
TAMAS ŠEIMIS. 
Didis jaunikio tar{x» veikėjas, žymiausias rašytojas apie 

lietuvius anirlu spaudoje. tūlą laiką leidos anglų kalboje lietu- 

viu mėnraštį "The Lithuanian Booster". T. Šeimis per du 

metu yra t lavos paskaitas apie Lietuvą ir lietuvius virs dviem 

milionam studentu viešose Amerikos mokyklose, taip-pat 
\ seminarijose, kolegijose ir universitetuose.. V v. Lietuvi u-lenk u 

\ klausimo tiesos reiškimą anglu spaudoje visa mperialistinė A- 

merikos lenku spauda ir lenkai veikėjai l>e paliovos ji šmeižia. 

h\ šeimis dalyvavo pasauliniame kare užimdamas vietą psicho- 
logijos d< partamonte: vėliau huvo paskirtas pulk. raštininku, 

paskui ligonbuėiu centro raštinės vedėju. Vėliau vedė kariuo- 

menės spaustuvę Brest'te. IVanciizijoj. Dabar T. Šeimis yra 

i.. Vyčiu (Yniro raštininkas ir administratorius. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
Ir 

(Redakci ia netma atsakomybes) 

ŠV. JURGIO PARAPIJOJE 
TVARKA. 

Is didelio debesio mažas lie- 

tus. 

Nemalonumai, kurio įvyko uz 

jieivitamo utarninkė d. š. m. 

atidarant mokyklą jau prany- 
ko. .Matomai komunistams Ik'S 

socialistams nuo šonai rūpėjo 
padaryti suimto jšy. .Jurgio pa- 

rapijinė jo mokykloje. .Ii. mat, 

kas motai augo, vaikai gražiai 
))iivo auklėjami katalikiškojo 
lietuviškojo .dvasiojo. 

Pavasari l.'> kambariu kimš- 
to prikimšta, ">(> vaikai baigę S 

skyrių išsiskirstę po Įvairias 
viešas bei katalikiškas augš- 
tesnias mokyklas varosi aukš- 
tyn moksle — gerai jiems se- 

kasi. Tą visą komunistai bei 

^ socialistai matydami siuto iš 

pavvdo. Girdėtis buvo misis- 

kundimu. Žiūrėkit, 1,000 vaiku 
\ ienoje Šv. Jurgio Mokykloj?. 
Jie auklėjami katalikais; lie- 

tuvystė jiems įdiegiama; kur 

mes pasidėsime su savo laik- 
raščiais i iv. keliu metu? Mušu 

vaikai-gi lietuviškai neskai- 

tys. Dar butu šiaip bei taip) 
kentę, bot ant nelaimės išdygo j 
dar vienas naujas liet. vienuo- 

lynas, tai Šv. Pranciškaus, 
(iirdėti buvo: Tai negana vie- 

no šv. Kazimiero. Jie, mat,. 
* f 

laukė, kad gal Šv. Kazimieroj 
Vienuolynas pradės pakrikti. | 
bet štai išgirdo, kad 15 d. I 

rugp. didelis būrys sudėjo ap- i 

zadus. Šia tau-vietoje nykti, j 
auga kaip ant mielių.. Šv. Ka-1 
zimioro Vienuolynas ir ant ne- j 
laimės išdygo ir kitas naujas, j 
šv. Pranciškaus liet. vienuoly- 
nas. 

B'*'da mums, kur mes su savo 

melais pasidėsim. Tiesa, turim 

kelis senus mulkius, kurie mu- 

>u klauso ir skaito musų me- 

lavimais laikraščius, l>et bjau-; 
ryliės vaikus leidžia vienuo- į 

auklėti. Kokia mušu at- Į 

eitis? 
'Tokias ir panašios kalbos 

buvo nuo seniai girdėtis, bet 

negalėjo prieiti nė prie 

j mokyklos, nė prie parapijos; 

j i>et štai ką sumano: pasisekė 
jiems įkalbėti, suvadžioti bū- 

relį lengvatikiu Sv. Jurgio 
parapijom], daugiausiai moto- 

lėliij, didesnė dalis iš tu mai- 

štininkių net nepriklauso prie 
| parapijos, o kurios ir priklau- 
I so arba savo vaikus leido i 

j viešas mokyklas arba ju visai 

neturi. (>T<it jau apsisvietu- 
sios). Ant bloii'o daug* nerei- 

kia. Negalėdami kitokiu prie- 
i kaištu surasti tai sako: Mo- 

; tersj Motinos! ar jus duosit 

savo vaikus lenkėms mokyti ? 

