios vadovų apie 
priemones kovai su besiveržian
čiais bolševikais.

(I| šios žinios matyt, kad vo
kieč ii įbiuvo pasirengę gin 
Vilnių, bet jei pirma žinia yr 
teisinga, neginė ar neįstengė ap
ginti tų miestų. Galbūt pakliu
dė apgynimui miesto ir umvs 
lenkų susirūpinimas Vilnium r 
noras patiems jį “apginti.”

Lenkų generalis štabas reika
lą vo nuo vokiečių generolų Hol f 
man ir Falkenhayn liuoso perė
jimo lenkų kareivių trauki
niams per dabar vokiečių ran
kose esančias linijas nuo Lenk - 
jos rubežiaus į Vilnių. Taipgi 
buvo reikalaujama sujungimo 
Lenkijos ir Lietuvos geležinke
lių, kurie buvo vokiečių perki -

True trnnslatlon fil<*d wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 15)18, 

reąuired by the act of Oct. (i, 1917
VAKARINĖ UKRAINA

— RESPUBLIKA.

as
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i-

i-

r-
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Galbūt tokis lenkų reikalav 
mas privertė vokiečius galiai 
atsižadėti ginti Vilnių).

A

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., Dec. 31, 191 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 19

BOLŠEVIKAI NETEKO 
PERM.

Taipgi 18,000 belaisviais.

K,
/

PARYŽIUS, gruodžio 29. — 
Užrubežinių reikalų ministeris 
Pichon paskelbė šiandie atstovi 
bute, kad rusų kareiviai atėn 
Perui iš bolševikų, suimdami 
18,0(X) belaisvių.

y 
ė

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 31, 191 
as rcąuired by the act of Oct. (i. 19
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reąuired by the net of Oct. 6, 19
SINN FEINN PASKELBĖ 
AIRIJOS RESPUBLIKĄ.

Sudarys parlamentų Dubline 
išrinks savo taikos atstovus.

H, 
17

ir

LONDONAS, gruodžio 28. — 
Express sako, kad šiandie kiek
vienoj Airijos parapijoj bus iš
kaitinti plekatai paskelbiantis, 
jog Airijos respublika pradėt a

vietomis sniegas ir daug šalčiau, į^vuoti.

ORAS.

Lietus šiandie pavirstus j snie
gų naktį; šalčiau ngktį; ryto

VABŠAVA, gruodžio 26.
Vakarinės Ukrainos respublika 
susidarė Tarnopolyj, Galicijoj, 
po prezidentyste Konstantino 
Lėvitskio. Naujoji valdžia yra 
priealnki talkininkams.

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, III., Dec. 31, 1918, 

reąuired by the act of Oct. G, 1917
JAPONIJA IŠTRAUKS 

KARIUOMENŲ.

a s

HONOLULU, gruodžio 28.
Nippu Jiji gavo kablegramą iš 
Tokio, kad Japonijos karės de
partamentas paskelbė, jog pusė 
Japonijos kareivių Siberijoj 
bus neužilgo ištraukti.

TARĖSI KOVOT PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS —

Patįs susipešė.

Jurgio svetainėj vakar vaka
re buvo tautininkų-klerikalų su
sirinkimas. Susirinkimas su
šauktas tikslu prisirengti prie 
“milžiniško mas-mitingo,” ku
ris turės įvykti ryto, kilajp ta
riant kovos prieš "amžinus 
neprietelius” lenkus ir., bolše
vikus. Susirinkimas tečiaus už
sibaigė tuo, kad ,‘broliai tauti
ninkai ir klerikalai” patįs susi
pešė. Dargi, į Inos savo “nesu
sipratimus” teikėsi įsukti ir po
nias... kiaules!

Susirinkimas užsitęsė iki 12 
vai. nakties, ir klerikalai iš jo 
grįžo pergalėtojais. Nevei
zint atkaklaus tautininkų spyri- 
mosi, visame kaine jie tapo sn- 
nuišti ir turėjo nusilenkti prieš 

kurį 
ir Ka-

tų “demokra tingumų,” 
jiems pakišo kliu. Krušas 
rosas.

Žmonių buvo nedaug. Ir tie 
— kažkokia keista, palaida, be- 
taktė, nenusivokianti masa.... 
Viskas jai buvo gera ir kartu 
negera — žiūrint kaip griežia 
kieno stemplinė smuiką.

Susirinkimas užsibaigė visiš
ka fiaco: besikaulijantįs už 
“cnatas,” pasijuto netekę publi
kos... Ji taip “sutirpo,” kad nė 
neprisjėjo uždairyt li“gai^bingąjį 
susirinkimą...’’

Je, tai bent “kovotojai!”
i . <. —Rep.




