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PRANEŠA, KINAI PALIN- 
KE KRIKŠČIONYBĖN, 

APIE TAI PADUODA ŽINIŲ 
KUN. COHILL. 

Stabų garbinimas apleidžia- 
mas. 

\VASHIX(iTOX, £i\ 28. — 

Amerikoje vieši kun. AV. ,T. 

C'ohill, pirmas pasaulinis (se- 
cular) kunigas, įšventintas 
Kinijos žemėje. Jis yra a- 

me'rikoniškas misionorins Ki- 

nijoje. * 

Parvykęs iš Kinijos jis čia 

darbuojasi Misijų reikalais ir 

už kokio laiko gryž vfcl tenai 

darbuotis pogonų tarpe. 
Anot kun. Cohill, Kinijoje 

gyventoja i visur būriais pa- 
meta dievaičių garbinimą. Iš 

senovės dievaičius garbinti 
pastatydintos savos rūšies 

šventyklos žmonių apleidžia- 
mos. Daugel vietose .jos žy- 
miai aptnštėjusios. 

Visiems tikslams. 

Kai-kur tos šventyklos pa- 

naudojamos kitokiems vie- 

šiems tikslams, kaip tai moky- 
kloms. našlaičiu priėmiau-, 
doms, ligoninėms, seneliu už- 

laikymui ir kitokioms vie- 

šiems reikalams. 
Kuomet žmonės atsimeta 

nuo stabu £&rbniiim>, tad jie 
palinksta krikščiony J Y»n. IV1- 

to, šiandie Amerikos katali- 

ku misionoriams Kinija yra 

puiki ir plati dirva platinti 
katalikystę. 

Turi pasitikėjimo. 
Amerikos misionoriai Kini- 

joje turi geresnės progos už 

kitu saliu misionorius. Tai 

dėlto, kad kinai daug pasitik' 
amerikonais. Kaip Kinijos 
valdininkai, taip liaudis apie 
amerikonus palankiai atsilie- 

pia. Sako jie, kad Amerika 

nėra kokia savimeilė šalis. 

Svetimu šalin ji "nnori iš- 

naudoti. Dėlto, kokia y va ša- 

lis, toki yra ir jos žmonės. 

Didžiojo europinio karo lai- 

kais Amerika padarjė didi įs- 
pūdi į kinus, kuomet ji at- 

sisakė naudotis pergalės vai- 

siais. 

Gimęs Amerikoje. 

Kun. Ooliill gimęs Ameriko 

jo. Mokslus ėjo Georgetown 
universitete, paskui, Dievo Žoj 

džio l)r-jos seminarijoj Teeh- 

ny, 111., ir St. Mary seminari-j 

joj, Baltimorėje. Buvo j sto- 

jos Jėzaus Draugijon, bot del 

susilpnėjusios sveikatos po še 

šeriu metų išstojo. Pagaliaus 
užsiinteresavo misijomis ir iš 

keliavo Kinijon būdamas klie 

rikli. %nai Apaštalinis Yika 

ras monsignoras Taeconi jį 
Įšventė į kunigus. 

JAPONAI MAŽINA ARMI- 

JOS BIUDŽETĄ. 

f 
TOKYO, gr. 28. — Japoni- 

jos vyriausybė mažina armijos 
biudžetą 1923 metams. Iš 355, 

840,000 venų atimta 23,500,- 

000 yenrj. •. j 

! Anglija Diktuoja Savo Noras 

j Turkijai 
ATSISAKO GRAŽINTI TURKAMS MOSULD 

VILAJETA 

LAUSANNE, gr. 28. — 

Anglijos vyriausvbfc po r savo 

užsienių reikalu sekretorių 
Curzon, kurs čia taikos kon- 

ferencijoje yra vyriausiuoju 
Anglijos delegatu, painforrnu 
vo Turkiją, jos: Anglija ne- 

kuomet neatsisakys nuo Mo- 

sulo vilajeto. Ir todėl turkai 

tą vila j etą negali savintis ir 

returi reikalo visiems pasako- 
ti. jog Mosul priklauso Tur- 

kijai. Gal kuomet-nors ta 

provincija ir priklausė .tur- 

kams, bet ne šiandie. 

Anglija viešai tą poziciją 
užėmė, kuomet turkai pasta- 
raisiais laikais visam pasau- 
liui pradėjo girtis, kad Mosu- 

lo jie niekam nepaduosiu nors 

jis šiandie ir yra svetimose 

rankose. 