.Tuk jusu sesers lenkės. Jšva 

į ryk it jas — pakelkit streiką. 
Muškit vaikus — spardyki! 

j tuos, kurie eis i'mokyklą. Xa, 
j to ir užteko len^vatikėms. 
šiais metais, irai paskutiniais, 
.1. M. Chicagos Arkivyskupas 

i sugražino tas pačias Seseris 

j Xazarietės, kurios <v*ia moky- 
tojavo per HO metų, tarpe ku- 

: iiu yra ir kas metas būdavo 

| (iel anglų kalbos viena kita ne- 

mokanti lietuviškai. Mėginta 
gauti Seseris Kazimierietes 
.jau ant siu metų, bet negalima 
buvo jų gauti, o Pranciškonės 

irgi turi metus atlikti noviei- 

jatą. 
Agitatoriai išmokino net 

nmsų Katalikes meluoti, Sa- 
ko. Seserų Kazimierieeių yra 

perpilna, galima jų gauti, kiek 
tik reikia, tik klebonas jų ne- 

nori, jis nori palaikyti lenkės. 
Tai straikas! Išmesti seseris! ! 

Išmesti kleboną! Vaikų neleis- 
t i i mokyklą! O musii kataliku 
lietnviii priešai, tai tik džiau- 
giasi. Bedieviai socialistai vie- 
šai mokyklų šalininkų, na ir 
airiai, sako sau, tai nors kartą 
tuos forenerius paimsim. Nu- 

pratysim bent jų vaikus nuo 

tos jų foolish Lith-language 
(lietuviškos kalbos), nes jie 
senai nori "forenerius" pra- 
ryti. Xa ir varė per kelias die- 
nas streiką — mušė, spardė 
svetimus vaikus, einančius į 
8v. Jurgio liet. mokyklą, o 

savo vaikus kai kurios patri- 
jotės smarkuolės suvarė i vie- j 
šas, bei airių mokyklas. Žino 

ma, Šv. Jurgio mokykloje 10 
lietuvaičių mokytojų, seserų ir 

pasaulinių mokytoju, ir 3 lie- 

1—' T 
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m «ę"• -iį y ; 

tuviai kunigai nepataikys jų 
raikų lietuviško patrijotizmo 
išmokyti, bet viešos bei airiu 

mokyklos tai padarys puikiau- 
siai 

Pereitą savaitę ištiesia atro- 

įlė ne kaip. Iš ryto utarninke 

vaikų bažnyčia pilnutėlė, 
S00; Po to bažnyčia tuščia — 

tai katalikių darbas. Mokykla 
pustuštė. Mat geresni žmonės 

bijojosi suerzintų bobų, kad 

j u vaikelių nesudraskytų, ne- 

leido. Bet šią savaite, panedė- 
lvje, tiesa, susirinko tik apie 
300 vaikučių, bet kasdiena 

šimtas kitas prisidėjo, taip 
kad dabar jau mažai trūkstą, 
išimant "patri jočių" vaikų. 

