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METAI-VOL 

BOLŠEVIKAI DEMORA- 
LIZUOJA RUSIJOS 

. JAUNIMĄ. į 
i 

DARBUOJASI PANAIKINTI 
RELIGINES ŠVENTES, j 

Ir patiems žydams* ten daro- 

si labai anšta. 

MASKVA, g. 17 (rašo ang.Į 
laikr. korespondentas). — Vi-! 
soj Rusijoj bolševikai siste- 

matiniai demor.Vizuoja laimi- 

mą, naikina jame visokius re- 

liginius jausmus, taigi, ir pa- 

čią dorą ir naują gentkartę 
nori išauklėti tiesiog gyvulis-1 
ka. Šiandie visose bolševisti-j 
nėse mokyklose naikinama? 
Kalėdų šventas visokia roikŠ- 

įrjė. Vaikams įkalbama, kad j 
tos rūšies religinės šventės — 

tai tik prasimanymas paverg- 

ti jų jaunus protus. 
Tos demoralizuojančios; 

jaunimą ir priešreliginės ka-j 
rapanijos vadais yra žinomi i 

didžiausi ateistai ir Dievo, pa-Į 
ties Galybių. Viešpaties, bur- 

notojai. Tarp jų žymiausią' 
rolę lošia bedievis komunisti-j 
nis rašytojas Stepanov. Ru- 

sija visais laikais buvo pilna 
visokios rūšies ateistų. Bet j 
seniau jie buvo varžomi. Šian- 

die tad jie turi ė i a pilną lai- 

svę lieti savo karčią tulži re-i 
» t i. •, 

ligijai. 
Žinovai tvirtina, kad tai tik 

pradžia. Paskiau bolševikai 

tikintiems pakelsią persekio- 
jimus. 

Satyros vietoj angelu. 

Kad geriau savo biaurią 
akcija užgrudenti, sakoma, 

tomis dienomis bolševikai pa- 

skelbsią parodymą sudaužyti 
\'isas angelų stovylas (fisrii- 
ra«) visuose valdžios ir visuo- 

i nei m"'s butuose, religinėse Įs- 
taigose ir prieglaudose. Vie- 

toje angelu bolševikai padė- 
sią satyrų stovylas. 

Prieš Kalėdas kurios dieną 
visoj bolševistinėj Rusijoj 
bolševikai rengia jaunimui di- 

deles "pramogas." Tą die- 

ną teatruose ir kitose vietose 

jaunimui bus sakomos prieš- 
religinės prakalbos, bus rodo- 

mi demoralizuoją juos paveik- 
slai ir tt. 

Tai busianti "didelė kam-j 
partija'' prieš buržujus ir ka- 

pitalistus. prieš visą civilizuo- 

ti! ir pažangųjį pasauli. 
i 

Komunistams jaunimas 

Bolševikams jau pavyko su- 

organizuoti komunistinę jau- 
nimo sąjui\gą, su kurios pa- 

gelba jie irjėgins jaunoje ru- 

su gentkarliėje įkvėpti bedie- 

vybę. ,Ta sąjunga jau pra- 

deda savo akciją. 
Ji organizuoja prieš religi- 

nę kampaniją visoj šaly. 
Kampanija bus padalinta ma- 

nifestacijomis, vaikštynėmis 
ir prakalbomis. Tai visa bus 

atkreipta prieš religiją. 
Xe prieš vienus krikščionis 

bolševikai kovoja. Ankšta 

darosi ir tikintiems žydams. 

Lenkijos Prezidentas 
Nužudytas 

Nužudė ji Kažkoks Dailininkas 
VARSA VA, gr. 17. — Gab- 

riel Xaruto\viez, pirmasis Len 

kijos prezidentas, vakar nu- 

žudytas. 
Xarutowicz nužudytas jam 

lankantis dailės parodoje. 
.Ii nužudė kažkoks dailinin- 

kas vardu Xie\viadomski. Tas j 
vardas, matyt, pramanytas. 

Dailininkas į prezidentą pa 
leido tris šuvius. Visais pa-l 
taikv. Iviek palaukus prezi-1 
dentas mirė. 

