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PATVIRTINA NAUJO 
DELEGATO PASKYRIMĄ. 

TAI ARKIVYSKUPAS 
FUMASONI BIONDI. 

Skaitosi tikras misionorius. 

XEAY YORK, -r. 18. —Ko- 

lumbo Vyčiu (Knights ot' 

Columlms) komisionierius 

Komoj, E'ihvard L. Hearn,1 
vietos K. Y. ofisan pranešė,' 
jog* ))iivos Apaštalinis Delega- 
tas Japonijai, Jo Ekse. Arki- 

vyskupas Piotro Fnmasoni 
Biondi, tikrai Ims Papos pa- 

skirtas Apaštaliniu Delegatu 
Suv. Valstijoms vieton pakel- 
to į kardinolus Donzano. Ar- 

tiniausiomis dienomis reikia 

tikėtis tormalio paskyrimo. 
Arkivyskupas Fumasomj 

Riondi huvo Apaštaliniu De- 

legatu Indijai ir. Japonijai. 
Pirmiau s jis buvo paskirtas 
Retorikos profesoriumi Pro- 

pagandoj, paskiaus paskirtas 
_\p. Del. In.Iijon ir, kiek pa- 

laukus. Kinijon. Jo uolumas 

ypatingas. N'ebuta nei vie- 

nos parapijos, kurios jis ne- 

imtu aplankęs. 
Kuomet pagalinus jis isrin-i 

ktas Propagandos sekreto- 

rium, tuo laiku lankąs Romą 
Indijos Arkivyskupas tarv a- 

pie jį: "Propaganda negalėjo 
parinkti ko tinkamesnio." 

Arkivysk. Fumasoni P>ion-į 
di skaitosi tikras misionorius.| 
Taipat tikras romėnas. (ii- 

mes 1872 m. ir mokslus ėjos 
Komoj. Skaitosi žymus ling- 

vistas, gerai kalba angliškai. 
Apaštalinė Delegacija Suv. 

Valstybėse del savo svarbu- 

mo yra praktikaliai lygi nun- 

ciatūrai. Delegacijai prik- 
lauso trečiosios tribunalo in- 

stancijos tois<ė. Delegato iš- 

tarnh> yra galutina. 
Delegaciją S. Valstybėms 

įsteigė Papa Leonas Xnr 

sausio 24, 1S93. Jo Eksc. Fu- 

masoni Biondi bus jauktasis 
iš eiljės delegatas. AVashingto- 
no Apaštaliniai Delegatai vi- 

suomet paaukštinami kardi- 

nolais, kas labai retai pasitai- 
ko su Apaštaliniais Delega- 
tais kitose šalyse. 

FRANCUOS PARLAMENTO 
ATSTOVAS LAISVAS. 

PARYŽIUS, g. 19. — Fran- 

eijos parlamento atstovas ra- 

dikalas Paiuleve, matyt, ne- 

bus patrauktas teisman už ka- 

talikų kunigijos įžeidimą. 
Parlamentas gavęs skundų 

tuo jaus paskyrė komisiją iš 

11-os atstovų. Iš jų vos vie- 

nas stovėjo radikalą paliuo- 
suoti nuo parlamento atsto- 

vams priklausančių nepalie- 
eiamybės privilegijų ir leisti 

pašaukti teisman. Tečiaus 

kiti komisijos nariai buvo 

priešingi. Taip viskas ir pa- 

silieka. 
Paiuleve franeuzus kunigus 

išvadino karo "slakeriais." 

PLATINKITE "DKATTGĄ" 

Europos Valstybės Ginkluojasi! 
• r 

AVASHING TOX, -r. 19. —i 

Europos valsayh. ir tolesniaiį 
dideles išlaidas pašvenčia sa- 

vo armijoms ir abelną.jam gi n 

klavimuisi.. 

Kuomet čionai )>uvo laiko- j 
ma nusiginklavimo konferen- 

cija (tai buvo šiu metu pra- 
džioje) senatorius MeCormiek 
iš Illinois valstybes įdavė se- 

natui rezoliuciją, .lis reikala- 
\o valstybės departamento pa 
tirti ir senatui pranešti, kiek! 
kuri Europos valstybe išlei- 
džia savo apsaugai, taigi, gi n 

klavimuisi. 

Valstybės departamentas pa- 

rūpino žinių ir pasiuntė sc- 

natan. Paduodamos išlaidos | 
skiriamos 1023 metams. 

Ir taip: 
Belgija 7,500 milionų fran- 

kų armijai ir 7(17 milionų gi a I 
klavimuisi. 