Kaip kas net ir bazarą ėmė 

boikotuoti atkeršysią savo kle- 

bonui, kam lenkių seserų ne- 

pavaro; o nežino, kad sau ker- 

šija. Bene klebonui bazaro pol- 
nas, tik parapijai ir jos žmo- 

nėms. 
Bet dabar jau viskas geriau 

siai tvarkosi. Mokykla pilnu- 
tėli' vaiku, .bazaras gerai eina, 
(!i maištininkai neturi kur a- 

kių padėti iš gėdos. Paniekino 

savo .dvasiškos valdžios, t. y. 
.7. M. Arkivyskupo sutvarky- 
mą; paniekino savo parapijinę 
mokyklą, šmeižė savo kleboną, 
kumštimis rodė, padarė gėdą 
visiems lietuviams katalikams, 
pa k la usydam i su vadžiot ojų 
komunistu, bei socialistų. Su- 

mažino Dievui garbe bažny- 
čioje ir nevieną liet. silpnati- 
kio vaikutį atskyrė iš lietuvių 
kataliku tarpo, attiduodami 
auklėti svetimiems. 

Ariu Dievui, kad tokiu ma- 

ža, kad dauguma tai supra- 
to keuo ėion .darbas, nusis- 

pjovė ant suvadžiotoji! ir at- 

siuntė savo vaikus i savo liet. 
kat. mokyklą ir pats sugry- 
žo vėl prie parapijos darbo. 

Šv. Jurgio parapijonas. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
Žinomas veikėjas ir duosnus 

aukotojas Povilas Misiūnas 

(iary, Ind. gavo laišką iš Lie- 

tuvos nuo Vabalninku klebono 
kun. M. Kirlio. Laiško ištrau- 
kas talpiname: 
Malonus tautieti Pauliau: 

Pinigus 21,000 auksinų ga- 
vau per Lietuvos Ūkio Banką, 
kuriuos sulyg laiško 18,000 
auks. įtraukiau i kasos knygą 
remontui; 3,000 auks. palikta 
pamaldoms. 

Bažnyčios taisymas, ariu jū- 
sų aukoms, eina greitai. Šį- 
met mislijam reikalingiausią 
remontą atlikti. Jau bažnyčios 
>togas gontais uždengtas, bo-l 
nios sutaisytos ir apdengtos,! 

murai aptinkavote. Nors daug 
dar darbo liks ant toliau, bet 

reikalingiausias darbas atlie 

karnas šįmet. 
Varpus rusai išvežė j Rusi- 

ją. Iki šiolei nesuranda jų, nes 

Rusijos bolševikai nors pasiža- 
dėjo Lietuvai grąžinti turtą, 
bet tiktai žodžiu. Tiesa, at- 

stovybę iš Maskvos atvežė 

varpų Lietuvon, bet daugumos 
bažnyčių varpai dar nesugrą- 
žinti. 

Pas mus Lietuvoj graži, šil- 

ta vasara, todėl javai gražus, 
bus duonos užtektinai. 

Žmonės susipranta. Socialis- 

tai jau nebe suvilioja savo 

gražiais pažadėjimais, nes 

praktikoj pasirodė, kad mažai 

išpildo pasižadėjimų Lietuvoj. 
Vabalninkėnai tvirtai laiko- 

si tikybos ir tautybės. Anaip- 
tol miestelių gyventojai visaip 
elgiasi. 

Vabalninkuose esame tris 

kunigai. Darbo turime, žmo- 
» 

nės užsitiki. 

Siunčiu fotografiją taisomos 
Vabalninku bažnyčios. Ačiū, 
mylimieji tautiečiai, už gau- 

sias aukas.- 
Lietuvos valdžia nusprendė 

pravesti geležinkeli nuo Pane- 

vėžio iki Vabalninku. Kalba- 

ma, kad jei ne šį rudenį, tai 

ateinantį pavasarį turėsime gv 

ležinkelį. Tas prisidės prie u- 

kio ir prekybos kilimo. 
Kun. M. Kirlys 

v 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
Į 

Įvairybės prie Įvairybių. 
i IVreitą šeštadienį "Drauge" 
Jurgis ne visas Brigbton Par- 
ko įvairybes sukimšo i tai]; 

i jau gana ilgą korespondenci- 
į ją. Aš prirašysiu .daugiau i- 

j vairyl)ių. 

j Kugp. 20 d. brigliton-par- 
kieėiai todėl taip gražiai pa- 
sirodo bendr. kol. manifestaci- 

joj AfeKinloy Parke, kad visi 

ėionai energingai, pasišventu- 
siai dirbo. Xeprošalį paminėti 
"lnieejį", K. žvirgždą, 42.*>S 
So. Califomia A ve. kurs vel- 

tui davė troką flotui ir pats 
dar pridėjo $19.40 už to f loto 

išpuošimą. Tai tik vienas pa- 

vyzlis. O tokiu pasišventimo, 
pasiaukojimo pavyzdžių turi-į 
me daug visokiuose darbuose.! 