Pradėjus gruodžio J) d. iki 
šiolei rionai todėsi riaušės ir 

nerimavimai, kuomet seimas 

prezidentu išrinko Xaruto\vi-| 
ez'in. Pirmomis riaušių dieno-i 

mis daugybė žmonių nužudy- 
ta ir sužeista. 

Riaušes kėlė lenkai na-ciona i 

listai, kuriems nevyko pravė-t 
sti į prezidentus savo pažiu- j 
111 žmogaus. Nacionalistai pa- 
skelbė, kad jie naują prezi- 

dontą boykotuosią. Nes jis v- 

ra radikalas. Sako, kad jį 
prezidentu išrinko ne lenkai, 
bet lenkų seimo tautinių ma- 

žumų atstovai, taigi, žydai, 
vokiečiai ir kiti. Tikrieji len- 

kai mažai balsų už jį atidavę. 
Iš riaušių pakilo generalis 

darbininkų streikas, paskui 
nacionalistai paskelbė žydams 
boykotų. Ant galo patsai nau 

jas prezidentas pasaliniai nu 

žudytas. 
Xarutowicz buvo gimęs Tel 

šiuose, Lietuvoje, 18(>o m. Mo- 

kinosi jis Liepojoj, Petrogra- 
do Teclmikaliame Institute ir 

Zurieho politechnikoj, kur #a 
vo vandens spėkų inžinieriaus 

diplomą. 
Sulig lenkų konstitucija, 

mirus prezidentui jo vietų už- 

ima seimo pirmininkas. Šian- 

dieninis seimo pirmininkas y- 

ra Rataj, iš liaudies partijos.! 

TAIKA SU TURKAIS BUS PADARYTA SAUSIU 24 

LAl'SAXXE, gr. 17. —Pra 

plito <xia pranešimai, jog sau- 

sio ii") diena paskirta pasira-i 
syti laiką su turkais. Nes iki 

to laiko taika bus padaryta, j 
i 

Taikos taisymas progresuo- 
ja. Tuos .klausimus, kurie dar į 
galutinai neišspręsti, studi- 

juoja ir gamina ekspertai, 
lvaikurias sąlygas apdirba 
subkomisijos. 

Iki Kalėdų norima galuti- | 
nai aptarti visus svarbiausius 

klausimus. (Ji po K alodų ma- 

žesniuosius. 
Turkai pageidauja greitos 

taikos. 

Anglijos delegatas lordas 

Curzon atsisako Turkijai 
grąžinti Mosul su žibalo ver- 

slinėmis. Curzon sako, kad te- 

nai dauguma gyventojų yra 
arabai, ir kad tas distriktas 

priklauso Mesopotamijai. 
rž Mosul vedami ginčai ga- 

li sutrukdyti taikos progre- 
są. 

SPĖJAMA, S. V, IŠGEL- 
BĖS RUHRO PLOTUS : 

PRANEŠA, UŽ KELETOS 

DIENŲ AMERIKA VEIKS. 

Kitaip gali but sutriuškinta 

Vokietija. 

AVASHINGTON, gr. 17. —Į 
Už keletos dienų Suv. Valsty-į 
biu vyri/usybė pratus svar-j 
bius žygius, kas palyti Kuro-; 
pos ateities. Europos liki-į 
mo klausimu vyriausybė imsi 
tartis su santarvės valstybė- 
mis. > 

Šiuo kartu tų Amerikos žy- 
gių programa dar nežinoma. 

Tai bent socialistinė "lais-| 
vė." Tokia lais\v ir "pakan-j 
ta," tai baisiausia vergija, ko-1 
kios pasaulis nematė, ypae 
šiais pažangiausiais laikais. I 

Rėkia tikėtis, kad tasai bai-j 
sus bolševikų veikimas prieš 
krikščionybę rusų taut$ dar! 
labiaus sustiprins tikėjime ir, 
galų-gale bolševikai gaus ga-| 
h. 

" 
* i 

Xes vyriausybė pirmiaus tu- 

ri gauti reikalingų informaci- 

jų nuo savo diplomatiniu at- 

stovu Euro'poje. 
Taigi, pirm laiko spėti apie 

programg, negalimas daiktas. 

Reikš Vokietijos griuvimą. 

