
LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
E iii a kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pusei Metu $3.00 

Prenumeratos rnokasi iŠkalno. Lai-I 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauji] Meti]. Norint permai- 
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasojo ar espęese 
"Money Order" arba įdedant pini- 
gus į registruotą laišką. 

"DKAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791 

TAIKOS MALDA. 

šiandie Amerikoje ir Kuro-1 

po j e .1 la u ir kalbama apie taiką.) 
(Jeros valios žmonės darbuo- 

jasi pasaulio ramybės klausi- 
mu. Dažnai Šen ir ten įvyksta 
suvažiavimai. 

Teeiaus niekelio tiek daug 
itesidarbuota. kaip Komos 

Vyskupo, šventojo Tėvo Piu< 

XI. Bažnyčios Virsi įlinkas 

naudojasi kiekviena proga, i- 

<lant užtikrinus pasauliui ra- j 
mybę ir visai žmonijai broly- 
bę ir meilę. j 

šventoji Bažnyčia supliką-! 
ei jose šaukiasi Visagalio, i-j 
<!ant Jis teiktųsi panaikinti į 
visokius karus. Kaio nuo iiir-! 

'• 
nies. taip nuc bado. maro ir! 

karo apsaugo Dievas, gie-j 
da lietuviai bažnyčiose. 

Tečiaus žmonių kraujo iša!-j 
kes militari/.nas peili nelan-i 

* 

da. Jis lygiai triukšmauja vi- 

silose kontinentuose. Nerimsta 

jis nei Europoje, nei Amerika 

je. nei kitur, tiaminami vis; 
"" 

.v ! 
naujesni ir baisesni žmonių i 

I i 

žudymui ir nuėstu griovimui j 
ginklai. | 

Militarizmas šiandie jau' 
>kraiilo- padangėmis. Kuomet j 
išrasta aeroplanai; jam dar! 

platesnė dirva atsivėrė. An^Ii-' 
ja su Franci ja lenktyniuojn, 
gamindamos milžiniškus oro' 
laivynus. Taip elgiasi ir kito-! 
viešmit i jos. 

Susikūrė Tautu Sąjun«n 
palaikyti taiką ir ramybę Ku- 

ropoje ir kitur. .Jai suteiktu' 
labai kilni pasiuntinybė. Deja.: 

m. N 

Sąjunu'on įsispriaudė milita-j 
rizmo tarnai ir tie, kuriems( 

teisybė yra tolima. Sąjunga 
Šiandie apsitaisiusi ramybės 
rubli, jis jai netinka. 

Pasaulio diplomatai žino, 
kad be krikščionybės dėsniu 

veltui tautu pastangos palai- 
kyti pasaulio lygsvarą. Te- 
riaus jie patys krikščionybė 
arba tik prisidengia arba net 

prieš ją kovoja. 
Dvokia viešpatijos nuo dori- 

nio puvimo. Militarizmas kri- 

kštauja. liamybės Apaštalo 
ludsas ore miršta. Pramatomi 

nauji karai, nauji vargai. 
Bet liaudis, kurioje krikš- 

čionybė daugiausia atspindi, 
nepaliauja maldavusi Dievo 

pašalinti mani, bailę, ugnį ir 

karus. 'Teišklausie, Viešpati?, 
mušu maldų. 

Iš KATALIKį) GYVENIMO. 
Švedijos katalikai. 

Iki šiai dienai Švedijos įs- 
tatymai nuo Liuterio laiku dar 

neįsileidžia katalikišku vie- 

nuoliu. Nežiūrint neteisingu 
įstatymu, kaip ir kitur, kata- 
likai čionai nesnaudžia. Jau- 

noiuenės Šv. Kriko Draugija, 
Mergaičių ir Moterų Organi- 
zacijos priskaito dešimtimis 
tūkstančiais nariu. šv. ftlzbie- 
tos Labdaringoji Draugija šel- 

pia kas metą daugybę pavar 

gėlių, užlaiko ligonines, naš- 
laitnamius. šv. l>rigytos sese- 

rų Kongregacija visą Katali- 
kiškos spaudos darbą atlie- 

ka, ir atlieka gražiai, kasinė- 

tą išleisdama šimtus knygų ir 
laikraščiu. 

