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META1-V0L. VD 

KATALIKŲ MOKYKLOS 
STOVI PIRMOJE VIETOJE 

XEW YORK, spal. 19. — 

Kaip visur, taip ir čia pami- 
nėta "Gaisrų Trukdymo" 
(Fire Prevention) savaitė. 
Bureau of Fire Prevention'' 

skyrė 254 auksinius ir sidab- 
rinius medalius kataliku ir 

viešųjų mokyklų mokiniams 
už geriausius ir tinkamiau- 
sius parašymus paviršutinių 
ruožu 4' G aisru iT rukdymo 
temoje. 

Kouteste dalyvavo aukštes- 
niu ir pradžios mokyklų mo- 

kiniai. Aukštesnių mokyklų 
mokiniams už geriausius pa- 
rašymus duota auksiniai me- 

daliai. Pradžios mok} lų 
mokiniams — sidabriniai. 

Rezultate kataliku mot* 

] 11 mokiniai laimėjo 17S meda- 

lius, iri viešųjų mokyklų mo- 

kiniams teko medaliai. 

29 mokiniai gavo auksinius 
medalius. Iš jų 23 yra kata- 

likų mokyklų mokiniai. 

Taigi, katalikų mokyklose 
mokslas kur-kas stovi aukš- 

čiau. Ir tai todėl, kad kata- 

likų mokyklose yra tikėjimas 
ir pasišventimas. To nėra 
viešose mokyklose. 

ĮSTATYMU NENUBT«AI-, 
VINSI ŽMONIŲ. 

Taip tvirtina Australijos 
Arkivyskupas. 

XK\Y YORK, spal. lfi (su- 
vėlinta). — Daugely šalių <li- 
vorsai plinta neapsakomu 
urreitunm, anot Brisbanes, Au 

stralijoje, Arkivyskupo Jokū- 

bo Douhig, IX 1)., kurs cia 

atvyko aplankęs Rom$ ir ki- 

tus Italijos miestus, Franci- 

ją, Angliją ir Airiją. 
Arkivyskupas Douhig eio- 

nai studijuos švietimo siste- 

mą. Jis yra Queenslando *" 

Valstijos Universiteto direk- 

toriato narys. Taipat Karali- 

škos Draugijos toj valstijoj 
tarybos narys. 

Diskusuodamas kai-kuriuos 

šiandieninės civilizacijos blo- 

gumus, Arkivyskupas didžiau 

sią domę atkreipė į moterys- 
tės ryšiu irimą, taigi, i di- 

vorsus. 

Daugely šalių divorsai plin" 
ta, darosi paprastu dalyku, 
sako Arkivyskupas. Poros 

šiandie kaip del kokiu men- 

ku daiktų apsiveda, kad pas- 
kui butų lengvai skirtis. U2 

tai daugiausia yra kalti tii 

Šalin divorsiniai įstatymai ir 

t i*» visi, kurie tuos įstatymu? 
gamino ir išleido. 

Kas link prohibicijos, tai 

Arkivyskupas čia gatvėse 
niekur nematęs girtu. įTe- 
«v*iaus prohibicijos principui 
griežtai priešingas. 

Jis sako, jog Australija y 

ra priešinga prohibicijai. Ii 

tai del to, kad jokiu kraštuti 
niausiu j s ta tymu nepalenks 
žmonių. Suv. Valstijose pro 

hibicijos įstatymas kraštuti 

niausiąs. Tuotarpu visiem* 

Turkų žandarmerijos Neleidžia 
Konstantinopoliu 

UŽ KELETOS DIENU TRAKIJA BUS EVAKUOTA 
V 

KONSTANTINO POL, sp. 

1-19. — Kaip šiandie čionai tu- 

įv.jo i neiti turku nacionalistu 

žandarmerija, siunčiama grai- 
kų evakuojamon (Trakijon. 
Tam tikslui turkai plačiai bu- 

; v o pasiruošę. Turėjo Įvykti 
didelės iškilmės. 

Tečiaus vakar staiga santar- 

vės valstybių komisionieriai 
t nusprendė neįleisti tos žan- 

darmerijos miestan. 

