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METAI-VOL VII 

MIRĖ ŽYMUS AMERIKOJ 
PASAULINIS KATALIKAS. 
BUVO LEIDĖJAS-REDAK- 
TORIUS KATALIKIŠKO 

LAIKRAŠČIO. 

Nelaimė patiko ji važiuoja 
automobiliu. 

DUBUQUE, Io\va, gr. 7.— 
\ ienatinio S. Yalstyl>ese ka- 
talikiško anglu kalboje dien- 
raščio "Daily American Tri- 
būne'* laidėją-redaktorių Xi- 
cholas (ionner patiko nelaimė 
ir netikėta mirtis. 

Praeitą šeštadienį jis su 

savo sūnumi l'ieholas, dukte- 
rimi Auna. J. 1>. Shroeder. 
Miss K. llir.^chboeck ir Fred 
Stenini (visi Marquette Uni- 
versiteto studentai) anksti ry- 

tą automobiliu išvažiavo iš 
čia į Mihvaukee, \Vis. 

Apie už 45 mailių r. u o Du- 

buąue važiuojant į .Tanesville, 
arti South \Vayne, automobi- 
lius paslydo ant šlapio vieške- 

lio ir, nusiritęs pakalnėn, upe- 

ly apvožė leidėją-redaktorių, 
jo dukterį ir Shroeder. Visi 

trys prigėrė. (Ii jo sunui ir 

kitiem dviem pavyko kaip ten 

išsigelbėti. 
Miręs Xicho!as (ionner bu- 

vo vienas žymiausiu pasauli- 
niu katalikų Suv. Valstybėse. 
Papa Pilis X nabašninką bu- 

vo apdovanojęs sv. Gri<ro- 
riaus ordenu už jo nuopelnus 
katalikystei. 

Visu trijų žuvusių laidotu- 

vės įvyko čia antradienį. 

SIMPATIJOS REIŠKIMAI 
MIRUS N. GONNER. 

Kondoleneijas telegramo- 
mis į Dul>u(|iie, la., pasiimto 
Amerikos Arkivyskupai ir 

Vyskupai. \"isi jio tvirtina, 

kad mirus (ioimer'ui kataliku 

žurnaliznias Amerikoje pane- 
ša didelius nuostolius., Nuo- 

stolius turi ir Bažnyeia. 
Chicagos Arkivyskupo pa- 

siusta tokia telegrama: 
"Siuneiu savo simpatiją 

mirus Goimer'ui. Jo miri- 

mas tikrai didelis nuostolis 

Bažnyčiai/' 

ŠVENTASIS TĖVAS PASI- 

TIKI FRANCIJA. 

PARYŽIUS, g r. 7. — Iš 

Romos gryžo Apaštalu Sosto 

nuncijus Francijai, monsigno- 
ras Cerretti. 

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais monsignoras sakė, 

jog1 Papa reiškęs didelį pasi- 
tikėjimą Franeijos valia kas 

link legalės Bažnyčios stovy- 
bos Franci joje- 

Toliaus sakė, kad Šventa- 

sis Tėva* nuodugniai painfor- 
muotas apie visus reikalus 

Franci joje ir patsai tai visa 

studijuoja. Be to, Pius XI 

labai palankiai atsineša į 
Franci ją. 

CHICAGO. — Šiandie pra 
matomas nepastovus oras 

maža atmaina temperatūroje 

Santarve Padavė Turkams Pla- 
nus Dardanelių Reikale 

TURKAI TURĖS GERAI APSVARSTYTI TA 
■ 

( 
KLAUSIMA 

LAl'SANNE. gr. 7. —Pa- 

gali aus pirmieji santarvės va- 

lstybių delegatai prabilo Dar- 
daneliu stovy bos klausime ne- 

sulaukdami turku paduodant 
savo planus. 

1 Santarvės delegatai padavė 
turkams tokius planus: 

Dardanelius ir Bosforą kaip 
taikos, taip karo laiku 

1 
kontroliuoja internacionale 
komisija, sudaryta iš atstovų 
visu didžiųjų valstybių, S u v. 

| Valstybių, Turkijos, ir visų 
šalių, kurių sienos susisiekia' 

su .Juodąja jura. 

