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METAI-VOL Vū 

VEDAMA KOVA PRIEŠ 
PARAPIJŲ MOKYKLAS. 

OREGONO PILIEČIAI LAI- 
KYS BRANDOS KVOTIMUS 

Masonerija vykina savo 

projektą. 

POEįTLANI), Oro., sp. 13. 

Oregono valstijoje masone- 

rija. kurios priešaky stovi at- 

žagareiviškiausia fanatiku pro 
testantu slapta organizacija 
K u Klux Klan, veda kovą 
prieš visas valstijoje religines 
ir privatines mokyklas. Kova 

daugiausia atkreipta prieš 
kataliku parapijines mokyk- 
las. nes ši u valstijoje yra di- 
džiausias skaitlius. 

Kaip prieš koki tralą m a šo- 

ne r i ja sukilo. Keikia atsimin- 
ti. kad prieš pat civili karą 
pietinėse valstijose buvo susi- 

dariusios slaptos organizaci- 
jos kovai su katalikais. Buvo 

priežasties. Katalikai prieši- 
nosi juodųju vergijai. Iš to 

kilo neapykanta. 
Tos smerktinos organizaci- 

jos teėiaus pragaišo civilio 

karo sukuriuose. 
šiandie kampanija atsinau- 

jina. liet šiandie masonerija 
jau n h'gi na j ui vergti pasius 
katalikus. 

Suv. Valstijų konstitucija 
visiems garantuoja tikėjimo 
laisvę. I>et i tą garantiją n<-- 

at s i ž vėlgi ama. Vi sok iom i s 

suktybėmis norima prasilenk- 
ii su tais pagrindiniais kon- 

stiti"#ijos posmais. 
Lapkr. 7 bus balsavimai. 

Oregono valstijoj religinių 
ir privatiniu mokyklų klausi- 

mas šįmet lapkričio 7 d. bus 

paduotas valstijos piliečiams 
^alsuoti. 

Tai Ims piliečiams brandos 

kvotimai. .Jie balsavimais 

prirodys, ar jie ganėtinai pri- 
brendę ir neprivalo klausyti 
triukšmadariu kurstymų, ar 

irai palinks tu triukšmadarių 
pusėn ir paliudys, kad jie nu- 

sistatę prieš demokratija ir 

visokią gyventojų laisvę. 
Jei masonų ])rojektas butų 

priimtas, tai visų tikėjimų re- 

liginės mokyklos valstijoje^ tu- 

rėtų but panaikintos. Be to, 

butų panaikintos ir visos ki- 

tokios privatinės mokyklos 
pradėjus muzikos mokyklomis 
ir baidus militarinėmis. Palik- 

tų tik vienos publiškos.* 
Vaikai nuo vS iki metų 

amžiaus varu butų verčiami 

lankyti publiškas mokyklas, 
nors tos butų priešingos tėvu 

ir vaikų Avasiai, fiors jos ne- 

butų atatinkamos pažangumo 
laikams. Tėvams, arba vai- 

ku glol)ėjams pramatomos aš- 

trios bausmės už atsisakymą 

siųsti vaikus i publiškas mo- 

kyklas. 

Projekto pradžia. 
Kovai prieš religines ir pri- 

vatines mokyklas davė pra- 

džią viena grupė Oregono ma- 

sonų biržely f 1920 metais. 

Taikos Konferencija Įvyks M. 
Scutari 

% 

i GRAIKAI PASKELBĖ EVAKUOSIĄ RYTINE TRAKIJĄ 
LONDONAS, s p. 13. —Ar- 

timųjų Rytų reikale taikos 

konferencija įvyks mieste 

į Scutari. Prasidės lapkričio] 
! 1 dieną. 

Kont'erencijon bus pakvies- 
tos šios valstybės: 

Turkija. Graikija, Anglija, 
i Franeija, Italija, .Japonija, 
Jugoslavija ir Rumunija, 

j Toj pačioj vietoj ir tuo pa-j 
čiu laiku Tautų Sąjunga sau ! 
kia suvažiavimą atstovų: (ini-į 
zijos, I krainos, lUilgarros, j 

: Austrijos, Čekoslovakijos ii" 
i- l ngarijos. 