, Anglija pareiškia kad ji pil 
| danti savo pasiketinimus. Ji 

žadėjo naliuosuoti arabus iš 

turku Valdžios. Tam tikslui 
atsiekti buvo reikalinga tur- 

kus išvyti iš Mosulo ir Trako 

įsteigti arabų valdžią. Ji tai 

| padarė ir todėl turkai netu- 

| ri reikalo kabinėtis prie tų 
! plotų, kurie jiems visai ne- 

; priguli. 
Lygiai Anglija pažadėjo ton 

terįtorijon neįleisti jokios sve 

i timos valdžios. Ir tai pildo. 
; Suprantama, Anglija savęs 
i svetima ten neskaito. 

Tai formaiis Anglijos pra- 
nešimas turkų nacionalistų 

i valdžiai. 
Ir jei turkai reikalaus grą- 

1 žinti jiems Mosulo vila jotą, 
konferenciją laukia suirimas. 

FRANCUS NESUTINKA SU NAUJU VOKIETIJOS 
PROJEKTU 

PA RYŽI T8, g r. 2S. — Frau j 
oi jos premieras Poincare at- 

metė naują Vokietijos įduotą 
projektą. 

iš diplomatinių versmių pav 
tirta, kad Vokietija pasiūlė su 

daryti keturlypę sąjungą, ku- 

rion turėtu ineiti Anglija, 
Franci ja, Italija ir Vokietija. 
Vokietija iš savo pusčs shilė 

garantiją 30-iai metu, kad 

tuo laikotarpiu Franci jos sie 

uos pilnai bus gerbiamos ir 

nepaliečiamos. 
Kalbama, kad francuzu vy- 

riausybe tą vokiečiu projektą 
gavo tarpininkaujant Ameri- 

kai. Nes pastaroji tuo klau- 

simu buvo susinešusi su Ber- 

lynu. Sakoma, Amerika tam 

projektui buvo palanki, nors 

pati atsisako prisukti prie 
sąjungos. 

Prcmieras Poineare tuo 

klausimu tarėsi su savo mi- 

nisteriais. Ir išsprendė, kad 

tokia sąjunga negalimas daik- 

tas pasitikėti. Anot i'rancuzų 
ministerių, bį viena valstybė 
iš tokios sąjungos galėtu iš- 

eit i referendumo keliu. Ypač 
taip pasielgtų pati Vokietija, 
kuomet pasijustų esanti jau 
gana stipri pulti Franciją. < 

Premieras Poineare dar ir 

dėlto atmetė tą projektę, nes 

Vokietija reikalavo francuzų 
apleisti okupuojamus Vokie- 

tijos ])lotus. 
Pasirodo, kad Franci ja ne- 

nori jokios taikos su Vokie- 

tija. Ji nori tik kontribucijos 
ir Vokietijos pragaišties. 

SUIMTAS KITAS KLA- j 
NISTAS. j 

D ASTRO P, La., gr. 28. — 

Baltimorėje areštuotas kitas' 

klanistas iš Mer Rouge, La., 
Dr. B. M. McKoin. Tai buvęs 
Mer Rouge miestelio klanistų 
išrinktas majoras. 

Kuomet klanistai tame mie- 

stely pagrobė 5 žmones ir iš 

jų du nužuc*ė, tas majoras pa- 
bėgo. Pasprūdo jis, kuomet 

valstybės valdžia pradėjo ves 

jti tardymus. / 

Pranešta, kad jis ITopkinso 
universitete lankęs tolesnius 
kursus medicinoje. 

jValstybės gene ralis proku- 
roras Coco pranešė, kad iki 

sausio 5 d. bus areštuota dar 

daugiau keletas asmenų. 
Iš Baltimorės klanistas bus 

parvežtas čionai ir uždarytas 
kalėjimai!, kur vienas klanis- 

tas .jau kelinta diena apmąsto 
savo purviną gyvenimo pra- 

eitį. 
Kalėjimas dieną ir naktį ka 

reiviu stipriai, saugojamas. 
Kareiviai turi kulkasvaidžius. 

PANAIKINS KURO ADMI- 

NISTRACIJOS OFISĄ. 

AVASHINGTON, gr. 28. — 

Sausio 1 dieną atsistatydina 
nacionalis kuro administrato- 
rius Conrad E. Spens. Po to 

bus visai panaikintas ir tos 

administracijos ofisas. 