Šiais metais eina kova už 

įleidimą IJrigitiečiu Švedijon. 
Parlamente diduma protestonu 
tani stipriai priešinasi ir įs- 
tatymas. leidžiantis katali- 
kams laisvę tapo tuotarpu at- 

mestas. Bet katalikai visuo- 

met mokės ir persekiojami 
gerą darbą dirbti ir savąjį 
kraštą gelbės nors butu iš- 

tremti. Kuo ilgiau tesis kata- 

liku j u-rsek iojimas, juo gra- 
žesnis l>us j 11 laimėjimas. Ir 

Švedija nuo to istorijos įsta- 
tymo nėra išimta. Gal dar 
mušu akis pamatys, kad neįsi- 
leidžianti šiandieną vienuoliu 

švedjja. visa nusilenks prieš 
Kristų ir šventąjį Petrą. 

•Jei nori įgyti keno nors 

draugiškumą užrašyK jam 
'' 1 )raugą' 

i MUŠU LAISVAMANIAI. 
i 

(KAS JIE; JŲ SIELOS FO- 

FOTOGTAFIJA). 
Nepigu pažinti laisvamanį. 

Jis kaip šeškas baikštus ir 
: 
savo veitl?} dengia kaukė- 

| u lis. Laisvamanių rasime vi- 
sur: jie Įslenką, į mūsų clrau- 

| gijas, jie net parapijonys, nes 

už suolą užsimokėjo savo kle- 
bonui, jie net geriausi kata- 
likai, per dangų ir. žemę galė- 
ti] prisiekti, tik jie kovoja 
prieš "klerikalus1'. Jų di- 
džiuma neišmano savo laisva- 
manybės kitaip, negu kova su 

kunigais — "tamsybės apašta- 
lais", kaip jie trumpai savo 

"tikiu" savo. draugams pasi- 
sako. Teoiaus yra laisvamaniui 
kurk1 dievindami protą dedu j 
laisvainimybei 4kmokslino sis-j 

I temą' \ 
Pirmas tokios moksliuos lai- 

| >vamanybės principas yra ab- 
soliuto asmens laisvo, kuriu 

j remiantis eina išvados: a) min! 
ties laisvo, 

B. Nepriklausoma Dora. 

Kaip mintis, lygiai ir %mo- 

! gaus sąžinė aukštesnės Esv | 
| bės — autoriteto nepripažįstu. 
M i puti yra doros kūrėja, ji 
nustato taisykles kas yra ge- 

i ra ir kas yra pikta, ji išriša 
i save nuo prasikaltimu. Ar gi 
| dora reikalingu aukštesnės — 

dieviškos normos?... Ar gi ji 
negali rasti savo darbams 

nuopelną ir atlyginimo antį 
žemės, o net ir sau rojų bei 

pragaro? Juk žmogus, galuti- 
I V 

nai, teturi pareigas atžvilgiu 
ii save. .lis neturi pareigą at- 

S žvilgiu Į Dievą. 
C. Bedievybė. 

Jeigu Dievas yra vardas ku- 

rį reikia tarti su pagarba, ku- 
rio negalima pajuokti (taip 
bent rimtesni, ne mušu aviu- 

gaiviai kalba), kaip aplamai1 
kiekviena kilnia minti, isitiki- 
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n imą. kuri išaugo mu.su pro- 
te, širtly, jausmuose, tai vis- 
tik ne Dievui teikiama pagar- 
ba, bet. tai idėjai —suprati- 
mui kurį žmogus savyje su- 

darė; savo sąžinės šventvklai 
reikia nusilenkti. i 

I3et ir cm, ar tėra Dievui j 
\ i etos! Taip, bet su ta salvga, * ; 
kad jis ten butu paslėptas, į 
kaipo idealus isivaizdinimas.' 