Pirni visako, kiek žinoma, 
Amerika reikš didelį nepasi- 
tenkinimu Franeija, jei pas- 

taroji niėgins okupuoti Ruhro 

plotus. 
Tas nepasitenkinimas nepa- 

iš to, kad Franci ja užims 

Vokietijos teritoriją. Bet ap- 

eina tas, kad Francija tokiu 

pasielgimu pradės vystyti 
naują karą Eūropoje. Paga- 
linus, Vokietija netekusį Ruh- 

ro plotu turės visai .griuti 
kaip ekonominiai, taip finan- 

siniai. 
Reikia žinoti, kad Ruhro 

plotuose Vokietija turi svar-i 

biausias savo anglių kasyklas. 
Be tų kasyklų 'Vokietijos in 

dustrija paliks be kuro. 

Kas Francijai geriau. 

Kas Francijai yra tinka- 

miau, ar vokiečių auksinės 
markės, ar Vokietijos ekono- 
minė pragaištis? Tai klausi- 

mas vimj čia atkartojamas. 
Jei Franci ja nori sunaikin- 

ti Vokietiją, ji tai gali pada- 
ryti. Tam tikslui ji senai už- 

laiko skaitlingu armiją. • Ir 

jos, kaip atrodo, negali sulai- 

kyti nuo to žygio santarvės 

valstybės. Ji pradeda ne- 

klausyti nei Anglijos įspėji- 
mų. * f 

Tečiaus Francijg, nuo to ne- 

gudraus žygio gali sulaikyti 
Suv. Valstybių vyriausybės 
balsas. .Franįsuzai Amerikos 

turi klausyti.. 
! 

Kaltina kitus. 

Francuzai visas laikas tei- 

sinasi, kad Anglija ir Ameri- 

ka verčia ją veikti savaran- 

kiai. Anglija su Amerika iki 

šiolei nepatvirtino padarytos 
su Franeija defensyvės su- 

tarties. Ta sutartis Franei- 

jai labai reikalinga apsidrau- 
sti nuo netikėto vokiečiu už- 

puolimo. 
Kuomet Amerika to? .sutar- 

ties nepatvirtino, r'rancuzai 

s>ejo, kad nors Anglija pat-j 
virtinsianti. Tečiaus Anglija' 

... ..I 
atsakė, kad, prireikus, ji 
Francijai gelttėsianti tik tuo- 

met, jei taip darysianti Ame- 

rika. 

Dėlto, Francija nekalta, sa- 

ko francuzaj. Ji pati viena 

turi apsidrausti. 
i 

Gal susipras. 

Kuomet Amerikos vyriau- 
sybė tars savo galingą žodi, 
tad Francija gal susipras ne- 

gerai daranti ir atsisakys o- 

kupuoti naujus Vokietijos 
plotus. Bet jau tuomet ne- 

teks reikšmės ir pati Versail- 
leso taikos sutartis. Prisieis 

ją pertaisyti. 
Sausio 15 d. Vokietija tu- 

ri išmokėti nustatytą kontri- 

bucijos dalį. Jei ji to neat- 

liks, tai sausio 16 d. francuzai 

pasirengę briauties i Ruhro 

plotus. v 

BOLŠEVIKAI ATSTOVAI 
PAŠALINTI IŠ SEIMO, 

! 

KAUNAS, lapkr. 28..— Iš 

Seimo pasalinti dešimčiai po- 

odžių bolševikai atstovai Ku- 

bickis, Vilūnas ir Dominas už j 
Įžeidimą tautos demonstraty- 
viai jiems sėdint, kuomet bu- 

vo giedamas tautos himnas ir 

daroma atstovu priesaika. 
Juos pašalinti pasiūlė Ukinin-" 
lai sąjungos frakcija. 

GENERALIAI RINKIMAI 
AUSTRALIJOJE. 

MELBOURNE, -r. 17. — 

Vakar Australijoje įvyko ge- 
noraliai rinkimai. Spėjama, 
kad šiandieninis premieras 
lTughcs vargiai bus išrinktas. 

Hughes skaitosi karo pre- 
mieras. Ar tik nereiks ir 

jam pasitraukti iš užimamos 

vietos, kaip tai jau padarė ki- 

ti premierai. 