Šių valstybių atstovai l»us| 
kaipir patarėjai taikos konfe- 

rencijos atstovams Dardane-1 
1 i ii ir Bosforo pertakų reika- 

lo. 
Tai bus komedija, kokiu; 

Į 1 
1 ; I 

j dar nebūta. Kad prasilenkti j 

!su bolsevistine Rusija, tai 

šaukiama (Jnr/ija ir l'kraiua. 
i 

P»ct 110 taikos konferencijon, 
tik i»ata riamąjiii suvažiavi- 
man. Nešaukia santarvės 

valstybės, bot ,Tautų Sąjunga. 
T aikos konfroncijoje gi 

hus aptariama Trakijos ir 

Konstantinopolio tolesnis liki- 

mas. Taipat tautiniu mažu- 

liui reikalai .Turkijoje. 
Turkams atiduota Konstan- 

tinopolis ir Trakija ir sako- 

ma, jog tas klausimas dar 

konferencijoj bus disluisuoja- 
nias. 

PARYČIUS, spal. 13. 
Francijos užsieniu reikalu o- 

fisas oficialiai paskelbė, jog 
draiki ja galų-gale sutiko pa- 

sirašyti .Mudanijoj padarytą 
paliaulru sutartį. 

Reiškia, draiki ja sutiko o- 

vakuoti rytinę Traki ją ir 

laukti sau santarvės valsty- 
bių susimylėsimo. 

1 AMERIKA ŠAUKS EKONOMINE KONFERENCIJA 
V C 

\VAS1ITX(TT0\, sp. 13.— 

; C\& plačiai kalbama jok po 
i rudeniniu rinkimu, kurio į- 
į vyks lapkričio 7 d.. Su\J. Val- 

'stiju vvriausybė čionai su-j 
Paliks viso pasaulio ekonomi- 

| nę konferenciją. Ir po tos 

konferencijos Amerika pradė- 
sianti daugiau interesuotis 

! K u ropos likimu. 

Ta konferencija neturėsimi-' 

ti nieko bendra su skolomisj 
kokias Amerikai kalta Knro-j 
pa. Tai pat ne paliesianti pa-' 
šaulio, politikos. Nes Ameri- 

ka jau nekartą pažymėjo, kad 

'ji neturi reikalo nnrtšytis Ku-1 

ropos politikoj. 
I AVasltin^tone jau senai bu- 
! 

1 i 
vo girdimos kalbos apie tą 
konferenciją. Kaikurie net ka-Į 

i 
'bilieto nariai nekartą buvo iŠ- 

|sireiskę, jo.i* tokia konferenci- 

ja butu naudinga visam pa-| 
I i 
1 šauliui. 

i 

Kiek žinoma, ir patsai pre-j 
zidmitas Hardiniais palaukusi 

I ... .j 
•tokiai konferencijai. Ir tai į 
dėlto, kad «ji butu sušauktai 

Amerikos ir Amerika jai įui-, 

statytu programą. Progra-I 
moii neineitu tai visa, kas A- 

merikai netinkama. I 

Teėiaus šalis turi žymių po- 

litikų, kurie, nežinia kode), tai 

konfereneijai priešingi. .Jie! 

pranešė, .jo;: pasidarbuosią 
prieš tokios konferencijos su-j 

šaukimą. * 

ANGLEKASIŲ STREIKO 
NUOSTOLIAI. 

( LKYKLA.VI). ()., spal. 13. 

•'Amejiean Mining Con- 

gress'* ]*iskelbė, jog angleka- 
siu buvęs streikas padaręs su- 

virs vieną bilioną dolerių nuo- 

stoliu. 

NAUJI BONAI PARDUOTI. 

\V.\smXGTOX, S|). 13.—' 

Naujos vidujinės paskolos lio-| 
nai jau parduoti. Vyriausy-j 
bė norėjo surinkti 500 milio- 
uii doleriu. Teėiaus surinko 

apie vieną bilioną dolerių. I 

i MILIŪNAS KRIKŠČIONIŲ 
BĖGA NUO TURKU. 

! GRAIKIJA ŠAUKIASI 
AMERIKOS fAGELBOS. 

Apie 500,000 krikščioniu tik 
viename Konstantinopoly. 
ATĖNAI, spal. 13. — Tur- 

kai ineis Europon tomis pė- 
domis, kuomet iš Konstanti- 

nopolio, Trakijos ir kitiį vietų 

apie pusantro miliono graikų 
ir armėnų bėgs \ vakarus, bi- 

jodami patekti po islamo kar- 

du. 

Apio 500 tūkstančių pabė- 
gėlių jau suplaukė Graikijon. 
Dar vienas milionas jų laukia- 

mas. 

Krikščianys dar ir šiandie 

bėga iš Mažosios Azijos pa- 
kraščių, kur del stokos komu- 

nikacijos jie buvo užsilikę. 
Tenai juos turkai išdalies žu- 

do. Kiti ištremiami. Dar 

kitiems kitokiu budu vyksta 
i 
pasprųsti nuo turkų. 