i Tikrenybėje, Dievas tėra clii- 

merą — svajonė, kuri kybą 
dąusose, Teeiausif'toji inu^j, 
erzinės 'Dievo sąvoka (supra- 
timas), privalo buti kontro- 

liuojama,- 
įsiskaityti jai (Dievo sąvo- 

kai ) kg, nors aukštesnio negu 
laisvamanio r protas išneša," 
pripažinti Dievui autoritetą — 

viršenybe, butų didžiausias | 
prasikaltimas. Tuomet laisva- 
manis nebūtų savęs viešpats. 
Tai reikštų save susmulkinti, 
sužeisti. Išlikti laisvu, laisvu 

atžvilgiu į kiekvienu autori- 

tetą, yra ne tik teisė, bet lais- 
vamanio pareiga. 

Išvados. 

Iš tokių laisvamanybės 
principų, išvados aiškios: ša- 
lin tikybinis autoritetas, tar- 

pininkavimas tarp žmogaus ir 

Dievo, šalin dvasiški ja, šalin 

Ba'žnyčia. Laisvamaniai atme- 

ta Dievo autoritetu, aplamai 
kiekviena tikvba. » 

Žinoma, jie ginasi. Mes, tei- 

sinasi, neskelbiame karo tiky- 
bai, tik 4'klerikalu" organiza- 
cijai; mes, netramdome tikin- 

čiųjų laisvės, tik giname juos 
nuo "klerikalų" išnaudojimo. 
Tečiaus jie skaito savo parei- 
ga Seime panaikinti tikybą ti- 

kinčiųjų tėvų vaikams, sube- 

dievinti, arba kaip jie sako, 
neutralizuoti Bažnyčios ir 

Valstybės santykius, subedie- 
vinti visuomenę, pavienius 
žmones — individus. 

Kaip visokio plauko laisva- 

maniai — socialistai siekė ir 

siekia savo idealo Lietuvos 

respublikoje, kiekviena proga 
laikraščiai rašė. 

(Bus daugiau) 

PATAIKĖ. 

Kimi vyras su pačia pro 
moterišku rubli krautuve. Vy- 
ras, pažiūrėjęs pro langą j iš- 

statytas skrybėles: — "Ko- 
kios dabar niotru skrybėlės 
mažytės". 'Pati tučtuojau: 
"Taigi, mielasis, nupirk man 

užkarta dvi". 

DAR GALI DIRBTI. 
r 

Jaunikaitis, turtingas gerais 
sumanymais ir viltimi į atei- 

tį, bet be pinigu, peršasi {\\0 
ra i turtingo panelės tėvui į 
žentus. Tėvas: — "0 tomistą 
•dar taip jaunas, gabus, stip- 
rus, Tamista dar gali darbą j 
dirbti". 

IŠ MUSj) CENTRO 
PAMIRŠTAS *H®IKĄM£. 

Sugryižę iš Lietuvos muša 
% 

draugai praneša vien&. įdonni 
dalyl>ą, kad;ačiu.mušu visuo- 
menės neapsižiūrėjimui tik- 
tik nebuvo mūsų išeivijai vėl 

užkartas laisvamaniu atsto- 

vas. 

Buvo štai kaip. Kada Ame- 
rikos lietuviai katalikai.dirbo 
išsijuosę Lietuvos labui: pir- 
ko ir platino bonus, kėlė Auk- 
so-Sidabro, Kulturos vajų, ir 
t. t. — tuo pačiu laiku lais- 
vamaniai dirbo vien\ tik savo 

partijai. Jau suvirsimi metai, 
kaip jie -griežtai pasitraukė 
uuo valstybinio darbo (su 
mažomis išimtimis) ;• užtat vi-! 
są savo energiją jie nukreipė 
Į vienų punktą: išgraužti da- 