Vietos turklį gyventojų 
darbas nuėjo niekais. Per 

•tarą.ii dvi dieni jie miestą 
dabino, puošė. Pagamino 
daugybę iškilmingų vartų iš 

žolynų, gatves nupuošė ve- 

Kavomis ir Kernai pašos pa- 
veikslais- 

Žandarmerijos pulkai turė- 

jo Imt sutikti, priimti ir pa- 
svei kinti kuo iškilmi ngiau- 
siai. Kad štai komisionie- 
riai staiga ėiųo ir uždraudė 
(v-ia tos turklį policijos pasiro- 
dymą. 

Žandarmerija kitais keliais 

lm* pasiusta .Trakijon. 
(Jauta žinių, jog graiku ka- 

riuomenės evakuavimas iš 

rytinės Trakijos su paskuba 
vedamas. Spėjama, kad iki 

spalių 2o dienos visa rytinė 
Trakija Ims evakuota. |Tik 
civiliai graikai iki to laiko ne- 

suspės apleisti tą sali. 

PRAMATOMOS POLITINIS PERMAINOS ANGLIJOJ 
I 

LONDONAS, spal. 17. — 

šiandie r- i a įvyksta unionistu 

| sroves susirinkimas. Daly- 
vaus abiejų parlamento runm 

uniouistai atstovai, Galimas 
daiktas, kad šis susirinkimas 

Įvykins politines perversmes 
Anglijoje. Gal jis pakeis mi- 

| nisterių kabinetą. 
Markizas Salisbury. kon- 

servatistij grupjės vadas, kal- 

inėjo abiejų parlamentu rūmų 
konservatistij atstovu susi- 

j rinkime. Smerkė jis koalici- 

ni kabinėta ir aštriai peikė 
I 
! Austen Chamberlaino nusis- 

i tatynia. 
Kaip žinoma, Chamberlain 

reikalauja ir toliaus remti ir 

'palaikyti premierą Lloyd Ger 
orge ir jo koalieinj kabinetą. 

Markizo- nuomone, koalici- 

nis kabinetas visoj šaly pasi- 
darė labai nepopularis. Jis 

sakė, jog konservatistų grimė 
negali* ilgiaus pakęsti tokios 

padjėties. Iki šiolei premie- 
ro Lloyd George koalicinis 
kabinetas turėjo pavykime, 

lies neva jis Angliji} saugojo 
nuo radikalu, ty. bolševizmo. 

"Nesąmonė hutu tvirtinti, 
jog didesnė dalis niusii dar- 

bininku butu linkusi prie bol- 

ševizmo," kalbėjo markizas 

Salisbury. "Tikiu, darbiniu- 
■♦ 

kai sunkiai dirba ir jie yra 

patriotinių jausmų. Dėlto ko- 

alicija jau senai atgyveno sa- 

vo laikus. Ir butų metas 

nuo jos pasiliuosuoti." 
Negalima pasakyti, kokius 

rezultatus duos šiandieninis 

unionistų susirinkimas. Jei 

jis reikš pasitikėjimą Cham- 

berlainu, tuomet premieras 
Lloyd George pasidarbuos 
paleisti parlamentą ir paskirs 
naujus rinkimus. 

Bet jei unionistai savo va- 

dui Chamberlain'ui reikštų 
nepasitikėjimą, tuomet pre- 

į mieras Lloyd George turėtų 
atsistatydinti. Po to suirtų 
koalicinis kabinetas. 

Konservatistams labai rio- 

| risi paimti sayo rankosna val- 
'džios styrą. 

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
TRAKIJON, 

KOXSTANTINOPOL, sp. 
19. — Iš čia į Adrianopolį 
pasiųsta daugiau francuzų 

t kariuomenės — 12 šimtų in- 

ifanterijos ir skadronas raita- 

j rijos. 
Pranešta, kad tam miestui 

j grūmoja pavojus evakuojant 
graikų armijai. 

I Dar daugiau. Kalbama, 
kad tenai graikai ruošiasi su- 

skilimai! prieš pačius francu-j 
jzus. Pačiam miestui grūmo- 

ja išnaikinimas. 

, galį but žinoma ir supranta- j 
'|ina, kad įstatymu nenublai- 

.vinsi žmonių. 
Kas reikalinga, tai žmoniš- 

■ ka svaiginamųjų gėrimų kon- 

jtrolė. Gi visoks kra'štutinu- 
> mas visuomet pavojingas. 

TAI BENT BAUSMĖ. 

SPEZIA, Italija, spal. 19. 
— Italai fascistai prasimanė 
naują, bausmę savo priešams 
socialistams. 

