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METAI-VOL. VD 

OREGONO VALSTYBĖS 
MASONAI GAVO VIRŠŲ. 
MOKYKLŲ KLAUSIMAS 

EIS AUKščIAUSIAN 
TEISMAN. 

Verstinas viešųjų mokyklų 
lankymas prieskonstitucinis 

AVASHIXG.TO\\ lapkr. 17. 
— Oregono va Ištyląs maso- 

nerija jravo viršų, kuomet la- 

pkričio 7 (J. piliečiai daugn- 
ina )>alsu pripažino mokyklų 
amendmentą. Pagal to amen- 

dmento, visi valstybėj gyvo-į 
ną vaikai, nuo 8 iki lt> mo- 

tu amžiaus, verstinai turi lan- 

kyti ne kitokias, kaip tik vie- 

sąsias mokyklas. ; 

Tokiu budu panaikinamos vi- 

sokios rūšies pradinės priva- 
tinės mokyklos. Tas skaudžiai 
liečia ne vien kataliku para- j 
pines mokyklas, bet ir kitų ' 

denominacijų privatines mo- I 
kyklas. 

Priede masonerija perva-j 
rė valstybės gubernatoriumi 
demokratu- partijos kandida-l 
tą, YValter M. Pierve, nors i- 

ki šio laiko ria gutornato- 
riais visuomet būdavo repub- 
1 ikona i. 

Tas įvyko todėl, kad Pier-į 
<•<* remia tą mokyklų amend- 
mentą. Jis ža«i|ėjo, jei busiąs 
išrinktas, amendmentą palai- 
kyti. 

'% Į 
Eis teisman. 

I 
» 

IŠ Portland, Ore., praneša,} 
kad panašios reidinės nepa- ; 

kantos šiandienini- žmonių 

ntkartė dar negirdėjusi. Ore- 

gano masonai, kuriu daugu- 
ma susispietę slapton organi- 
zacijon K u Klnx klan, pakr- 
lė kovą katalikams ir katali- 

ku tikvjimui. Kadangi kito- 

kiu budu jie katalikams ne 

ką gali padaryti, tai sugalvo- 
jo nors katalikiškas mokyk- 
las išnaikinti. 

Viena nelaimė jiems, kad 

kuomet jie naikina katalikiš- 
kas mokyklas, tai podraug tu 

ri naikinti ir protestantu ir 

kitu privatines mokyklas. (Te- 
riaus jie taip įsiėdė prieš ka- 

talikus ir katalikystę, jog ne- 

atsižiuri į jokius nuostolius. 
Tas klausimas veikiai bus! 

įneštas čia Aukseiausian Tei- 

sman. Xes aišku, kad varžy- 
mas privatiniu mokyklų yra j 

priešingas šalies konstituci- 

jai. Tas griauja pagrindi 
nius šalies įstatymus. 

Įstatymas aštrus. 

Pravestas Oregone tas mo- 

kyklų amendmentas savaimi 

yra aštrus. Visi valstybėje 
gyveną vaikai, 8—16 m. am- 

žiaus, verstinai turi lankyti 
ne kitokias, kaip tik viešą- 
sias mokyklas. 

Už nesiuntimą vaikų vie- 

šojon mokyklon atsako tėvai 

arba globėjai. Kiekvieną die- 

ną nepasiuntimas vaiko iho- 

kyklon skaitosi atskirus pra- 

sižengimas. 
Brangiai atsieis. 

Balsavusiems už įstatymą 

Anglijos Rinkimuose Laimėjo 
Konservatistai , 

LLOYD GEORGE ŠALININKAI ATSIDŪRĖ 4-TON 
VIETON 

i 

BET DARBO PARTIJA PASIVARĖ PIRMYN 

LONDONAS, lapkr. 17. — 

Anglijos parlamentan rinki- 
muose lainiėjo konsorvatistų 
partija, taigi, šiandieninis pro 
mieras Bonar La\v. 

Tokiu budu bu vos prernie- 
ras Lloyd George visai sut- 

riuškintas. Kas įdomiausia,| 
kad jo liberali) grupė nustum- 

ta net ketvirtojon vieton. As- 

(juitlio grupė pasirodė stiprės 
nė už Lloyd George grup?. 

Pagal vėliausiai gautu ži- 

nių, parlamentan išrinkta at- 

stovu : 

Konservatistu 319; darbo par 
tijos 1*J0: Asquitho liberalu 

gruj/'s Lloyd (ieorgo li- 
beralu grupės 38, ir kitu par-j 
t i jų lft. 