bartinį Atstotą ir išreikalau- 
ti naują. Tam darbui jie ne- 

blogai buvo susiorganizavę. 
Turėjo gudrių, darbščiu ir 

augštai pastatytu vadų. Ton 
vienon minti n dirbo jų penki 
savaitraščiai, jų agentai, jų 
darbuotojai po kolonijas ir 

visa tai plaukdavo per Atlan- 
tik;i ir galutinai atsirazdavo 
ant deskos Užsienių Reikalų 
Ministerio. ^lat reikia žinoti, 
kad ,buvęs Chicagos "Lietu- 
\os'' redaktorius p. B. K. Ba- 
lutis užima Kaune, Užsienio 

Reikalų Ministerijoje augštą 
vietų; yra Vakarų Departa- 
mento Direktoriumi ir to De- 

partamento žinyboje randasi 
visos Vakarų Europos Atsto- 

vybės ir Wasliingtono Atsto- 

vybė. Balutis yra tiesioginiu 
]). Čarneckio viršininku. Tu- 
rint ministerio pašonėje savo 

žmogų — gudrų, malonų ir į- 
takingą — mūsų, laisvamanių 
darbas buvo varomas švelniai, 
vylingai, sist einat ingai. 

Negi nuostabu, kad Valdžios 
sferose buvusi susidariusi pa- 
galiaus opinija, kad p. Čarnec- 
kis sukėlęs prieš save perdaug 
opozicijos, kad sveikiau busią1 
ji atšaukti, nors, kaipo .nusi- 

pelniusiam, su šiokiu tokiu 

paaukštinimu, (vėl į ministe- 

rius) kad Amerikon reikėsią 
vėl atsiųsti kokį nekibai piktą 
laisvamanį (Balučio tipo). 

Tokia melaginga opinija su- 

sidarė del mūsų visuomenės 
neapsižiūrėjimo ir net apsilei- 
dimo. 

Mes ramiai ir rimtai darba- 
vomės Lie(uws Vaistyki nai- 
viai manydami, kad visąe pa- 
saulis mus mato ir žino, kaip 
ir kiek daug* mes \-dirbame. 
Mes pasitikėjome atstovu p. 

Čarneckio, klausėme jo ir šven 
tai manėme, kad Lietuvos val- 

džia yisą tai puikiai žino. 

Mes išneždavome savo sve- 

tainėse rezoliucijas palankias 
:valdžiai, atstovybei ir mes ma- 

nėme, kad Užsienio Reįkalų; 
Ministerija turi apie tai žino- 

ti.* 
Bet kaip jie galėjo visa tai 

žinoti? Lietuvos valdininkai 
Amerikos liet. laikraščių nega- 
li ir nelabai net nori sekti. At- 

stovas, jeigu ir gauna palan- 
kių rezoliucijų, tai kaipo krik- 
ščionis, nesigirs su jomis, o 

tik i areliivą padės. Bet tas 

rezoliucijas jauniausiai tik 

svetainių sienos teišgirzdavo, 
net nuisjj laikraščiai jų nesu- 

žinodavo. 

ICltaip e)gėsi laisvamaniai— 
ir vos ne i skirto mums šposo. 

Kada jų keletas kurioje 
nors kolonijoje susirinkdavo 
pasikalbėti, ką jie nutardavo, 
jų laikraščiai tuojau ant pir- 
mų puslapių didelėmis raidė- 
mis išbaimindavo. O po poros 
savaičių Ministeris Jurgutis 
turėjo jau tų visą medžiaga 
ant savo deskos. O kada mū- 

sų Draugijų Sąryšiai, sąjun- 
gos, apskričiai — vardu de- 

setkų draugijų, vardu šimtų ir 
tūkstančių narių padalydavo 
nutarimus —apie tai dažniau- 
sia nei lapė ne lojo. 

Tad ir prieiname prie išva- 

dos, kad turime keisti savo 

taktiką. 
Duokime daugiau darbo .sa- 

vo raštininkams. 