šaukiasi Hoover'io. 

Milžiniškas skaitlius pabė- 
gėlių, matyt, čionai surengs 
visa katastrofą. Neskaitlin- 

ga graikų tauta, apie 5 milio-l 
nu «ryventojų, ! negali turėti j 
užtektinai nei maisto, nei už- 

siėmimo pabėetfliams. Arti- 

nantis žiemai, nebus jiems nei! 

pastogės. Nes pas paliegėlius! 
nei mantos nei pinigų. 

Didžiausia paliegėliams ne- 

laimė, tai visokios rūšies epi-j 
dėmi jos. Jau ir šiandie jų I 

stovyklose siaučia ligos. Vy- 
riausybei trūksta reikalingi) j 

tani tikslui spėkų. 
Graikų parlamento Traki-! 

jos atstovai pasiuntė kable- 

gramą Merbertui TToover'ui į j 
Ameriką. Šaukiasi pagclbosl 
iš Amerikos. 

Vietos amerikonai ir anglai 
rezidentai suorganizavo laiki- 

ni lokali šelpimo komitetą. Su- 

prantama, šis komitetas galės 
pagelbėti vos menkai daliai i 

pabėgėlių. 
.Tuotarpu, kasdien čia ir ki- 

tur vis nauji tūkstančiai pa- 

bėgėlių atvyksta ir jiems ne- 

turima pagelbos. 
Pusė miliono moterų ir vai-, 

kų, deportuotų iš Smirnos ir į 
Mažosios Azijos pakraščių bu- 

vo perkelti į artimiausias sa- 

į r Masonai tuomet viename susi- 

; rinkimo padarė rezoliuciją.! 
į Tą rezoliuciją patvirtino ki- 

ltos tos rūšies grupės, I ><»1 it i- 

kiniai paskui klausimą išvys-1 
to. 

Kadangi Oregono valstijo- 
ije ;ryvuoja logislativės pilie- 
1 čiij iniciatyvos sistema, tai su- 

rinktas reikalingas skaitlius! 
balsų ir tais pasiremiant pro-l 

■jektas padėtas balotam | 
Masonai savo rezoliucijoje 

tvirtina, kad jie pripažįstą 
laisvą ir priverstiną vaiku 

mokinimą. Točiaus tas moki-j 
nimas turi lnlt atliekamas vie-'j 
šose Įstaigose, kurias piliečiai 
užlaiko savo taksonus. Ir*tos 

įstaigos turi but nuolat vysto- 

mos, bet 110 siaurinamos. Vi- 
sas mokslas turi Imt išguldo- 
n.as vien tik anglų kalba. 

Kuomet masonai tvirtina, 
kad jie tuo projektu nevaržo 

religijos/ tai jie patys save 

pajuokia. 
žmonių ofensyva. 

Prie tą masonų ataką te- 

eiaus vedama ir smarki ofen- 

syva. Ofensyvoge stovi be 
kataliku evangelikai liutero- 

nai, žymiausieji verteiviai ir 

visa eilė politikų. 
|Tai ofensyvai įsteigta Ka- 

talikų Piliečiu Teisiu sąjunga. 
Jon įstojo presbiterionai, me- 

todistai ir kiti pryčeriai. Nes 

ne vien katalikų tikėjimui 

grūmoja tas projektas. Po 

draug jis atkreiptas ir prieš 
visu sektų religines ir priva- 
tines mokyklas. 

Valstijos piliečiai perspėja- 
mi prieš tą. vergišką, projektą. 

! Nurodoma, jog vaikų auklėji- 
mu turi užsiimti patys< tėvai, 
bet ne valstija. Nurodoma, 
kad masonai darbuojasi vals- 

tijon Įvesti prusianizmo siste- 

mą. TjVvai turi pilną teise sa- 

vo vaikams parinkti ne vien 

mokyklą, bet ir mokytoją. Ne 

valstija vaikus juk maitina ir 

dengia. Tad ne valstija juos 
turi savaip lavinti moksle. 
Turi but laisvė, bet ne vergi- 
>• 