į Turkai turi pagalvoti. 
I Tai.L'i, turkai turi, ko jie 
' 
norėjo. Ir šiandie tuo klau- 

simu jie turi rimtai pagalvo- 
!{u 

Pasirodo, kad turkams Da- 

rdanelių problema labai sun- j 
ki. Jei jie paklausys Rusi- 

| jos l)olševikų ir norės Darda- j 
fnelius ]>alikti savo kontrolėje, 
tai Turkijai prisieis pasiga^ 

: minti nemažą karo laivyną. 
Tai nemažas dalykas. Turkai 

■ to nenori. Tr nežinia, ka i p | 
jie atsineš tau klausimam 

Karo laivai praleidžiami. 
Visus planus ir visus pro- 

jektus turkams vakar Įdavė 
! Anglijos delegatas lordas Cu- 
i rzon. 

►Šis pažymėjo, kad kontro- 
lės komisija galės šen ir ten 

praleisti Dardaneliais nusta-J 
lyto didumo karo laivus. To- 

ri aus įplaukusiems i Juodąją 
jurą karo laivams komisija 
paskirs laiką, kada jie turi 

gryžti. Tas laikas bus ski- 
riamas sutinkant su aplinki- 
nėmis Juodosios juros valsty- 
bėmis. 

Duota laiko. 

Turkams iki penktadienio 
duota laiko gerai išstudijuoti 
planus ir duoti atsakymą. 

* 
.. 

Boiševistinės Rusijos dele- 

gatas Teliitclierin pranešė, 
kad jis kovosiąs prieš ta san- 

* 

tavvės planą. Nes jis reiš- 

kia, kad pertakas turės užval- 
dyti Anglija. 

Tchitcherinas reikalaus, 
idant Dardanelių kontrolė bu- 

tu palikta vieniems turkams, 

žinoma, jei turkai to norės. 

ANGLIJOS REPRESIJOS KONSTANTINOPOLY ; 
_ I 

♦ 1 

J 

TURKAI NENORI IŠLEIST IŠ TURKIJOS KRIKŠČIONIŲ! 
Į 

| KOXSTAX,TIXOP<)L gr. 

j 7. — Kuomet turku naciona- 

! listii policija mėgino konfis- 
I kuoti pačių nacionalistu auto- 

ritetų išduotus pasportus 
i šimtui armėnu, norinčiu aplei- 
jsti Konstantinopoli, Anglijos 
kariuomenė tuojaus išnaujo 
užėmė visas čia muitines ir 

kulkasvaidžių apsaugoje leido 
tiems armėnams ir kitiems 
krikščionims pabėgėliams in- 

eiti i laivus, kuriais apleis 
Turkiją. 

Turkų policija, be to, ne- 

leido krikščionims pabėgė- 
liams sueiti vienan l'raueuzų 
garlaiviu ttamsune, Juodos 

juros papkraščiuose, nors tie 

pabėgėliai turi italu autorite- 

tų leidimą. 
Al il i tarinis Konstantinopo- 

lio gubernatorius Rat'et paša 
turėjo keturių valandų kon- 

ferencija su santarvės komi- 
I -pv 

sionieriais ir generolais. Pa- 

daryta laikina sutartis, kurią- 
ja pasiremiant leidžiama kri- 

ikščionims apleisti Turkiją, jei 
jie to nori. iTeciaus paties 
principo klausimas neišspręs- 
tas. Turės i v>*kti daugiau 
konferencijų. 

Rafet paša tvirtina, kad 

! santarvė jau nookupuoja 
Konstantinopolio ir neturi 
teisės maišytis tarp jo ir Tur- 

; kijoj gimusių krikščionių. 
| Juodosios juros pakraščiuo- 

se yra apie 5(1,000 krikščioniu,; 
daugiausia subėgusiu iš Tur- 

kijos gilumos. Graiku gar- 
laiviais norima juos iš ten 

paimti. Bet turku autoritetai 
priešinasi. Sako,, jei tie 

krikščionys bus imami i grai- 
ku laivus, tai turku valdžia! 
juos visus, krikščionis, gra- 
žinsianti atgal 'Turkijos gilu- 
mon. 

AIRIJA LAISVA ŠAUS. 
——— 

j DUBLINAS, gr. 7. — Pra- 

dėjus vakar Airija liko laisva 
/ 

šalis, Britanijos dominija, kuo 
mat Anglijos karalius patvir 
tino Anglijos pravestu Lais- 
vosios Airiu šalies konstitu- 

ciją 
Airijos generaliu guberna- 

torium čia prisiekdintas gen. 
Healy.. 

1 Airija švenčia didelę šven- 

te po daugelio šimtų metų 
laimėjusi laisve. Nuo šio lai- 
ko airiai patys savo valsty- 

ibės likimu rūpinsis, nors ir 

'prigulės Britanijos imperijos 
• šeimynai. 