ĮTAISYKIME JIEMS RAŠO- 
MĄSIAS MAŠINĖLES. 

Ką gero nutarę, ar nudir- 
bo Lietuvos Valstybeiv žiūrė-, 
kime, kad apie tai butų pa- 
sijus tą žinia: 

a) Į laikraščius, 
b) Atstovybei, 
<?) Federacijos Sekretorija-j 

tui. 
laibai svarbu, kad Federa- 

cijos Sekretoriatas nuolat' 
gautu kopijas visų mūsų re- 

zoliucijų, svarbesniųjų proto- 
kolų kopijas, nuotikių ap- 
svarstymus. Tįk tuomet jisai 
bus prie tikrojo gyvenimo 
pulso. Gi visą tą medžiagą tu- 
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-rėdaraos federacijos -Sekreto, 

•rijatas s«a^s bu<Jų'ir kelių pri- 
statyti tai Lietuvon žiniai tų 
žmonių, kuriems tai reikia ži- 

noti. 

^urime išsidirbti sau būti- 

nai -tą nauję, sistemą. Be to;; 

sistemos mes dar ne^ykį ga- 
lėsime buti supliekti. 

Tad apsižiūrėkime kol dar 
nevėlu. / 

Federacijos Sekr. 

M ATSIRAS TARPE 
«USĮ) IŠGAMŲ? 

t 

Išgama vadinasi tas žino- 

gus, kurs savo pasielgimu už- 

gauna prakilniausius įgimtus 
jausmus ar tai. visos žmonijos 
ar pavienio žmogaus. 

Pavyzdžiui pažįstu šeimyną 
kurios sunus pralobo. Jo tėvai 
veda vargingą gyvenimą. (!i 

.jų sunūs, būdamas turtingu, 
ne tik nešelpia savo tėvų, bei 
ir .žinoti apie juos net nenori. 

Visai net išsižadėjo jų. Štai 

tokis vaikas ir yra ne kas ki- 

tas, kaip tik biauruš išgama, 
nes jo pasielgimas užgauna Į- 
giintus kiekvieno doro žmo- 

gaus jausmus. 
Mes visi esame mušu Tėvy- 

nei?.'Lietuvos vaikais. Mes vi- 

si žinome, jog ji, kaipo nau- 

jai atgimusi.valstija turi įvai- 
riausias išlaidas, kuriu paden- 
gimtu .reikalingi yra pinigai. 
Ne tik .mes tų žinome, bet ir 

gi pati šaukiasi prie musų pa. 

gelbos, kad galėtų augti, plė- 
totis, gintis, nuo priešų ir di- 
dinti gerbūvį savo vaikelių. 
Taigi, klausimas: ar atsiras 
nors vienas iš vaikelių, kurs 

atsisakytų motinų šelpti arba 

išsižadėtų savo Tėvynės lodei, 
kad ji neturtinga, karo sunai 

kinta ir ,kad užsirašant jos 
ištikimu ir mylimu vaiku rei- 

kia užsimokėti 10 dolerių! 
Aš. manau, kad ne šelps 

vien tie, kurie serga ar darbo* 
negali gauj:i. "Visi gi kiti ne 

riai aukos. 

Seirijų Juozas. 

Šįmet 15 nuoš. daugiau stu- 

dentu lanko St; Louis univer- 

siTčfą negu pernai. Jame yra 

studentų iš .dvylikos svetimų 
šalini Išviso tą universitetą ši 

metą lanko apie '3,000 vyrų. 
• 

• Tikras liaudies universitetas 
— tai "draugas". 

AMERIKOS SPAUDA APIE 

LIE T U V į. 