i las. Šiandie tos moterys su 
i 
| vaikais jau uzplauna Traki- 

; jų, gi iš ten -keliauja ant va- 

j karų. 
Tik vienas geležinkelis 

Tik vienoj rytinėj Traki- 

joj bus apie 250,000 graiku. 
Prie to skaitliaus dar prisidė- 

; jo apie 120,000 paliegėlių iš 

J M. Azijos. 
; Graikijos vyriausybė dar- 

i buojasi tuos visus žmones e- 

į vakuoti iš [Trakijos. Bet ar 

i hfis galima tai padaryti, rei- 

| kia labai abejoti. Xėra rei- 

kalingu tam tikslui geležinke- 
lių. Iš Adrianopolio Į Dedea- 

gaeli eina vos vienas geležin- 
kelis, kuriuo pabėgėliai turi 

bu t vežami. 
i Gyveną netoli Marica upės 
| graikai, galima sakyt, jau vi- 

i si persikėlė skersai upės, kuo- 

j met parėjo žinių, kad rytinėu 
I Trakijon gryž turkai.N >Te- 

ėiaus.bus didelių sunkenybių 
visiems tiems, kurie gyvena 

i rytinės Trakijos gilumoje. Tie 

neįstengs su savimi pasiiyti 
savo mantos," ypač gyvulių ir 

javų. jTai visa ir namus tu- 

rės veltui palikti turkams. 
Anot turkų vyriausybės, šį- 

met rytinėj Trakijoj geraiViz- 
derėje kviečiai. Ir tai visa Į 
... 

prisieis palikti. (Jai kokiu! 

nors budu vyriausybei pavyks 
atgauti tuos javus. Butų 

kuo per žiemą nors pabėgėlius 
maitinti. 

Graikai iš Konstantinopolio 
0 

su paskuba kraustosi. Anglų 
garlaivis King Alexander Į 

I 

Piraeus iš Konstantinopolio 
jau atvežė apie 10,000 graikų 
ir armėnų. 

500,000 Konstantinopoly. 
I Sakoma, jog Konstantino- 

poly ir jo apylinkėse busię. a- 

pie oOO,()(H) graikų ir armėnų, 

(iryžtant turkams, ten jiems 
i ne vieta. Be abejonės, visi 

jie suplauks Graikijon. 
Joki galutini planai nesus- 

tatyti patvarkyti visus pabė- 
gėlius. 

Vienas projektas paduotas 
pravesti įstatymą, idant kiek-1 
viena graikų šeimyna pas sa-' 

v i 

ve priimtų vieną pabėgėlių 
šeimyna. 

Kitu projektu siųloimr pa- 

bėgėliams duoti darbo "prie 
naujų kelių dirbimo, taipat' 
pagaminimo drėkinimo siste-1 
mos. Makedonijoje, kur bu-| 
tų .galima įtaisytidaugybę 
pa bėgėli am s sodybų. 

Teeiaus svarbiausios klin- 

tys tai tos, kad tam tikslui 

reikalingos didelės sumos pi- 
nigų. Tuotarpu Graikija 
neturi nei pinigų, nei maisto. 

NEMOKĖSIANTI SKOLŲ. 

PARYŽIUS^ spal. 13. 
Franci jos vyriausybė paskel-| 
bė, kad per sekančius keturis 
metus Francija negalėsianti 
atmokėti nei mažiausios da-1 
lies savo skolų. Turinti ves- 

ti rekonstrukcijos darbą. 

LONDONAS, spal. 13. 

Lenkų markės taip nupuolė, 
kad šiandie lenkuose bilej 
kam pigu but milionierium. 

• TROTZKY APIE SAVO RAUDONįJj ARMIJA 
MASKVA, spal. 13. — Čia 

viename susirinkime kalbėjo, 
sovietų. Rusijos karo komisa- 

I ras Trotzky. Kalbėjo apie' 
savo raudoniją armiją apie 
atstatydintą karo laivyną, 

i Jis sakė, kad raudonoji ar- 

mija ir karo laivynas tomis 

I dienomis baigė savo pirmuti- 
nius manebrus. Manebru pa- 

j sakmėmis jis esąs labai paten- 
kintas. 

! I 
! 

Anot jo, raudonoji armija 
sudaryta iš jaunų vyru. Ačiii 
Genoa konferencijai, armija 

j nesumažinta. Skaito 800,000 
kareiviu. 

Trotzky sakė, joę Genoa kon- 

fereneijoj bolševikai pasiūlė 
Europos valstybėms nusigin- 
kluoti. <Tas projektas nepri- 
imtas. Kad taip, tai šiandie 

Rusija privalo užlaikyti skait- 

lingą armiją. 

I LĖTŲ BELAUKIANT. 

I Sąryšy .su įvedamais naujais 
'pinigais skleidžiama tarp gy- 
| ventojų visokiu gandų: tūlas 

jau matos tų litų rinkose ir 

sodžiuje, kitas girdėjęs, kad 
kai-kurie pirkliai jau keičią 
litus į vokiečių markes ir mo- 

ka visai ne tą kainą, kuri nu- 

statyta vyriausybės. Tūlas 

laikas atgal net Karaliaučiuje 
buvo kilos gandas, kad esąs 
suimtas vienas aukštas valdi- 
ninkas finansų ministerijos. 