MIRĖ JĖZUITAS PROFE- 
SORIUS. 

ST; LOUTS, Mo., gr. 7.- 

Mirė St. vLouis universiteto 
žvrtius dogmatinės teologijos 
profesorius, kun. Francis J. 

Klocker, Jėzuitas. Nabašnin- 
kas ėjo 63 metus amžiaus. 

BOLŠEVIKAMS NORISI UŽ 
DARYTI JUODĄJA JŪRA- 

Sako, tegu tiurkai kontroliuo- 

ja Dardaaelius. 

LAUSĄNNĖ, gr. 0. — Pa- 

,<?irodo, kad Dardanėlių ir 

Bosforo portaku kontrolei 
daugiausia pfrieštariauja An- 

glijos ir bolšeVistinės Rusijos 
kontradikciniaf nusistatymai. 
Kad tuotarpu Franci ja, Itali- 

ja, Suv. Valstybės ir net "pati 
Turkija pertakų klausimo ne- 

turi definitivių planų. 
Kiek žinoma, Turkija pasi-| 

rengusi sutikti su br kokiu j 
planu, kurs noprieštariauja! 
jos interesams ir kitoms vals- 

tybėms tinkamas. Turkai bi- 

jo kaip Anglijos, taip bolsevi-, 
stinės Rusijos statomų proje- 
ktų. 

•Teėiaus jie visgi labiauS| 
linksta prie bolševistinės Ru-: 

sijos. Nes Anglija kur-kas 
d augi aus grum o j ant i. 

Bolševiku planai. 
Bolševistinėš Rusijos užsie- 

nių reikalu komisaras Tehit- 
eherin didžiai griežtai nusis- 

tatęs prieš Angliją. ^ Jis An- 

gliją. vadina viliūge. 
Anądien konferencijos susi- 

rinkime jis skaitė Maskvos 
valdžios nusistatymą. Bolše- 

vistinė Rusija stovi už tai, 
idant Dardaneliai ir Bosforas 

kartą ant visados butu užda- 

rytas karo laivams plaukioti. 
Tos pertakos teeiaus visais 
laikais turi but atviros ir 

liuosos pirklybai. 
Be to, Maskvos valdžia sto- 

vi už tai, idant pertakų visa 
kontrolė pasiliktu turkams. 

Nes tai turku teritorijos, jn 
savastys. Turkai gali net 

pakraščius apginkluoti. Pri- 
reikus turtai gali net sau 

draugingos valstybės karo 

laivus praleisti. yTai nuosa- 

vas turku reikalas. 
Tchitclierin dar sakė, jog 

seniau bolševistinė Rusija no- 

rėjusi paimti Dar danei i n kon- 

trolę. Bet nuo to atsisakiusi. 
Ir jei taip, tai bolševistinė 

Rusija griežtai priešinga, 
idant ta kontrolė tektų Angli- 
jai. Rusija turi saugoti savo 

interesus. 

įTrys planai. 
1 Konferencijoje su laikrašti- 
ninkais Teliitcherin pa'davė 
tris planus, pagal kurių per- 
takų klausimą galima išsprę- 
sti. 

1. Dardanelius ir Bosforą 
turi okupuoti Rusija. Bet 

Rusija to nenori. 
2. Pavesti internacionalei 

okupuotei. Bet tuomet kont- 

rolė tektų tai valstybei, kuri 
turi stipriausio- karo laivyną. 

3. Palikti per takas turkams 

taip, kaip buta pirm karo. 
Tchitclierin sako, jog tas 

paskutinis trečiasis planas bu- 

tų atsakančiausias. Nes tuo- 

met turkai saugotų inėjimą 
Juodojon jūron, kur b. Rusija 
turi daug interesų. 

Tarkai tyli. 

^Turkai delegatai pranešė, 

9 MILIŪNAI PROHIBICI- 
JAI VYKINTI. 

WASHINOjTOiST, gr. 7. — 

Prohibicijos vykinimo vyriau 
sias koniisionierius Haynes iš- 
davė kongresui raportą iš 

prohibicijos akinimo 'perei- 
tais metais ir reikalauja 9 mi 
lionu dol. išlaidų ateinantiems 
metams. j 

Koniisionierius tvirtina, jog I 
prohibicijos vykinime šiandie I 
krizis pasiekęs aukščiausią | 
laipsnį. Sekantiems keleriems I 
metams bus reikalingos dide- 
lės išlaidos. Paskui išlakios 
eisiančios mažyn. Gyventojai | 
apsiprasią ir įstatymą pikly- \ 
sią. 