**Xew York Times" savo 1 uit lojo 
i*ugs. H> d. supažindina n rus su veikimu 

žydu draugijos "()rt'\ veikiančios rytą 
Europoj, y pa r kraštuose, atsiskyrusiuose 
nuo Rusijos. Toji draugija senai jau bu 

v lįsi įsteigta Xe\v Yorke kėlimui pramonės 
•ir žemdirbystės žydų tarpe. Dabar ji pla- 
čiai veikianti Ik rainoje, Lenkijoje ir Lie- 

tuvoje. Dabar Xew Vorkan atvažiavę du 

delegatu iš Europos: Adv. Leonas l>ram- 

sonas, buvusis Rusijos Dūmos narys ii 

Dr. Aron Singalovsky. žurnalistas ir ora- 

torius. Jie nori gauti paramos iš Ameri- 
kos žydų. Draugijos "Ort" pirmuoju tik 
siu esą kreipti žydus i žemdirbystę. o 

taip-pat mokinti juos amatu. Draugija 
turinti 5f> komitetus po Lenkijos. Latvi- 

jos, Lietuvos, Kumunijos, Sovietu Rusi- 

jos ir Ukrainos miestus. Tuos komitetus 

sudarą legaliai atstovai apšvietos. auklė.- 

jimo. ūkio ir amatninkų organizacijų. Yj- 

si tie komitetai susijungę į vieną k'Ort"| 
organizaciją, sudarytą federatyviais prin-' 
tipais. Laike karo draugija "Ort 

*' 

apru- 

pindavusi tūkstančius pabėgėliu, įsteigus 
jiems 72 darbo biuru?, 08 Fabrikus ir 2.'> 

įmukus, ir be* to įsteigusi 40 amatu mo- 

kyklų vaikams. Kai atėję revoliucijos ir 

pogromai, draugijos darbas dar labiau 

padidėjęs, bet komitetai nusikėlė į Vaka- 

ru Kiiropą, kad gavus paramos iš Vaka- 
ru l\l u ropos žvdų. Dabar draugija atsiun- 
tusi tuo pačiu tikslu delegaciją į Ameri- 
ka. 'Taip, žydai įdirba. Ir jiems darbas.se- 
kasi, dėlto kad moka išvien dirbti. 

Amerikos laikraščiai .apgailestauja, 
kad Amerikos vaikams labai pasunkėsiąs 
geografijos mokslas, nes vieton vienos Ru- 

sijos reikėsią žinoti vardai 32-jų nauji} 
tautu ir jų sostinių. Jų didžiuma esanti 

federacijoje su Rusijos sovietais, .bet ant 

Sovietų žemlapių esą atskirai pažymėtos. 

"Xew York Call" indėjo straipsnį, už- 

vardyti) "Lenkai graso lietuviams karu". 

'' X ep Y o rk E veniug Globė'' ka« sa- 

vaitė paduoda mokykloms paruoštus iš-, i 

guldymui "bėgamuosius įvykius''. Kugsė- 
jo S d. tarpe kitų dalykų išdėstoma.ir Pa-1 
balt i jos valstybių klausimas. Mat jos ne- 

senai buvusios Amerikos pripažintos, o 

svarbios jos dėlto kad jos esančios Rusi- 

jos langais į vakaru pasaulį. 

"Xevr York Sun" plačiai aprašo- lie- 

tuvių kolonijų Long Island Grėat Xeck, 
kiir esų milijonierių rezidencijos ir kur lie- 
tuviai esij šoferiais ir daržininkais. Viisi 

esų tarp savęs giminės arba artimi pa- 
žįstami, puikiai ir ištikimai vežioja ir 

apsodinę Xew Yorko turčius; turį pašel- 
pimu draugiją iš apie ,100 narių su $3,- 
000.00 gatavu pinigų. Kolonijos vadais 
minimi Kazys Lipskis, Mikas Adomonis, 
Povilas Bicis ir Pranas Nanokas. 