Fascistai susigavę socialis- 

tą žurnalistą Minelli privertė 
ji išgerti gerą clozą "castor" 

aliejaus. Tai bausimė jam 
t 

už jo atakas prieš fascistus. 

TROTZKY UŽGINA IMPE- 

RIALIZMĄ. 

MASKVA, sp. 19. — Kuo- 
met bolševikai atgaivino karo 

laivyną, bolševistinei Rusijai 
imta prikaišioti imperializ- 
mas. 

Komisaras Trotzky tai užgi- 
na, Sako, karo laivynas atgai- 
vintas tik šalies apsaugai. 

Paroje, spal. 17—18, Chica- 

goje pavogta 5 automobiliai. 

TEISIAMI UŽ ŽINIŲ 
PARDAVIMA. w 1 

Teisme sakoma, tas, pavojin- 
ga respublikai. 

BERLYNAS, spal. 18. — 

Bavarijos sostinėje Muniche 
teisiami trys laikraštininkai. 
Vienas iš jų yra 

" Deutsche 

Allgemeine Zeituųg" laikra- 
ščio korespondentas. 

Visi trys kaltinami už par- 

davimu amerikonams, ana- 
lams ir francuzams laikrašti- 

ninkams straipsnių. Gi „tie 

straipsniai tokio turinio, kad 

stato pavojun Vokietijon res- 

publiką. 
Tas reiškia, kad Vokietijo- 

je greitu laiku bus pavojinga 
darbuotis svetimų šalių ko- 

! respondentams. Nes norima 

suvaržyti spaudos laisvę. 
| Teisman pristatyti parduo- 
tų straipsnių nuorašai, utili- 

tariniai ir diplomatiniai eks- 

pertai tuose straipsniuose ne- 

įžiūri jokio pavojaus respub- 
likai. Jie sako, kad tai ne- 

kalti raštai. 

,Toriaus apskrities proku- 
roras reikalauja kaltinamuo- 

sius nubausti nuo dvylikos 
iki penkiolikos metų kalėjimu 
kiekvieną. 

Tas prokuroro reikalavi- 
mas visus stebina. Reikia at- 

minti, jog ministerio Rathe- 

nau nužudvmo reikale sakal- 
0 

* 

bininkams buvo reikalauta 

nuo trijų ligi šešių metų ka- 

lėjimo bausmės. O juk tie 

j sąkalbininkai buvo atsako- 

mingi už ministerio nužudy- 
mą. 

I Užsienių Spaudos sąjunga 

| ir Vokiečių Žurnalistų sąjun- 
ga nusprendė pasiųsti protes- 
tą pačiam prezidentui Eber- 

tui, jei laikraštininkai Muni-| 
cho teisme butų nubausti. 

PREZIDENTAS APLAN- 

KYSIĄS CHICAGO. 

WASHTNGTON, sp. 19. — 

Cliicago Bar Ass'n komitetui 

prezidentas Hardingas paža- 
dėjo aplankyti Chicagą lap- 
krity ar gruody, kaip leis ap- 

linkybės. / 

5 VAIKAI ŽUVO, 12 
SUŽEISTA. 

f 

VICKSBURG, Miss., spal. 
19. — Arti Bovina traukinis 
sudaužė apskrities mokyklos 

j vežimu, kuriuomi vaikai bu- 
vo vežami mokyklon. 

5 vaikai žuvo ant vietos, 
gi 12 kitų sužeista. 

internacionale darbo 
KONFERENCIJA. 

GENEVA, spal. 19. — Čio- 

nai vakar atidaryta ketvirto- 

ji kasmetinė internacionale 
darbo konferencija. 
Apie 300 delegatų dalyvauja. 

54 tautas jie reprezentuoja. 

ORAS 

CHICAGrO. — Šiandie gra- 
žus oras; temperatūra kįla. 

LENKAI IMA SĖBRAUTI 
SU BOLŠEVIKAIS. 

VARŠAVOJE LANKĖSI 
TCHITCHERIN. 

Tik lenkai socialistai prie-' 
šingi bolševikams. 

MASKVA, sp. 19. —Kuo- 
met Franci ja jau riša arti- 

mų santikhj ryšius su bolše- 
vistine Rusija, apie tokius 

pat ryšius rimtai galvoja it* 
Va r.savos ponija, francuzų 
liepiama. 

Yaršavos ponai jau tiek 

daug susisėbravo su bolševi- 

kais, kad pirm poros savai- 

čių Yaršavą aplankė Maskvos 

užsienių reikalų komisaras 

jTchitcherin. Jis tenai viep- 
damas daugiau sustiprino 
aėbrystę. 