BOLŠEVIKAI PLANUOJA 
IŠLEISTI NAUJUS 

RUBLIUS. 

MASKVA, gr. 17. — Bol- 
ševiku valdžia planuoja išlei- 
sti naujus savo rublius valiu- 
tos sustiprinimui. Tas jų 
rublis, sakoma, busiąs stan- 

darizuotas ne aukso bet pre- 
kių verte. 

Tai jau socialistinė paslap- 
tis. 

KAMENEV — MASKVOS 
VIRŠININKAS. 

MASKVA, «gr. 17. Mas- 
kvos sovieto pirmininku iš- 

naujo išrinktas Kamenev. Kai 
lodamas ragino pasaulio dar- 
bininkus pasukti revoliucijos 
kėliau. 

SAVIEJI REMKITE SAVAf 

ĮSTAIGAS. 

MAKEDONAI NORI STEI- 
GTI NAUJĄ VALSTYBĘ. 

Jų buriasi įsibriovė Bulgarijos1 
distriktan. 

SOFIA, Bulgarija, gr. 1/. 
— Autonomistų veikimas pli- 
nta rytinėje Trakijoj ir kai- 

kuriose pietinlės -Makedonijos 
dalyse. Pastaromis dienomis 

skaitlingi autonomistų būriai 

jsibrioviė Makedonijos distrik- 

tan, priklausančian Bulgari- 
jai. Užėmė miestelius Kus- 

tendil, Djumaya, Doupnisat 
ir kitus. Lokalus valdžios 

prašalintos. Pasipriešinę nu- 

galabinti. 
Bulgarijos vyriausybė pa- 

siuntė kariuomenę įvesti tei 

tvarką. jTečiaus situacija 
kritinga. Nes autonomistai 

yra dideliame skaitliuje. 

Nemažas pavojus. 

Bulgarijos vyriausybė tvir- 

tina, kad ji tą autonomistij 
veikimą sutruškins, kaip tai 

'padaryta Petritche pirm vię- 
no mėnesio. Tečiaus bulga- 
rų visuomenė bijo, kaęl Stam- 

bouliskio valdžia savo lėtu 

apsiėjimu sukels daugyhę vie- 

tinių priešų. Kabinetas pri- 
pažįsta, jog toksai opozicijos 
veikimas gana rimtas. 

Sukilėliai autonomistai, a- 

not žinių turi kulkasvaidžius 
ir užtektinai kitokių ginklų. 
Jiems vadovauja makedonai 

revoliueionistai, kurių tikslas 

įsteigti autonominę Makedo- 

niją, kurion tuyėtų ineiti bul- 

galų, serbų ir graikų užgrob- 
tos Makedonijos cfalys. Sos- 

tine jie pasirenka Salonikus. 

Bulgarija nori but viena. 
x 

Balkanų valstybės sudaro 

sąjungą arba bloką ir jin įs- 
toti' kalbina Bulgariją. Te- 

čiaus Bulgarijos valdžia išto- 
lo laikosi. Sako, Bulgarija 
nereikalauja but įveliama į 
svetimus Reikalus. 

Premieras Stamboulisky 
tvirtina, jog Bulgarija gali 
Balkanų reikaluose draugin- 
gai kooperuoti su kitomis val- 

stybėmis. Bet rištis, bloko ry- 

šiais nekuomet nereikalauja. 
Bulgarija nori ramiai gyven- 
ti. 

Jau pasklido po Chieag 
žinia plačiai, kad antrą Ka 

ledų dieną 26 gruodžio Or 
chestra Hali įvyks Lietirvo 

Operos artistų didelis ir re 

tas koncertas. Čionai talpi 
name paveikslą p. J, Byros 
kurs nuo pat pradžios su 

tvėrimo Lietuvos Opefo* 
greta su* garsiuoju Kipri 
Petrausku, dainuodama 

Lietuvos dainą, iškalė Lietų- 
.vos vardą užrubežiuose. Jau 

|nas tai dar dainininkas* 30 m< 

tų, bet nedaugei mes jų turi 

me tokių. Išgirdę patys pa- 

tirsime, kad musų daininin- 
kais mes pasididžiuoti galiny 
ir svetimų akyse. JONAS BYRA. 