Tečiaus šiandie del prohi-' 
bicijos palaikymo reikalinga i 

be paliovos kova. 

6 ŽUVO SUAEROPLA- 
NAIS. 

NEWPORT, News, Va., gr.1 
7. — Langley lauke du aerop- į 
lanu susidaužė 250 pėdų au- 

kštumoje ir liepsnodami dri- 
bo žemėn. 6 žmonės žuvo. Iš 

jų du armijos lakunu — ma- 

joras fJearhart ir kapit. Do- 
vio. 

PATARIA MAŽINTI MO- 
KESČIUS TURČIAMS. | 

"""" '** 

AVASTIINGTON, gr. 7. — ! 
Pinigyno sekretorius Mellon ! 

kongresui įdavė savo raportą 
įstatymui jokiu pataisymu. 
Nereikalauja jis Moraliu 

mokesčių įstatym. pataisymų. 
Tik pataria sumažinti "sur- 

taxas," taigi, turčių moka- 
mus mokesčius. Tie nabagai 
jau ir taip daug '4pavargę." 

PRASIDĖJO BYLA. 

MARION, 111., gr. 7. — Pa- 

galinus eia prasidėjo byla del 
bubsiu Herrine darbininkų 
skerdynių. Teisiami pirmiau- 
sia 5, kaltinami žmogžudystė- 
se. 

PRAGAIŠO KLERKAS SU 

PINIGAIS, 

Strauss Fumiture Co., 6357 
S. Ashland a ve., klerkas Tho- 
nias Kelly vakar pirm pietį] 
i'šėjo artimon bankon. Nešė 

300\dolerių pinigais ir 700 do- 
— 

lerių čekiais. Išėjęs negry-i 
žo. Bankoj patirta, kad jis1 
ten nebuvęs. 

Iš Board of (Trade viešbu- 

čio, 321 So. La Šalie st., iš 

penktojo aukšto per langą. iš- 
šoko laukan ir užsimušė Mi- 

» 

chael Salno, 35 metų. Pas jį. 
rasta rusiškai rašytas raščiu- 
kas ir 85 doleriai. Rašo,. jogj 
jam įsipykęs gyvenimas. 

jog pertaklj klausimu jie pir-i 
mutiniai nepaduosiu jokiu 
planų. Jie, kaip paprastai, 
tylėsią. iTegul, sako, santar- 
vės- delegatai pirmiau paskel- 
bi^- savo projektus. ] Ir tik 

paskui jie, turkai, atsiliepsią. 
•% > *' 1 
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Prezidentas Priešinasi Konstitu- 
cijos Tampymui 

AVASHINGTON, gr. G. 
Prezidento rinkimų ir inaugu- 
racijos konstituciniam "ame- 

ii(lm<Mitui,'' kurį senatas turi 

tuojaus svarstyti, didžiai 

priešinasi prezidentas Haiv 

dingas. 1 

Prezidentas sako, kad šalies! 
konstitucija neberaikalinga 
nuolatinio tampymo. Taip I 
toliuus iie^rali buti. 

i 
Prezidentui ypač nepatinka j 

greitas kongreso sušaukimas,! 
kurs turi sekti vos už kelių 
savaičių po rinkimų. Tarpe 
rinkimų ir kongreso sesijos 
pradžios visuomet turį but 

platesnis tarpas. Reikia 

duoti progos visuomenei atsi- 

kvošėti, visapusiai apgalvoti 
visokius klausinius. I 

GRAIKU PRINCAS BUVO 
AUDIENCIJOJE PAS 

ŠVENTĄJĮ TĖVĄ. 
ROMA, gr. 7. — Ištremtas 

iš Graikijos princas Andrew, 
buvusio karaliaus Konstanti- 
no brolis, su savo žmona A- 
lice ir- keturiomis jaunomis 
dukterimis buvo audiencijoje 
pas Šventąjį Tėvą. 

Bet senato agrikultūros ko- 

mitetas, kuriame .yra progre- 
syvių atstovų didžiuma, tą a- 

mendmentą grąžina senatui ir 

drrbuosis jį pravesti. 

įTas " amendmentas," kurs 
tarėtn skaitytis iš eilės 20-uo- 

jy, paduoda šias atmainas 

konstitucijoje: 
Prezidento ir vice-preziden- 

i.f; inauguracija seka trečiąjį 
sausio pirmadieni po rinkimi]. 