Komisaras Tcliitcherin to- 

nai gana draugingai konfera- 
vo ęu dviejų didelių lenkų 
valstiečių demokratinių par- 
tijų vadais. Jis jiems pažy- 
mėjo, jog Lenkų komerciniai 
ir industriniai interesai dau- 

gumoje paraleliai stovi su 

Rusijos tokiais pat interesais. 

Gal Varsa va seniau butų 
susi sėbravus i su bolševikais. 
Tečiaus tam kalviai priešino- 
si lenkai socialistai. Mat, 
Rusijos bolševikų taktika ne- 

sutinka su lenkų socialistų 
taktika. Dėlto, jie nenori tu- 

rėti su Maskvos valdžia jo- 
kio draugingumo. 

Su lenkais1 Rusijos bolševi- 
kai susidraugaus. To reika- 

lauja Franci jos interesai. 

Bet su Rumunija Maskva 
toli gražu negali susitaikinti. 

(Tuotarpu Rumunija- skaitosi 

Lenkijos sąjungininkė. 

LEGIONAS REIKALAUJA 

BONUSŲ. 

NEAV ORLEANS, La., sp. 
19. — Amerikos Legiono su- 

važiavime vienbalsiai nutarta 
ir tolesniai kovoti už bonusus 
karo veteranams. 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

Plėšikai apiplč&p jubilierinę 
krautuvę, 1022 East 63 gat. 
Paimta 6,000 dolerių vertės 

brangenybių. 

TURĖJŪSUSPTįSII- 
TABTĮ SU UNISTAIS. 
Southern Illinois Coal Co., 

Herrin, 111., prezidentas Les- 
ter valstijos industrialei ko- 

misijai išpažino, kad jo bend- 
rovė buvo gavusi iš angleka- 
sių unijos slaptą leidimą pro- 
dukuoti anglis streiko laiku. 

jTečiaus tą leidimą panaikino 
anglekasiai surengtomis sker- 

dynėmis. 
Kokiu budu, kaip ir nuo ko 

tas leidimas gautas, nepasaky- 
ta. Sakomai,.tas tunės paai- 
škėti ateinančioje byloje, kuo- 
met bus teisiami žmogžud- 
žiai- : ; 

GRAIKAI VEDA GINČUS DEL RESPUBLIKOS 
LOND.ONAS, spal. 19. —, 

Graikijoje pakelta smarki 

propaganda .šalį pakeisti res- 

publika. 
Propaganda už respubliką 

kilo, kuomet į Atėnus gryžo 
iš Paryžiaus naujas užsienių 
reikalų ministeris Politis, ži-, 
nomas karštas Venizeloso ša-! 
liniukas. 

Ta propaganda begalo did- 

žiai sukiršino graikus monar-j 
chistus. Monarehistų spau- 
da tad kviečia Veniz^losą pa-j 
tį gryžti Graikijon ir tenai 

varyti savo kampaniją už re-, 

publiką. Ir sako, kad jei Ve-' 

nizelos nori, tegul jis tą klau- 

simą paveda gyventojjij refe- 

rendumui. ^Tuomet jis ge- 

riausiai įsitikins, ko nori gy- 

ventojai, monarchijos ar res- 

publikos. 

Venizelos yra Londone. 
Klausiamas apie republikonų 
veikimą Graikijoje, jis atsisa- 

ko reikšti savo nuomonę. p* 
pažymi, kad gangreit Graiki- 

ja su Turkija padarys 'taikę, 
tuomet jis visai pasitrauks iš 

politinės arenos. 

Sakosi, jam šiandie jau no- 

rėtųsi išeiti iš'politinio gyve- 
nimo. Bet kadangi jo įėvy- 
nė^ patekusi labai kritingan, 
padpjiman, tad nors paskuti- 
nį kartą jis norįs jai patar- 
nauti. 

Londone kalbama, jog ne- 

būtų stebėtina, jei Graikija 
% 

butų pakeista respublika. jTe- 
Čiaus ji turėtų daug vargo. 
Nes prie republikoninio val- 

dymosi gyventojai dar nepri- 
brendę. 

Žinios iš Lietuvos 
VOLDEMARAS UŽPUOLĖ 

(PREZIDENTĄ. 