Čekoslovakija 1,900 milionų 
koroiių ir TOS milionų kor. 

Franci,)"a 3o,237 imliomis 

frankų ir .'>j426 milionų f r. 

Lietuva S79 milionų markių 
ir 491 milionų mark. 

Lenkija ">91 milionų markių 
ir 1T)2 milionų mar. 

"Rumunija 10,20S miliomis 

ir 1,157 milioinis markių. 
Paduotose čia skaitlinėse y- 

ra kas tokio ypatinga ir ne- 

aiškaus. Pažpninia, kad Lie- 

tuva išleidžianti daugiau net 

už Lenkiją. Tai negalimas 
daiktas. 

Yra žinoma, kad kaip Frau 

ei ja, taip Lenkija šiandie 

daugiausia išleioližia savo ar- 

mijoms ir ginklavimuisi, 
Tuotarpu šiame senatui pra 

nešime pažymima visai adver- 

niai. Tokiomis informacijo- 
mis mažai kas gali pasinau- 
doti. 

SORAH PRIEŠINGAS DUOTI PAGELBA EUROPAI 
\vasiixk;to.\\ -t. i<>. —, 

Ana diena senatorius Boralil 
*• 

senate aiškiai pažymėjo, jocr| 
žinomu * nepermaldauja- 
mu" senatorių blokas viso-' 

i 
mis priemonėmis pasipnesms 
vyriausybei, jeį pastaroji: 
mėgins finansiniai šelpti Eu-j 

rępą. 
Senatorius I»orah tvirtina,Į 

kad Europa to visai neužsi-| 
pelno. .Ji m- vien nemažina j 
ant vokiečiu užkrautos nežmo- 

4 

niškos kontribucijos, bet dar! 

palaiko savo skaitlingas arini-; 
v 

jas. šiandie tos armijos | 
gaišina Europą. 

Anot senatoriaus Boralio, 
jei K u ropos valstvl.vs nori su- 

silaukti paęelbos, tejrul jo.- 

pirmiaus nusiginkluoja. 

Sen. Iiorali lybiai jiriešina- 
si duoti paskolą ir pačiai (Vo- 
kietijai. Nes kas iš to. Vo-| 
kietija gavusi j>askol«-i tuojaus 
ją turĮ-s atiduoti karo kredi- 

toriams, kurio tik ir laukia to- 

kios paskolos. 
Nors senatorius valstybių 

neišvadina. bet kiekvienam 

suprantama, kad daugiausia 
tenka FranHjai už jos milKa- 

mi ną. 

DEL DARBININKŲ SKER- 

DYNIŲ BYLA EINA 
PIRMYN. 

Valstybės- liudininkai nupasa-1 
koja ką matę. 

MARION, 111., -r. 19. — 

Buvusių darbininkų skerdy- 
nių arti Korriii reikale byla 
varoma pirmyn. Teisiami 

penki įtariami žmogžudžiai. 

]»yla prasidėjo praeitą sa- 

vaitę. Visas laikas liudija 
valstylips Šaukiami liudinin- 
kai. Jų daugybė. Jų liųdy- 
mas tesis dar šia savaite. 

%. c 

Nupasakoja baisius daiktus. 
Skaudžiai apkaltina kaltina 
imiosius. Negina, kad jie žu- 

dę savo aukas. Bet dar jas 
kankinę. Pašautus primušę 
arba tiesiog papiovę. Negir- 
dėti žvėriškumai.- Aršiau nei 

bolševistinėj Kusi joj. 

PAGKOBĖ 200,000 DOL. 
AUKSU. 

DEXVER, Colo., gr. 19. — | 
15 valdiškos pinigų tlirbtuvčs | 
čia vienon bankon l>uvo veža- 

ma 200,000 doleriu aukso. 

'Trys plėšikai nžpuoLo tro- 

ką. Vieną sargą pašovė. Pa- 

grobė auksą, įvertįė savo au- 

tomobilin ir nudumė. 

IEŠKOMI 27-ni PRAŽUVĘ. I 
* i 

SAl'LS v T K. Al AKIE, Mic4i. 

gr. 19. — Ana diena laivas 
O c w 

Kelianee susidauži Į povande- 
nines uolas netoli Lizard sie- 

los. Laivas nuskendo. 27 lai- 

vo jurininkai ir pasa&ieriai 
pragaišo. Nežinia, ar jie žu- 

vo su Ino laivu, ar gal mirė 
budaini valty, jei jiems pa- 

vyko išsigelbėti iš laivo. 