Kaipgi, anglis "papigino", 
tai ofisas jau nebereikalingas. 

REIKALINGI DARBININ- 
KAI. 

j CHISHOLM, Minn., gr. 28. 
— Pirmukart į metus pa- 

jsirodė paskelbimų, kad gele 
žies rudos kasykloms reika- 

| laujama daugiau darbininkų. 

EUROPAI GRŪMOJA EKO- 
NOMINĖ KATASTROFA. 

■ 

FRANKAI IR LIROS TU- 
RĖS PULTI KAIP MARKĖS 

Europoje nesusipratimų prie- 
žastis,tai neapykanta. 

WASHINGTON, gr. 28. — 

MęCormick, kurs nesenai gry- 
žo iš KnVopos, čionai turėjo 
prakalbę apie pasaulio reika- 

lus. Jis pareiškė, jog Europos 
valstybės finansiniu žvilgsniu 
atsidūrusios įiesiog desperati- 
nr>n padėtin. 

Anot senatoriaus, kontribu- 

cijos klausimi}, būtinai reikia 

kuoveikiausiai išspręsti. Nes 

be to frankai ir liros neteks 

savo vertės taip, kaip vokiš- 

kos marks, neimant domėn 

visai nupuolusiu kronų. :Tuo- 

met Europos ekonomines pa- 

dėtie?: .nebus .galima išgelbė- 
ti. 

* 

"Daugelio Europos valsty- 
bių finansinė padėtis," kalbė- 

jo senatorius, "yra taip įtem 
pta, gi. tose šalyse gyvento- 
ju ekonominės sąlygos taip 
rimtos, jog reikia laukti deei- 

duo jaučių atsitikimų pirm pa- 

sibaigsiant šiai žiemai, tuo 

labiaus, jei pastarojo europi- 
nio karo laimėtojai neatmai- 

kys savo pasielgimo budo ir 

nepradės veikti su okonomi- I 
niu stropumu ir budrvbe, ko j 
iki šiolei jiems trūksta. 

Francija daug1 nukentėjusi. 
" Franci ja labai daug nu 

kentėjo. .Ii tad šiandie darbno 

jasi atpildyti savo tuos dide- 

lius nuostolius ir užtikrinti 
sau sienų. Teeiaus to negalės 

Į atsiekti ekonominiu keliu. 

"Projektuojama Kulno o- 

kupuotė, kam.turi but pavar- 
tota penkios franeuzų divizi- 

jos, išėmus Franeijų visur ki 

tur neturi pripažinimo ir pa- 

lankiuno. . 

"Okupuotės projektas suti- 

ko aišku protestą atsakomi n- 

gu ir legalių. Amerikos repre- 
zentantu tose EurQpos šalyse, 
kurios kokiu nors budu tu- 

įjėtų nukentėti nuo tos projek 
tuojamos okupuotės. Tie "žmo- 

nės pilnai sutinka su pažiuro 
mis Europos ekonomistų, ku- 

rie tvirtina, kad Buliro oku- 

puotė francuzams neduotų jo- 
kios naudos, bet dar nemažai 

pakenktų pačiai Francija i, 
Vokietijai, Belgijai, Anglijai, 
Italijai, Skandinavijai ir A- 

merikai. Nes vokiečių užsie- 

nių kreditai, pramoiip ir pirk- 
lyba daug nukentėtų. 

Sumišimai del bado. 

''Turiu pažymėti," kalbėjo 
senatorius, "jog ne vien vo- 

kiečių, bet francuzų, anglį ir 

amerikonu valdžios turi vieno 

das pažiūras į pacĮėtį Vokie- 

tijoje. Sako, kad ši?} žiemą, 
reikia Buhre laukti gyvento- 
jų sumišimų del bado. Vokie- 

tijai šiąndie reikalinga ̂  dide- 

lio ištekliaus kviečių vertės 

mažiausia 100 milionų dol. 

Vokiškomis markėmis reiškia 

milžiniškas sumas ir Vokie- 

tija reikalingų kviečių negali 
įsigyti, kad to ir labai norė- 

tų. 
"Tad jei didžiosios jEuro- 

pos valstyl^s artimiausioj a- 

teity nesurealizuos kokio nors 

definitivio ir galutino budo 

išspręsti kontribucijos reika- 

lą, jei nepaduos Vokietijai to 

kio mokėjimo plano, kurs, vie 

ton apsunkinti, visą dalyką 
palengvintų tuomet artimoj a- 

teitv reikia laukti franku ir' 

lirų vertės puolimo tokio, 

kaip nupuolusi vokiečių mar- 

kė, austrų krona, arba rusų 

rublis.'' , 

Senatoriaus projektas. 