Soeijalistų dienraštis ; Call'' nigs. 
5 d. paskelbė, kad Lietuvos vyriausybė 
nuo 1919 m. ir iki dabar uždariusi .15 

laikraščių. Gaila, kad nepridūrė, kiek 

laikraščių uždarė Sovietų valdžia Rusi- 

joje nuo rudens 1917 metų; taip-pat gai- 
la, kad nepaminėjo, jog tur-but. visi tie 
15 uždarytieji laikraščiai tuojau po užda- 

rymo vėl pradėjo* eiti tik truputį pakeis- 
tais vardais ir kad didžiuma tų uždarytų- 
jų buvo ne soeįjalistų laikraščiai, o kr. 
deni. ir pažangininkų. 

>.■ i 

Tautų Sąjunga ir Lietuvos -Heikalai. 

Rugsėjo 4 d. prasidėjo Genevoje tre- 

i čias metinis Tautu Sąjungos suvažiavi- 
mas. Suvažiavimo pirmininku išrinktos 
Augustinas Ethvanls, atstovaujantis Clii- 
le (Čili) respubliką. Iš ol-os prigulinčiu 
prie Tautų "Sąjungos valstybių, tame su- 

! važiavime dalyvauja 44-ios. Dalyvių j r 

svečių ypač Amerikonų skaičiumi šis su- 

važiavimas viršijus du pirmuoju. Tai pa- 
rodo, kad Tautų Sąjungos idėja žmonijos 
•mintyse nuolat įsigali. 

Rugsėjo 5 d. ''Associated Press" ko- 
respondentas pranešė Amerikos spaudai, 
kad tą dieną buvę išrinktos šešios komisi- 
jos, kurioms ir buvę paskirstyti visi su- 

važiavimo darbai, būtent: 
1. Konstitucijinių ir juridinių klausi- 

jmj; 
2. Teknikos organizacijų; 
3...Ginklavimosi sumažinimo; 
4. Finansų; 
5.. Socijalių ir bendrų klausimų;. 
6. Politinių klausimų. 
Bet be tų 6-ių komisijų dar buvo iš- 

rinkta -specijalė penkių narių komisija,, 
kuri tartų, kokius\naujus klausimus rei- 
kėtų įdėti dięnotvarkėn visuotino Tautą 
§qjungos susirinkimo. Tarpe tų naujų 
klausimų buvęs pažymėtas ir Lietuvos 

.protestas prieš lenkų darytąjį Vilniaus 

plebiscitu. Lenkai pasiskubino užprotes- 

t uoti prieš tai, kad Vilniaus rinkimų 
klausimas nebūtų svarstomas Tautų S;j- 
jungos posėdyje. 

•Rugsėjo 15 d. tos pačios "Associated 
Press" korespondentas pranešė žini$, ku- 
ria įdėjo veik visi Amerikos dienraščiai, 

v * 

kad Tautų Sąjungos susirinkimas, po sa- 

vaitės pertraukos susirinkęs 15 rugs. svar- 

stęs keletu lAažesnės svarbos (?) klausimų. 
Vienas iš tų klausimų —.cituojame iš Ne\v 
Yorko dienraščio "Evening Post" — bu- 
vo konfliktas tarp Lietuvos ir Lenkijos 
del valdymo Vilnįaus krašto. Specijalo 
komisija, kuri tq, klausimu svarstė, pata- 
rė atiduoti < politinei komisijai Lietuvos 
.protezų prieš lenkų rinkimus tame Jkraš 
.te. Susirinkimas komisijos raportu /priė-r 
mė. Jisai perdavė komisijai-(nepasakyta 
kuriai: ar politikos, ar ųaujų klausimų 
komisijai. ;L. f. B.) -Lietuvių skundus d«l 
lenkų valdžios .persekiojimo jų tautiečių, 
tečiau susirinkįjnas atsisakė padėti j die- 

notvarkę rinkimų klausimų. 
Tai palaidoja Vilniaus klausimą, kiek 

tai paliečia Tautų Sąjungą ii* palieka lais- 
vę Lenkijai rinkti atstovus iš to krašto į 
savo parlamentų' 

(Bus daugiau) 