Išsigelbėję 7 asmenys čia 

atvyko ir pranešė apie nelai- 

mę. (Pasiusta keletos laivu ek- 

spedicija. 

LAKŪNAS PRAGAIŠO 
PŪGOJE. 

SALT LAKE CITY, gr. 19. 
Pastos laluinas Boonstra, 

skrizdamas iš AVoochvard Fie- 
]<1 į Tiock Springs kelionėje 
pragaišo. Sakoma, jį užpuolu- 
si sniego puga. 

šešiolika aeroplanų pasiųs- 
Ijv pragaišusio ieškoti. 

16 GUBERNATORIŲ 
WASHINGTONE. 

\ 

AVASHINGjTON, gr. 19. — 

šešiolika valstybių gubernato- 
rių vakar konferavo su pre- 
zidentu Hardingu probibic.ijos 
vvkinimo reikale. 

LABAI BLOGA PADĖTIS 
GRAIKIJOJE, 

VALSTYBEI GRŪMOJA 
SUSKALDYMAS. 

Būtinai reikalinga didelė 

paskola. 

ATĖNAI via Koma. gr. 18. 
— Graikijos valstybei grūmo- 

ja. suskaldymas ir sunaikini- 
mas. 

Pasauliui kaipir nieko neži- 

noma, kas šiandie veikiami 

Graikijoj. Šalis ekonominiai 

sužlugusi. Viduje nepapras- 
ti nerimavimai. Išoriniai 

priešai ima veikti. 

Pašalindami karalių Kons- 

tantiną vonizolistai revoliucio- 
nieriai niaiv'i atliksią didelius 
darbus. Tečiaus visą padėtį 
dar daugiau pablogino. J>ai- 

siai pa a r sėjo padėtis, kuomet 
revoliucinė valdžia nužudė bu- 
vusius karaliaus Konstantino 
ministerius. 

Cenzūra taip aštri, kad 

graiku laikraščiams uždraus- 
ta rašyti, kns šiandie veikiasi 

šaly. 
Revoliucinė valdžia tikėjosi 

bent kokios naudos iš Lausan- 
nos konferencijos. Teciaus 

nieko ypatinga nepramatoma. 
Nėra .stipraus vado. 

Kuomet revoliucinį armija 
užfėmė Atiėnus ir prašalino 
Konstantiną, ant šalies -su- 

puolė visokios nelaimės. Re- 

voliucionieriai tikėjosi išnai- 

kinę monarchisuts sulaukti 
laimingesnių dienu. 

I5et nevyksta. Pakilo visa 

eilė politinių partijų. Šian- 
dien jos tarp savęs kovoja 
už pirmenybę. 

Visoj šaly neapsakomas 
vargas. Apie milionas pabė- 
gėlių suplaukė iš visur. Ne- 

turima kur jų dėti. Nfėra 
kuo maitinti. Valstybės iž- 

das tuščias. 

Graikijai trūksta atatinka- 

mojo vado. Prie stipriausių 
tautos vadų prsikaitomi Ve- 

nizelos ir Zaimis. Bet tiedu 
atsisako grvžti Graikijon ir 

užimti vadų vietas. 

Graikijos likimas šiandie 

todėl yra armijos grupės ran- 

kose. 

Viršininkas — Plastiras. 

Šiandie Graikijos vyriau- 
siuoju viršininku skaitosi 

pulkininkas Plastiras. Tai" 

kaipir koks prezidentas. Nc 

politikas, bet'kareivis. Poli- 

tiniai reikalai jam svetimi. 

Teeiaus jis laiko revoliucines 

vadžias. 
Premieru yra pulk. Goni- 

tas, vienas iš pirmjgjų revo- 

liucionierių. Taipat labai 

mažai turi supratimo apie po- 

litikę. 

i Apsiausta priešų 

Kuomet ta graikų revoliu- 
cinė valdžia džiaugiasi savo 

"laimėjimais," Graikijos iš- 

oriniai priešai veda smarkią 
akciją jos nenaudai. 

|Tų priešų -tarpe pirmąją 

vietą užima Turkija. Grai- 
kai jos akyvaizdoje yra be- 

spėkiai. Turkai graikams 
pavojingiausi. Pirm šimto 
motu kuone visa šiandieninė 
0 raki ja buvo turku valdoma. 
Šiandie turkai turi jau ryti 
nę Trakiją. Bet jiems nori- 

si ir vakarinės dalies. Dėlto 

išilgai Marica upės graikai 
turi užlaikyti skaitlingą ar- 

miją. 
Kitos kaiminingos valsty- 

bės nori pasisavinti kitas 

graiku valstybės šalis. 
e 

Reikia pinigu. 