šiais rinkimais visus stebi-j 
na didis darbo partijos laimėj 
j imas. 

Reikia atsiminti, kad buvu-j 
šiame parlamente darbo par-i 

tiįa turėjo apie 30 narių. Šiani 

die net 120. Tai ypatingas pa*' 
žangumas. 

Tas įvyko todėl, kad pra- 
mones eentruose visos kitos 

partijos su apatija atsinešė, 
t rinkimus. Tuomi pasinaudo- 
jo darbo partijos lyderiai. J ie« 

paskutinėmis dienomis' prieš 
rinkimus pavarė smarkią kam 

paniją darbininkų tarpe, li- 
tas pasidarbavimas davė re- 

zultatų. 
'fokiu bildu konservatistai 

valdys parlamentą ir jie vai- 
ruos Anglijos valstybę ir Bri 

tanijos imperiją. 
Konservą t. laimėjimai šiuo 

kart. kai]) spėjama, ulbėjo 
moterys, kurios pirmukart da 

lyvavo rinkimuose. (ii mote- 

rys dalyvavo skaitlingai. Be 

abejonės, jos galėjo prisidė- 
ti ir prie darbo partijos lai- 
i, įėjimo. 

Tokių ypatingi) pasekmių 
rinkimuose niekas neprama- 
tė. 

PRAMATOMA SMARKI KOVA KONGRESE 
\VAK1IIX(JT<>\\ lapkr. 17. 

— i'rezidentas Hardingas pra, 
mato, jog jam prisieis kong-| 
rese pakelti kovą su domokra-! 
tais atstovais del savo vai- j 
džios programos. 

I)elto, iškalno jis skubiai 
rengiasi ton kovon. Sakoma,. 

I 

jis pasidarbuosiąs, idant nau- 

jai išrinkto kongreso nerei- i j 
ketu šaukti specialėn sesijon! 
pirm kovo 4 d. 

Kuomet ateinantį pirmadie 
ni susirinks kongresas speei-! 

; 
1 

i aien sesijon, pirmuoju prezi- 
dento darbu bus pravesti roi-j 
kalingą pirklybos laivyno pa-j 
laikymui subsidiją. 

Ta subsidija, sako prezi- 
dentas, nėra tai kokia žaisme. 
Tai didžiai svarbus reikalas. 

Subsidija būtinai turi Imt pra 

vesta. Apie tai negali l>ul kai- 

lis, pažymį prezidentas. 
Republikouirie administra-/ 

cija nesitikėjo didelio demok- 
ratu laimėjimo. Dėlto, kai ku- 
rie svarbesni reikalai išsprę- 
sti palikta tolesniems laikams. 

Pasirodė, jog tuo žvilgsimi 
nemažai apsirikta. Tad šian- 
die prisieis nemažai kovoti. 

PASIŲSTA MAISTO IR 

DRABUŽIŲ. 

\VASHIXGTOX, lapkr. 17. 
— Prezidento Hardingo parė 
dymu, karo laivyno sekreto- 

rius Denbv i Chile pakraščius 
pasiimi du karo laivu su mai' 
stu ir drabužiais. Tai skiria- 
ma nukentėjusiems nuo žemės 

drebėjimo gyventojams. 

ir kitiems valstybes gyvento-j 
jams tas suvaržymas labai 

brangiai atsieis. Privatiniu j 
mokyklų vaikai turės eiti į 
viešąsias mokyklas. Tos moky 
klose pritruks vietos. Prisieis 

statydinti visą eilę nauju mo- 

kyklų, .71 kaikurias padidin- 
ti. 

I Paviršutiniai skaitant, val- 

stybei neužteks G milionu dol. 

naujoms mokykloms. 
Taigi, pasididins mokesčiai. 

Katalikams nuostoliai. 

Oregono valstybė padalin- 
ta į dvi bažnytines divizijas: 
miesto Oregono arkivyskupi- 
ja ir Baker City dioeezija 
(vyskupija). Pagal 1921 m. 

sąrašų knygos (directory), 
arkivyskupijos pradines para 

pilies mokyklas lankjė 6,173 
vaikai. Cii vyskupijos moky- 
klas — 1,130 vaikų. Visoj val- 

stybėj skaitoma 250 katalikiš- 

ki] pradinių mokyklų. 
Visų mokyklų trobesiai ap- 

kainuojami vieng, milionų dol. 

Daug atsiėjo kampanija. 