Senatorius MeCormick to- 

lesnėje kalboje pabrėžė pro- 
jektą, matyt, kuogeriausią, ko 

kiu budu išspręsti sunkią at- 

pildymo situaciją: 
"Karo kontribueijos sąlv- 

pos, jei jos turi but pasckinin 
gos ir naudingos, privalo but 

paremtos šiais posmais: 
1. Pirmiausia mokėti tą 

kontribuciją, kuri turi but pa 
vartota sunaikintiems plo- 
tams — šiaurinėj Europos da 

lv; 2. Kelerių metn morato- 
» 

riuinas Vokietijai; banki- 
ninku paskolą, parem- 
ta pilnais užtikrinimais; 
paskola turi but pavartota 
markės valiutos nustatymui, 

vokieti y biudžeto subalan$avi 
y 

nuii ir išdalies kontribucijos 
rekonstrukciniais reikalais; 3. 

Kaip tik vakiečiai ims pildy- 
ti taikos sutarties sąlygas, 
knoveikiaus iš okupuotės at- 
šaukti laukinius ir puslauki- 
nius kareivius, taipat ir visą 
ir kitą armiją, kurį ten iki 
laiko laikoma. 

Tečiaus svarbiausia Kuro- 
r 

pa i šiandie reikalingas daik- 
tas — tai jos tautose neap- 

ykantos dvasios sunaikini- 
mas. Europon turi gryžti krik 

ščionyljė. Neapykanta šiandie 

griauja viską. Jai turi but 

padarytas galas. 

ATKELIAUJA ANGLIJOS | 
MISIJA. 

LONDONAS, gr. 28r — Į 
Sus. Valstybes iškeliauja An- 

glijos vyriausybės skolų mi- 

sija, kuriai pirmininkauja 
J>aldwin. 

SAVIEJI REMSITE SAVAI 

ĮSTAIGAS. 

VATIKANAS IR KVIRI- 
NALAS. 

KOMA, gr. 28. — Italijos 
premieras Mussolinį valdžios 
vardu paskelbė, kad jis atsi- 
sako kontroliuoti Vatikano no 

minuojamus Italijai naujus 
vyskupus. 

Mussolini pažymi, kad vys- 

kupų nominavimas priguli iš- 

imtinai pačiam Vatikanui ir 
todėl valdžia neturi reikalo 

maišytis i svetimus dalykus. 
Tai ypatingas Italijos val- 

džios palankumas Vatikanui. 
Iš to pramatomi gražijs re- 

zultatai. 

ATPILDYMO KOMISUA BALSUOJA PRIEŠ 
VOKIETIJĄ 

PARYŽIUS, gr. 28. — Pra 

nešta, kad pastaromis dieno- 
mis kontribucijos klausime 

Pra nei j a žymiai laimėjusi. 
Dalykas tame. 

Atpildvmo komisija nubal-j 
savo, kad Vokietija sayano- 

riai atsisako pildyti savo prie 
dermes, pasiremiant taikos 

sutartimi. Mat, Vokietija šį- 
met nesuskubo Franeijai ir 

Belgijai pristatyti reikalingos 
kiekybes medžio. 

Atpiklymo komisijos na- 

riams balsuojant pasirodė. 

kad Franeijos pusėje be Bel- 

gijos stovi dar ir Italija, ku- 

ri ilgas laikas laikėsi Angli- 
jos pozicijos. Tik vienos An- 

glijos atstovas balsavo prieš. 
Taigi, francuzu laimėjimas 

yra tame, kad kuomet tais 
klausimais seniaus buvo at- 

vienėjąma Francija, šiandie 

jau atvienėjama Anglija. 
Dėlto, jau ne viena Fran- 

cija su Belgija smerkia jVo- 
kietijos apsileidimą. Tečiaus 

prie pasmerkimo prisideda ir 

Italija. 

LIETUVOJE. 
Lietuvoj įvedamas degtinės 

monopolis/ 

Suaugusiems gimnaz. Lie- 

tuvoj yra 3, progimnazijų 6. 