Iš to krizio Graikija gagėtų 
dar išsigelbėti gaudama užsie- 

niuose paskolą. , Tuotarpu jai 
užtektų bent 40 milionų do-| 
leriu. • ! 

Bot kur gali gauti paskolą? į 
Anglija neduos. Xos jai jaui 
daug ir taip įsiskolinusi. Fra-1 
nei ja i ne galvoje graiku liki- 

mas. 

'Dėlto savo išsigelbėj. Grai-j 
kija mato tik turtingoje Ame-j 
rikoje. Kaip Venizelos, taip i 

revoliucinė valdžia pasitiki, 
kad Amerika maitins -ir ap- 

dengs visus pabėgėlius. Tuo- 

met šaliai didžiai palengvės. 
Bet ar Amerika ims savo 

globou visus paliegėlius, tai 

kitas klausimas. Nežiūrint 
to, Europos politikai varu 

verčia Ameriką duoti pagelbą 
Graikijai. |Tie politikai kaip 
Europoje, taip kitur priverda 
visokios ko3ės ir paskiU brn-, 

ka tą koše įrodei Šamui ka- 

binti. • 

Taip ne vien neteisinga, bet j 
ir negalima. Dėdė Šamas tu-: 

ros kuomet nors tarti: Gana j 
to visa! 

DU MOROS NUŽUDYTA. 

MANTLA, Pliil. salos, gr.į 
19. — Seeuban saloje, Suln 

grupėje, apie 15 filipimj žmo- 

gžudžiu užpuolė amerikonišką 
policiją. Du žmogžudžiu nu- 

žudyta. tfu poliemonu irgi 
sužeista. 

PASKUTINIAI ANGLAI 

APLEIDO AIRIJĄ. 

DUBLINAS, gr. 19. — gįl 
sekmadienį paskutinis anglui 
kariuomenės būrys apleido 
Airiją. 'Susirinkusios skait- 

lingos airi,ų minios anglus iš- 

kilmingai išlydėjo. 
Gyveną Airijoj civiliai ang-j 

lai kareivių vadą. gen Mae-j 
ready apibėrė gilėmis. 

PRIEŠ PARAPIJŲ 
MOKYKLAS. 

LANSĮTNG, Mieli., gr. 19.—! 

(Visoj Michigano valstybėj 
renkami parašai peticijai. Pe- 

ticiją norima įduoti' valstybės 
sekretoriui su tikslu gauti lei- 

dimą ateinantį pavasarį pa- 
skelbti piliečių referendumą 

parapijų mokyklų klausime. 
Kaip kitur, taip ir šioj 

valstybėj katalikų priešai su- 

galvojo panaikinti parapijų 
mokyklas ir katalikų vaikus 

varu priversti lankyti viešą- 
sias betitybines mokyklas. 

Pilsudskį Išnaujo Gryžo 
Valdžion 

PAŠAUKTAS | GENERAUO ŠTABO VIRŠININKUS' 
VARŠAVOJE PASKELBTA KARO PADĖTIS 

IX) N DONAS, -r. .10.—Va r-! 
'* ! 

savoj paskelbta karo padėtis.1 
Situacija labai neaiški. Pil-" 
sudski savo rankose laiko lon- 

ku valdžios vadžias. 
i 

_ 
t 

VAKSAVA, gr. 19. — Nu-! 
žudžius prezidentą O. Xai\u-: 

\ i 
to\vicz, seimo pirmininkas Ita-| 
ta,j autonominiai užėmė pre-j 
zidento vietą ir generalio šta-Į 

bo viršininką &en. Sikorskį 
pakvietjė sudaryti naują mi- 
nisteriu kabinetą. 

Sikorskio vieton .štabo vir- 

šininku Rata j pašaukė buvu- 
si provizionalį prezidentą Pil-; 

sudskį. 
Tad Pilsudskį išnaujo įsėdo 

Lenkijos balnan. Jis savo 

rankose turi armiją. Jei na-, 
cionalistai mėgins nerimti, .jis i 

gali pasiskelbti salios diktato- \ 
riumi. 

Ministerių kabinetas ant 

greitųjų suorganizuotas ir ry- 

toj šaukiamas sesijon seimas.! 