Lietuvos Operos Artistas. 

BOLŠEVIKAI MAŽINS OA RIMKAMS UŽDARBĮ 
MASKVA, gr. 17. — Pra-; 

žiemą bolševistine Rusi- 
ja turėjo maisto krizį, gi šią 
žiemą taros industrijinį krizį. 
Dėlto, kaip Leninas, taip Tro- 

tzky darbuojasi apdrausti nuo 

griuvimo kasyklas ir dirbtu- 

ves. Tam tikslui pašvenčiama 
visa energija. Leninas pasiun 
tė atsiliepimą Ukrainos sei- 
mui Charkove. Ragina Ukrai- 
nos bolševikus atgaivinti in- 

dustriją Doneee. 
Iš visako matosi, jog Rusi- 

ją turės paliesti naujas ba- 

das. Kad gellteti industriją 
ir gauti pinigų užsieniuose, 
bolševikų šulai apgalvoja did- 

žiumą Rusijos javų ir kitokio 

maisto eksportuoti: 
Norima dešimčiai metų pafc 

kelbti "visiems Rusijos darbi- 

ninkams sumažintus uždar- 

bius. Šiandie skiriamo darbi- 
ninkams uždarbio neužtenka 

prasimaitinti, dėlto norintį 
dar labiaus sumažinti.. 

Tai bolševistinė išmintis', 
Turbut, jie mano, kad labiaus 

išalkę darbininkai atliks dau- 

giau darbo. Savo kailio gelbė- 
jimui jie nori darbe žmones 
badu marinti. "Si 

Trotzky darbuojasi. įr už 

porcijų mažinimą. Girdi, ja- 
vai reikalingi eksportui! Bet 
vargiai bus javų, kuomet žmo 

nės negaus pavalgyti. 

$36.30 TAKSŲ IŠPUOLA Į 
KIEKVIENAM. 

SPRINOFIELD, 111., g. 17. j 
—(Illinois valstybėje 1921 me 

tais užlaikyti tik vieng, valsty- 
bės valdžią, (be federajės) iš- 

ėjo kiekvienam Illinois žino- j 
,2:111 $36.30 taksų. j 

: '• i 

NAUJAS JAPONIJOS 
AMBASADORIUS. 

TOKYO, gr. 17. — Ministe-| 
rių kabinetas vakar patvirti-! 
no ambasadorių Suv. Valsty- 
bėms užsienių reikalų vice-mi-. 
nisterį Ilanihara. 

■ ■ 

PARLAMENTAS STOVI 
UŽ 'PREMIERĄ. j 

ii 

PARYŽIUS, gr. 17. — 

Francijos parlamentas 512 

balsų prieš 76 reiškė pasiti- 
kėjimą, premieru Poincare. 

NESURANDAMAS RADI- 
KALAS.' 

Su v. Valstybių maršalo asi- 
stentai niekur negali rasti ne- 

senai iš kalėjimo paliuosuoto 
milionieriaus radikalo Bross 

Lloyd, kuriam norima įduoti 
teismo nuosprendžio kopiję 
del jo padjėtos parankos už 

pasprudusį Rusijon radikalu 
Haysvood. 

Nuo Brošs Lloyd norima 

iskolektuoti 20,000 dol. 

Pasklydo žinių, kad Chica- 

£os policijos viršininkas Fit- 

zmoris busiąs paliuosuotas Hi 

užihianios vietos. Jo vieton 

miesto majoras turi kitą kap 
didatą. 

Keturios šeimynos turfcjo 
dumti laukan aną naktį kilus 

gaisrui dviejų aukštų aparta? 
mentiniuose namuose, 1415 

>' 

Benvyn ave. 

ihi LIETUVOS ATSTOVYBES SKELBIMAS im 

Sulyg Lietuvos Respublikos įstatymu, visi užsieniuose 
gyvenantieji > 

LIETUVOS IŠEIVIAI 
Kad pasiliktų Lietuvos piliečiais 

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 
Atstovybėje iki gruodžio 22 d./1922 m. 

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo- 
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų (staigų, arba 

LITHUANIAN LEGATION, 
1925 F. street, N. W, Washington, D. Gi 

Lietuvos Respublikos AlsiovybS 