Katalikams politinį kam- 

panija prieš rinkimus atsiė- 

jo apie 40 tūkstančių dol. I 

200 žymiausių Oregono val- 

stybės advokatų rengiasi pa- 
kelti kovą prieš tą amend- 

mentą. jVienbalsiai jie tvirti- 

na, kad tas pravestas amen- 

dmentas griauja pagrindines 
šalies teises. , 

Tas amendmentas, sulig 
jo teksto, tur pradėti veikti 
rugsėjo 1 d. 1926 metais. 

PREMIERAS MUSSOLINI 
PARLAMENTE, 

ROMA, lapkr. 17. — Va- 
kar Italijos parlamente kalbė- 

jo naujas premieras Mussoli- 
ni. Jis išdėstė savo valdžios 

programą. 
DaVė parlamentui suprasti, 

jog jis nuo jo nereikalauja 
sau jokių malonių arba palan 
kunio. Tik npri, kad parla- 
mentas visų reformų klausi- 
me darbuotųsi išvien su val- 
džia. Kitaipgi parlamentas 
bus nereikalingas. 

Spėjama, jog parlamentas 
dauguma balsų reikš premie- 
ru pasitikėjimu išėmus socia- 
listus ir komunistus, kurių y- 
ra daugiau šimto narių. 

KINIJA TtTRI PALIUOSUO- 
TI UŽGROBTUOSIUS. 

PEKINAS, lapkr. 17. — 

Kinijos plėšikai pastaraisiais 
laikais pagrobė keletą įvairiu 
šalių niisionorių, kurie ICini- 

joj tarpe pagonų darbuojasi- 
Pagrobtų tarpe yra ir kata- 

likų. 
Amerikos, Anglijos, Italijos 

Franci jos ir Švedijos pasiun- 
tiniai pastatė Kinijos vyriau- 
sybei be n <1 r$ reikalavimą, i- 

dant pagrobti nristonoriai bu- 

tų paliuosuoti. •: 

ISMET KONFERAVO SU 
POINCARE. 

KVRYZlFS, lapkr. 17. — 

lsinet paša čia konferavo ąu 
premieru Poincare. Po konfe- 

rencijos pranešė, jog jisai 
patenkintas visa padėtimi. 

Ismet paša yra turkų dele- 

gacijos taikos konferencijoje 
pirmininkas. Jis su delegaci- 
ja nuvyko Lousannon. Kada n 

gi konferencija Irnvo atidėta 

į ateinantį pirmadieni, tai jis 
atvyko Paryžiun. Rytoj gry- 

žta atgal Lau'sannon. 

SOCIALISTAS KVIEČIA- 
MAS ORGANIZUOTI 

KABINETĄ. 

BERLYNAS, lapkr. 16. — 

Prezidentas Ebert vakar į 
kanclierius pakvietė socialis- 

tą, Bauer, Wirtho kabineto vi- 

ce-kanclierį ir iždo ministerį. 
Bet abejotina, ar jam vyks 

\ 

sudaryti kabinetą. 
Iš Paryžiaus parvyko Ma- 

ver, ambasadorius Francijai. 
Gal jam bus pasiūlyta užsie- 

nių reikalų ministerio vieta. 

GUNO SUTIKO BUTKAN- 
CLIERIUM. 

BERLYNAS, lapkr. 17. — 

AYilhelm Cuno, Hamburg-A- 
merican garlaivių linijos gene 

ralis direktorius, sutiko už- 

imti atsistatydinusio kanclie- 

riaus Wirtho vietą ir sudary- 
ti ministerių kabinetą. 

Cunb skaitosi žymus indus- 

trininkas. Tik 1920 metais jis 
įstojo politikon. 

! TEISĖJAS ATMETĖ 

SKUNDĄ PRIEŠ POLICIJĄ. 

HAMMONI), INI)., lapkr. 
17. — 1910 melais Standard 
Steel Co. streikuoju darbinin- 
kai susirėmė su vietos polici- 
ja ir dirbtuvės sargyba. Ke- 

letas darbininkų nužudyta. 
Žuvusių namiškiai ir gimi- 

i )fs patraukė atsakomybėn 
vietos policiją. Federalis tei- 

sėjas Anderson atmeV* sklin- 

dą ir panaikino bylą. 
i ^Teisėjas pažymėjo, jog strei- 
kininkai puolė einančius dar- 
ban darbininkus. Taigi, tuo 

budu jie peržengė tuometinę 
išd notą 1'ederalę 4' i n j unct i 

on." l)elto, už tai turėjo but 
areštuoti visi streikininkai. 

ANGLEKASIAI GALI BUT 
PRISIEKUSIAIS TEISĖ- 

JAIS. 