KAUNAS. Sąryšyje su 

Pažangos ir Žemdirbių bloko 

bei Voldemaro skleidžiamo- 

mis spaudoje neteisingomis 
žiniomis apie p. E. Respubli- 
kos Prezidento pareigas St. 

Seimo pirmininko dalyvavi- 
mu IJkio banke ir jo operaci- 
jose, Respublikos preziden- 
to kanceliarijos įgalioti esa- 

me pareikšti, kad p. E. Res- 

publikos prezidento pareigas 
S t. Seimo pirmininkas neda- 

lyvavo ir nedalyvauja, nei 

kaipo akcininkas arba pelno 
bendrininkas nei Ūkio banke, 

nei kokiame kitame Lietuvos 

kapitalistų banke, nei tų ban- 

kų kokiose nors operacijose, 
jis nėra tąipat dalyviu ko- 

kios nors kitos su pasipelny- 
mo tikslais įsteigtos bendro- 

VRS. 

Kas del leidžiamų p. Volde- 

maro paskalų, kad p. E. Res- 

publikos prezidento pareigas 
St Seimo pirmininkas bepre- 
r.M^iitaudamas susikrovęs 
turto, tai p. Respublikos pre- 
zidento kanceliarijos įgalioti 
esame pareikšti, kad p. Vol- 

demaro tvirtinimas neatatin- 
ka tikrenybei. 

Valstybės gynėjas Pažan- 

gos ir Žemdirbių bloką bei p. 

Voldemarą už melagingų, 
prasimanytų žinių platinimą 
yra jau patraukęs teisman. 

—Sąryšyje su Pažangos ir 

Žemdirbių bloko spaudoje 
platinamomis melagingomis 
žiniomis, kad p. E. Respubli- 
kos prezidento pareigas St. 

Seimo pirmininkas, išeidamas 
iš sąmatos ribų, svečių pri- 
iminėjimo reikalams leidžiąs 
milionines pinigų sumas, P. 

Valstybės kontrolierio įgalio- 
ti esame pareikšti, kad nuo 

pat pradžios 1919 metų iki 

šiai dienai sumos, išleistos 

Respublikos prezidento repre- 

zentacijai aplankai toli gražu 

nesiekia imlumą," markių ir 
i virš sąmatos iki šiai dieftai 

minėtiems reikalams nėra iš- 
leista nei vieno skatiko. 

Tiesa, vokiečių markei žy- 
miai nupuolus, išleistos svečių 
priiminėjimo reikalams su- 

mos- paskutiniu laiku skaitant 

markėmis yra kiek didesnės, 
i negu sumos 1919 metų, bet 

pervedus šių metų ir 1919 m. 

sumas Į pastovią valiutą, aiš- 

kėja, kad reprezentacijos rei- 

kalams eventualiai svečių pri^ 
, ėmimui daromos išlaidos yra 
netik nepadidėjusios, bet dar 

žymiai sumažėjusios taip, 
kad išlaidos 1919 metų yra 

maždaug 10 kartų didesnės, 
negu šių metų išlaidos. 

KAUNAS. Musų atstovui 
Londone p. Naruševičiui,išva- 
žiavus gydytojų patarimu gy- 

dytis į Nauheimą, Dr. Zau- 

nius, musų ministerio rezi- 

dentas Rygoje, yra užsienių 
reikalų ministerijos pasiųstas 
Londonan pavaduoti p. Naru- 

ševičių, jo gydymosi metu. 

I Dr. Zaunius rugsėjo 27 d. iš- 

| važiavo iš Kauno Londonan. 

VILKAVIŠKIS. Rugsėjo 17 

dienią Pavasarininkų salėje 
Vilkaviškio Šauliai suruošė 

savybės vakarą. Buvo suloš- 
ta "Valkata/' 4-ių veiksmų 
dramos veikalėlis. Atlikta pa- 
kenčiamai. Svečių prisirinko 
vidutiniai, kiekvienas malo- 

niai laiką praleido ir išėjo pa- 
tenkintas. 

—Rugsėjo 15 d. milicinin- 

ko Morkerto 8 metų amžiaus 

berniukas nušovė mergaitę 13 

metų. 

PINIGU KURSAS. 
I v 

Lietuvos 10 litų.. $1,00 
| Anglijos sterl. svarui 4.43 

Francijos 100 frankų 7£2 

Italijos 100 lirų 4.30 

Vokietijos 100 markių .03*4 
Lenki} 100 markių .01 