Naujo ministerių kabineto j 
parėdymu areštuota visa eilė' 

gcn. Hallerio veteranų. Ii 

patsai £en. ] Taller ar tik ne- 

pateks šaltojon. Neš prieis 
ir po prezidento rinkimų na- 

cionalistai jį pavartojo sau 

kaipo įrankį. (Jen. ITaller ku- 

i-stĮi žmones prieš tautines 
mažumas ir prieš patį nužu- 

dytoj prezidentą. Socialistai 
jį tad daugiausia kaltina už 

prezidento nužudymų. 
jTuojaus po prezidento nu- 

žudymo -gen. ITaller nuėjo 
dailės parodon. Tenai vienas 
seimo atstovas radikalas 3j 
viešai išvardino žmogžudžiu, 
Įlaller nublanko kaip drobė ir 
kuoveikiausia išsineždino. 

Lenkai nacionalistai dar 

dauginus savo interesams pa- 
kenkė. Valdžion grvžo jų 
priešai, prieš kuriuos jie vi- 
sas laikas vedė kovą. 

Dailininkas Xie^viadomskį 
prezidentą nušovė pastarajam 
kalbant su Anglijos pasiunti- 
niu. žmogžudis minios bai- 
siai apspardytas ir paimtas 
kalėjiman. 

LIETUVOJE. 

LYGUMAI, Šiaulių apskr. 
Degučių kaimo. Lygumų vals- 

čiuje vienas ūkininkas pasi- 
daręs alaus, sukvietė visus sa- 

vo kaimynus alučio ragauti. J 
tą pokilį pakvietė nesenai ve- 

dusį iš to kaimo našlį ir ma- 

žažemį pil. L., kurio kaimynai 
nekentė, kaipo kairesnių pa- 
žiui'ų žmogų. Gerai įkaušę 
rudojo alučio piliečiai išsive- 

dę K. už klojimo užmušė iri 

į meilė į šale tekantį upelį. A-j 
pylinkėj paleido gandą, kad p. j 
K. išbėgęs į Kusiją. 

Neilgai trukus upely lavo- 
nas iškilo viršun, išvydę tai 

žmogžudžiai ištraukt iš upės 
ir nuvedę užkasė į smlėlį. Už 

kiek laiko iš kalno kasdami 
žmonės kelio taisymui smėlis, 
atrado užkastu Iv. lavoną ir 

apie tą pranešė žmonai vėlio- 
nies. 

Nespėjo patį nubėgti prie 
atrasto vyro, kaip užmušėjai 
attčgę pagavo lavoną nuvežė 

j rugiais apsėtą lauką ir užka- 

sė, bet žmona pamatė kame ir 

kas tokie užkasė jos vyro la- 

voną. 
Pranešė vietos milicijai. 

Milicija atvykus jau neberado 

toj vietoj lavono. 

Atradę pfėdsaką, išmatavo 

ratų vėžes, nusekė į mišką, 
kame rado žmogų bekraunant 
malkas į vežimą. 

Pradėjo milicija klausinėti, 
kur padėjo lavoną, iš prad- 
džios žmogelis gynėsi, bet 

smarkiau užėmus barti, tuoj 
pasisakė atvežęs ir paro<iė 
kurioj vietoj užkasęs. 

Dabar eina tardymas. 

TRIS PAŠOVĖ, VIENAS 
PABĖGO. 

Sekmadienį policijai prane- 
šta, kad keturi plėšikai pavo- 

gė .vieng, Diamond Company 
automobilių. ^ 

Vakare 16-oje gatvėje dete- 
ktivai pastebėjo Diamond au- 

tomobilių važiuojant. Šoferis 

neturėjo uniformos. Reiškia, 
automobilius pavogtas. 

Danu plėšikus vytis. Iš- 

karto plėšikai smarkiau palei-' 
do automobilių. Bet kad po- 
licijos automobilius buvo 

.smarkesnis ir dar imta į juos 
šaudyti, piktadariai sustabdė 
automobilių tikėdamies šiaip 
pabėgti. : 

-Visi keturi smogė artimon 

gatvaitėn, iŠ ten gatvėn. Pas-, 

kui per kiemus ir tvoras. De- 

tektivai šaudydami paskui. J 
Du bėgant pašauta ir pa- 

imta. Trečias paimtas iš na- 

mų su peršauta nugara. Ket- 

virtas pabėgo ir kol-kas ne- 

surandamas. Visi suimti yra 
jauni vail^ėzai. , 

'* n 

ORAS 
> 

CHICAGf). — Šiandie pra- 
matomas gražus oras; ne taip 
šalta. 

PINIGŲ KURSAS.:] 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69 

Franci jos 100 frankų 7.1€( 
Italijos 100 lirų 5.07 
Vokietijos 100 mariau m 
Lenkijos 100 markių 
Šveicarijos 100 f r. 18.9| 