-\IARTOX, ILL., lapkr. 17. 
— Renkant prisiekusius tei- 
sėjus klausyti darbininkų 
skerdynių bylos, valstybės 
skundėjas reikalavo, kad į tei- 

gėjus nebūtų renkami unistai 

anglekasiai. .lis sakė, kad tie 
unistai iš savo uždarbių duo- 
da vieną ar kiek nuošimčių 
kaltinamųjų apgynimui. Taigi 
gynėjai vieni kartu negali Imt 

teinėjais. 
Po trumpų argiųnenių te- 

riaus teisėjas atmetė tą skun 

d(ėjo reikalavimą. Nes unisto 

priverstina kontribucija neda- 
li nh'ko bendra nturi su pri- 
siekusio teigėjo priederme*. 

DAUGIAU NUOŠIMČIŲ 
UŽMOKĖJO. 

WA8IIINGTOX, lapkr. 17. 
— Anglija išmokėjo daugiau 
."30 milionų dol. nuošimčių už 
karo skolas. |Tą sumą įnešė 
Federaiėn Atsargos bankon 
Xew Yorke. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ATSIKARTOJA. 

SANTIAGO, Chile, lapkr. 
17. — Iš Coąuimbo pranešta, 
jog tenai žem^s drebėjimai 
atsikartoja. 

Prezidentas Alessandri iš- 
keliavo aplankyti visus nuken 

tėjusius plotus. 

BUS GINAMOS KAIPO 
BEPROTĖS. 

Mrs. Kilmek ir Mrsi Stur- 

mer-Kulik, kurios kaltinamos 
savo vyru nuodijime, polici- 
jai neduoda jokių išaiškini- 

mu, kaip tas turjė'jo įvykti su 

mirusiais jų vyrais, kurių la- 

vonuose rasta nuodų. 
Kad taip, tai jos abidvi ne- 

turi jokio apsiginimo ir pa- 
siteisinimo. Matyt, byloš me- 

tu abidvi teisme bus ginamos 
kaipo nesveiko proto, taigi be^ 

protės. Kitoks jų gynimas ne- 

apgalvojamas. 
Savo keliu, policija veda 

tolesnius tyrinėjimus. Atkas- 

ti 3 lavonai dar nebaigti ana- 

lizuoti. 

Aną dieną buvo pranešta, 
kad be to busią atkasti ir tri- 
jų kūdikių lavonai. 

PREZIDENTAS PRANEŠA APIE GALIMAS ATMAI- 
NAS PROKIJOJE 

\VASHINGjTON, lfcpkr. 17,! 
— Prezidentas llardingaisj 
šiandie įsitikinęs, jog artimoji 
ateity prohibieijos įstatyme i 

tUij-j'S ivvkti bent kokios almai; 
1 •- * 

uos. Tos atmainos gali bntl 
mažos, bet kartais ^ali Imt i 

ir gana žymios. 
| 

Pasiremiant buvusiais rude; 
niniais balsavimais, prezidenj 
tas įsitikino, jog dauguma S. 
.Valstybių gyventojų reikalau- 

ja prohibieijos įstatymu su- 

nr«difikuoti taip, idant butui 
leista gaminti, pardavinėti ir 
vartoti alų ir vyną. Taigi, aš-į 
tuonioliktąjam amendmentui I 
bus reikalingas naujas amen-į 
dmentas, kadangi apie visiška; 
18-ojo amendmento panaikini-1 
m.*} šiuo kartu negali but kai-1 
bos. 

Prezidentas Hardingas pa- j 
rašė laišką Mrs. Corinne Ro-; 
osovelt Robinson, minusio pul> 
kininko Roosevelto seserei. 
Tame tad laiške prezidentas 
turėjo pažyranti savo pažiū- 
ras apie šiandienine prohibi- 
eije. 

Mrs. Robinson laikraščių ko 

respoiidentams nedavė laiško 

nukopijuoti. Taigi ;jo tikras 
turinys nežinomas. 

Teeiaus Mrs. Robinson pa- 
ėmėjo, jog jinai laiško i.šs- 
kaičiusį tą prezidento mintį 
apie prohibiciją. 

Prezidentas Hardingas ki- 
tuomot sak£, ;joge{ jis netikįs, 
kad prohibiciją pilnai butų 
panaikinta. Teeiaus prohibici- 
joje atmaina'turi Įvykti. Nes 
to reikalauja amerikoniška 
nacija. 