'Naujai išrinktas kongresas 
susirenka sesijon pirmąjį sau- 

i?io pirmadienį. 
Panaikinama elektoralė ko- 

legija. Prezidentą ir vice- 

prezidentą kiekvienos valsty- 
bės gyventojai renka tiesiogi- 
niais balsais. 

Princas dėkojo Papai už 

pasidarbavimą jį išgelbėti 
nuo mirties bausmės, kokia 

jam buvo revoliucinės vald-. 
žios Atėnuose planuojama.v 

Papa princo klausinėjo a- 

pie Graikijos padėtį. 
Paskui princas buvo priim- 

tas kardinolo Gasparri. 
Jis 'pareiškė, kad keliaująs- 

Anglijon. 'Teeiaus Romon at- 

vykęs specialiai, kad perso- 
naliai padėkoti Šventajam Tė 
vui. 

LIETUVOJE, i 
I 

KALĖJIMAS — NE 
VIEŠBUTIS. 

KAUNAS. Delei nesųmo-: 
d i u, kurias4 skleidžia ;Vilniausj 
lenkų laikraštis "Slowo" a-j 

pie Lietuvos kalėjimus ir lai- 
komuosius juose lenkus, teko 
sužinoti kalėjimų departa- 
mente ir i"Kalinių globoj" ši- 

tokį paaiškinimų: 
"Visi taip vadinami kali- 

niai — lenkai yra Lietuvos 

piliečiai. Tarp tų 44lenini" 
vra kaliniai, pavardėmis Kiš- 

kis, Meškis, Čiurliams, Mar- 

kulis, Kubilius, Adomaitis ir 

kiti; kai-kurie jų net lenkiškai 

kalbėti nemoką. < 

Kad kalinių būvis yra var- 

gingas, visai suprantama, nes Į 
pats laisvės atėmimas nevi- 
sai yra malonus. Maisto ka- 

lėjimuose' jie gauna užtekti- 

nai, atnešimai iš šalies neap- 
riboti, pasimatymai duodama 
du kartu į savaitę, pasivaik- 
ščiojimui valandą į dieną. Ka- 
liniai inteligentai patalpinti 
geresniose kamerose; knygų 
gauna iš miesto su prokuratu-! 
ros leidimu be apribojimo. 

Nurodymas, kad Šiaulių ka- 

Ijėjime jie vergiami dirbti su- 

nkius darbus ne visai tikras, 
nes bendrai jokių sunkiųjų 
darbų musų kalėjimuose nė- 
ra. Vienintelis darbas, kurį 
kaliniai dirba, yra malkų piau 
stymas ir kapojimas. Bet tą 
darbą jie atlieka iš eilės su j 
visais kitais kaliniais, ir at-j 
lieka noriai, nes tai duodfc j 
jiems šiokį tokį judesį. TĮJz 

kalėjimų sienų jie dirbti ne- 

leidžiami, nes maždaug visi 
iie turi didesnės bausmės ar- 

ba tardomi; tos gi rųšies ka- 
liniams leidžiama dirbti tik 

kalėjimų sienose. 

Valgis, kaip jau buvo pas"; 
tebėta, ypač kalėjimuose, ku- 

riuose islajko valdžia, o ne sa- 

vivaldybės, yra užtektinai ge- 
ras. Valgis išduodamas su 

kalinių priežiūra, kurie nuolat 

iš eilįės dižuruoja virtuvėje. 
Jokių ypatingų apsunkinimij 
kaliniams nedaroma, bet žino- 

ma, pro langus žiūrėti ir kal- 

intis neleidžiama. Buvo po- 
ra metų atgal atsitikimų, kad 

sargyba negalėdama pavaryti 
kalinių nito langų, šaudė auk- 

štyn, bet ir tas dabar užgin- 
ta. Kalinius mušti griežtai 
uždrausta ir jeigu tokie atsi- 
tikimai butų, kaltininkai butų 
nubausti. Pančiai musų ka- 

lėj ūmiose abelnai nevartoja- 
mi. Jie tiktai uždedami, kai 
kas nusikalsta. Taip vadina- 
miems — lenkams ta bausmė 

k"' yH 

ligi šiam laikui taikoma nebu- 
vo." 

Chicagoje pavogta 5 auto- 

mobiliai paroje, gruodžio 5-6. 

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITE "DRAUGĄ." 

PINIGU KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl, svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.36 

Italijos 100 lirų 1.56 
Vokietijos 100 mark .01% 
Lęnkijos 100 mark. .0068 

.V' 