Finansų ministerijoj suži- 

nota, kad visi šitie gandai ne- 

turi nei mažiausio pagrindo ir 
skleidžiami, matyti žmonių, 
kurie nenori, kad nauji pini- 
gai butų įvesti. 

I'žsionio kapitalistai labai 

susidomėjo Lietuvos Emisijos 
Banko akcijomis. Tam tikra 
užsienio kapitalistų grupjė pel- 
niusi!. atstovybe Berno kreipė- 
si finansų mini stori jon su už- 

klausimu, kiek jie galėtų gau- 
ti pirkti Lietuvos Banko ak- 

cijų. 1 
'' 

; i 

Rugsėjo 23 d. finansų mi-| 

nisterijoj buvo privatinis ak- 

įcininkų pasitarimas apie bu- 
simuosius rinkimus į Banko 

valdybą, tarybą ir revizijos 
komisiją. 

— Šiomis dienomis ministe- 

rių kabinetas pristatys Res-' 

])ublikos Prezidentui patvir- 
tinti Banko valdybą. 

—Tuoj pradės veikti ir bir- 
ža. Ji bus atidaryta bent 

pora dienu pirmiau prieš nau- 

jos valiutos įvedimą. 
—Ypatinga komisija prte 

finansų ministerijos skubiai 
ruošiasi prie derybų su Vo- 

kietija. Derybos prasidės 
Berlyne spalių A- d., kur nu- 

vyks musų delegacija ir eks- 

pertai. Numatoma, kad tos 

derybos tęsis ilgoką laiką, nes 

reikia išspręsti eilę didelių 
klausimu, būtent: 1) Oštų va- 

liutos likvidavimas, 2) atly- 
ginimas už karo met;u padary- 
tus Lietuvai nuostolius, 3) 
prekybos sutarties sudary- 
mas. 

Viso popierinių pinigų Vo- 

kietija iki šiol esą išleidusi 

215,168,000,000 markių. 

ATMOKĖS 50 MILIONŲ į 
DOLERIŲ. 

LONDONAS, spaliu 13. —1 

Ateinantį pirmadieni Anglijos 
ambasadorius S. Valstijoms 
Si r A nok J and Geddes, i'edera- 

lei atsargos bankai New Yor- 
kei įduos 50 milionų dolerių 
čekį. Tai bus nuošimtis už 

Anglijos paskolas Amerikoje. 
Tai Ims nuošimčiu mokėjimo 
pradžia. 

ALKOHOLIO AUKOS DAU- 
GINASI. 

ALBANY, N. Y., spalT 13. 
New Yorko valstijoj alkoho- 
lio aukos dauginasi. Šįmet 
per pirmuosius 7 mėnesius žu- 

vo jau 172 žmogų. Perinai 
tuo paeiti laiku buvo vos 83 

aukos. 

BALTIEJI PASIDAVĘ 
BOLŠEVIKAMS. 

t 

HONOLULU, spal. 13. — Iš j 
Tokyo depešoje pažymima, 
jog Čitos bolševistinės vald- 
žios kariuomenė įveikusi 
4' baltąją'' kariuomenę, kuri 

gynė Vladivostoko apylinkes." 
"Baltieji" pagaliaus pasida- 
vę bolševikams. 

/ĄPONIJA RATIFIKAVO 
SUTARTĮ. 

WASHINGfTON, sp. 12.— 

Pranešta, kad Japonija paga- 

liaus ratifikavo čia kituomet 

padarytą karo laivynų maži- 

nimo sutarti ir ratifikuotas 
dokumentas čionai'prisiunčia- 
mas. 

Iki šiolei tos sutarties nera- 

tifikavo dar Franci ja ir Itali- 

ja. 

DU PABĖGO IŠ KALĖJIMO 

Pranešta, kad du kaliniu 

pabėgo iš valstijinio Pontiac 

kalėjimo (reformatory). Tai 

F. Raymond ir WiHiam Siz- 

keler. Jiedu ieškoma Ohicago- 
je. 
g 

ORAS 
CTIICAGO. — Šiandie gra- 

žus oras; temperatūra kįla. 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigu vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

spalių 12 d. buvo toks pagal 
Merchants Loan & Trnst Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.43 

Francijos 100 frankų 1Jo2 

Italijos 100 lirų 4.30 

Lenki] 100 markią .01 

vjjiL. 