Prohibicijos klausimas, ma 

tyt, neveikiai bus atskirtas 
nuo politikos. Nes visuomet 
rasis fanatikų už prohibiciją 
ir jos priešų. I>et jei prohibi- 
ciją bus sušvelninta, tuomet 

ji neteks didelės svarbos po- 

litikoje ir ilgaisiais metais tas 

klausimas savaimi pranyks. 

WASHINO/TON, lapkr. 17. 
—Kuomet pasklydo gandas a- 

pio tą prezidento Hardinio 
• T. 

laišką, <v-ia valdiškose sferose 
išreikšta nemaža nuosteba. 

Iš Baltųjų Rūmų kol-kas 

neužginta ta žinia. jTečiaus 
neduota nei reikalingų paaiš- 
kinimų. 

Visi stebisi ypač dėlto, kad 

prezidentas Hardingas, būda- 
mas senatorium, balsavo už 

ppohibiciją. 

KLAIPĖDA. Vyriaus. ko- 

misaras p. Petisnė gryžęs iš 

Paryžiaus pi-anešė, kad lapkr. 
3 d. busig, pakviesti pas am- 

basadorių konferencijoj! pas- 

kirtąją komisiją, Klaipėdos 
krašto atstovai, kurie tuiiės 

duoti komisijai paaiškinimų, 
del padėties Klaipėdos kraš- 

te. Petisnė priiminėjo politi- 
nių ir kultūrinių organizaci- 
jų atstovus, prašydamas pa- 
skirti savo delegatus i Pa- 

ryžįj. "Memeler Dampfboot" 
praneša, kas numatoma siųsti 
į Paryžių nuo vokiečių, bū- 

tent : 
" Arbeitsgemeinscliaf- 

to" pirmininkas p. Ankęr iš] 
Rusriės, "Hematbundo" pir- j 
inininkas p. Orlovskis iš Klai-' 

pėdos ir nuo pat vad. "Bu-j 
11d Memellandstreur Litauer", 
p. Baldžius iš Petreliu. To- 

liau šis laikraštis daro pasta- 
bą: "žinoma ir taryba (Prū- 
sų Liet. (Tautos Tarybą. Red), 
siųs savb atstovus Paryžiun. 
Galima tik palinkėti, kad šiuo 

reikalu butų siunčiamas toks 

vyras, kaip p. Simonaitis." 
Tikrai sužinota, kad fran- 

euzai prašę su delegacija drau 

ge važiuoti Paryžiun, kaipo 
"žinovą lietuvių reikalų šia- 

pus ir anapus Nemuno," p. 

Aukštuolaitį. Aukštuolaitis tu- 

rįs jau išdirbę's atatinkamą 

programą, duosiąs ją savo; 

draugams pasirašyti ir šio 

mjėn. 27 d. išvažiuosiąs Pary- 
žiun. Dabar aiškėja kokį tik- 

slą turėjo Aukštuolaičio šali- 

ninkų susirinkimai Šilutėj, š., 
mėn. 17 ir 24 d., kuriuose bu- 

vo visą laiką kalbama per p.7 
Aukštuolaitį kreiptis į lenkus 
del ,Vilniaus ir Klaipėdos- 
klausimu reguliavimo. 

I 
c o 
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DEL LIETUVOS B/NKO. 
Skleidžiant musų priešams ne- 

teisingas žinias, apie Lietu- 

vos Banko stovį ir darbavi- 

mosi, esame įgalioti pranešti i 
Lietuvos Bankas yra pri-. 

vati Akcinė Bendrovė, esanti 

įstatymais nustatytoje vald- 
žios priežiūroje. v 

Akcinį Banko kapitalą su-' 

daro auksas ir pastovi už- 

sienio valiuta. 
Akcinis fondas sumoje 11,- 

500,00D (vienuolika milionjų, 
penki šimtai tūkstančių) litij 
yra Banko nuosavybėje ir pil j 
n oje žinioje. ✓ 

Visi Banko išleistieji apy- 
varton litai yra padengti au- 

ksu ir pastovia užsienio va- 

liuta. 
Banko portfelyje nėra nei 

vieno čekio išstatyto dolerio^ 
valiuta vienų Lietuvos Bankų 
ant kitų vietinių, bei vien tik 

ant rimčiausių užsienio Ban- 

kų. 
^————————— 

ORAS 
GHICAGO. — Šiandie gra- 

žus oras; tmeperatura kįla..... 

PINIGU KUfcSAS. 
\ 'riSfli 

Lietuvos 10 litų $1.00K 
Anglijos. sterL svar. 440 
Franci jos 100 frankų .6.36 

Italijos 100 lirų £.56 

Vokietijos 100 mark. .01% 
Lenkijos 100 mark. .0062 