Klaipėdos krašte padvigu- 
binta pašto ir telegrafo mo- 

kestis. 

• Mokytojų seminarijų ir 

kursų Lietuvoj dabar yra 7. 

Jose mokinasi 8G4- mokinių. 

Kinkunų kaime, Pumpėnų 
valse. įsibriovė į ūkininko 

tvartu vilkas ir papiovė 5 a- 

vis. t 

Šiauliuose daug statoma 

naujų namų. Naujai pasta- 
tytu namų rendos didelės. Už 

du kambariu ir virtuvę pra-i 
Soma nuo 100 iki 250 litų mė- 
nesyje. 

Lietuvos valdžios šiij 1922 

metų papildomasai biudžetas 
suvestas be deficito. Numa- 

toma pajamų ir išlaidų 2,226 
milionų litų arba $2,600,000. 

Specialiniij mokyklų Lietu-[ 
voj yra 6. Jos yra švietimo 

ministerijos žinioj. Be to 

yra Meno mokykla su apie 60 

mokinių ir muzikos mokykla 
su 75 mokiniais. 

Lapkr. 17 d. Mažeiliškrų 
malūne nušautas P. Savickas, 
29 m. amžiaus. Kuomet 1920 

m. lenkai n orfėjo užimti Mer- 

kinę, tai jis visą laiką daly- 
vavo šaulių buriuose. 

Neutralinės zonos gyvento- 
jams išsiuntinėta kortelės su 

reikalavimais rekvizicijų 
lenkams. Pasirašo Gardino 

komendantas. Girdi neutra- 

liu^ juosta jo žinion perei- 
nanti. 

Lietuvoje smuklės draud- 
žiama atidaryti Kalėdų, Ve- 

lykų, Sekminių, Naujų Metų, 
Visų Šventų, Vėlinių dieno- 

mis, taip 'gi valstybinių šven- 

čių dienose ir visokių rinki- 

mų dienose. Šiaip šeštadie- 
niais, sekmadieniais ir jomar- 
kų dienose smuklės turi but 

uždarytos nuo 4 vai. po pie- 
tų. , ^ j;1' 

m -I— 

CHIŪAGOJE. 
A. ŽMUIDZINAVIČIUS | 

SVEIKSTA. 

Šaulių atstovas ir dailinin- 
kas A. Žmuidzinavičius sun- 

kiai susirgęs ir operacijos pei 
li ui pasidavęs Omaha, Nelir. 
St.-Joseph Hospital jau svei- 

ksta. Operacija praėjo laimin- 

gai. Tikisi netrukus po Kalė- 

dų atvykti Chicagon. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

Chicagpje per praėjusius 
penkeiius metus nuo autonu>- 

bili\i žuvo 2,736 žmonės, skel- 

bia koroneris Wolff. 

Dėlto, jis saukia, idant mifefi-j 

to taryba rastų bent kokig, 
priemonę suvaržyti autoistu 

j dūkimu miesto gatvėmis. 

DAUG NAMŲ PRISTATYTA 

Nors medžiaga ir darbinin- 

kai neapsakomai brangus na- 

mams statyti Chicagoje, te- 

čiaus žmonės šįmet čia daug 

namų pasistatė ir dar statosi. 
1921 metais pastatyti} namų 

vertė siekė suvirs 125 milio- 
nus dol. Gi šįmet — suvirs 
217 milionų dol. 

STATYS NAUJĄ BUTĄ. 

Gumų išdirbę jas Chicagoje 
"VVrigley jau turi vieną vidu- 

mie'sty milžinišką nuosavą bu 

tą. Pranešta, jog statys kitą, 
kurs atsieisiąs apie 4 milio- 

nus dol. , 

Tas pat Wrigley Kalifor- 

nijos pakraščiais pifko salą 
anais metais. Du milionu už- 

mokėjo. 
Wrigley įstaigose dirba šim 

tai jaunų mergaičių. "Busi- 

ness" eina, nes darbininkės 

pigiai apmokamos. Niekam 

nei į galvą neateina jas suor- 

ganizuoti. 

CHICAGO — šiandie ap- 
siniaukę, nepastovus oras; ma- 

la atmaina temperatūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 
— 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69 

Francijos 100 frankų 7.18 
Italijos 100 lirų 5.07 

Šveicarijos 100 fr. 1&99 
Vokietijos 100 markių .0130 
Lenkijos 100 markių .0057 