Kugs. 3 d. parap. darže, vi-1 
sos Brighton Parko draugijos 
surengė pikniką, tikslu pada-Į 
ryti pelno padengimui išlaidu; 

i 
padalytu manifestacijoj rugp.j 
20 <L.Piknikas nusisekė. Mani-į 

aS 
festacijos išlakios apmokėta ir J 
dar parapijai pelno liko apie j 
$30. 

*S 

Rugsėjo 17 d., parapijos dar- 

že, bus parapijos piknikas. 

Rugsėjo 23 d. prasidės para 
pijos bazaras ir tęsis visą mė- 

nesį, po tris dienas kas savai- 

tė, ty. trečiadieniais (seredo- 
mis), šeštadieniais (šubato- 
mis) ir sekmadieniais (nedė- 
liomis). 

Mat dabar reikia daug pi- 
nigu. Taisome mokyklos kam- 

barius, trumpame laike bus 

parvežti nauji vargonai, o del 

jų dar trūksta $500. Dabar 
seserims Kazimierietėms yra 

nuomojama namai, už kuriuos 

reikia mokėti $95 nuomos kas 

mėnesį. Xorima seserims na- 

mus pastatyti. Tam tikslai 

gerb. kun. J. Šaulinskas su 

.komitetais eina per namug ir 

renka aukas. 

Visi čionai dirba išsijuosę, 
kad tik toli pralenkus kitas 

kolonijas. 
B. P. Balsas. 

NAMŲ VALYMAS. 

V 
Daugelis iš paprastųjų nuo- 

lat vartojamų namų valymo 
budų yra nepagirtini princi- 
po ir peiktini praktikoje. Šluo- 
ti arba dulkes šluostyti sau- 

sais įrankiais tankiausia nie- 
ko nereiškia ir atneša dides- 

nę blodį, negu gero toks valy- 
mas padaro. Plovimas su mui- 

lu ir vandeniu, šluostymas su 

1 drognais Įrankiais ir ilgokas 
1 vėdinimas atneša gan geras 

pasekmes. "Vacuuin oleaners" 

į yra gana naudingi, bot ant no- 

j laimės ne visi Įstengia juos 

| turėti ar vartoti. 

i Valant nuo .dulkių vartoja- 

| mas skurlis turi buti (lrėgnas 
I ir užbaigus darbą turi buti iš- 

plautas šiltame muiluotanie 

vandeny. Kai-kurie daiktai 

| k. t., sienos, rakandai arba me- 

j (alinės lovos, durys ir t. t. gali 
buti nuvalomi daug* pasekmin- 
giau vartojant truputi kerosi- 
110, furpentino arba parafino 
aliejaus. 

j Niekas negali lygintis su 

vėdinimu saulėj kaipo pasek- 
minga disinfekcija* Tadgi yra 

geras patarimas vėdinti dra- 

bužius, šuflėdas, divonus ir i. 

t. saulės šviesoje, išmušant ir 
išbružinant .dulkes pirmiau ne- 

gu sudedant atgal savo vie- 

toj. 
Tepylos dėžutė kuknėj ir vi- 

sur ant *ienu ir pasienių daug 
pailgina daikto sudėvėjimą ir 

retkarčiais kalkėmis nuteplio- 
jimas sienų skiepuose dafag pa- 

gelbsti atsiekti tikslą valyme. 
Viski} valant ir apteplioti yra 
labai naudingas patarimas. 

(Foreign Language Inf. Service) 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicapj 

PEARL QUEEN KONCERTU?A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 1 

Mūsų krautuvė—vien* iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negana! 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbami yra naujau* 
fiot mado«. Užlaikom risokiu* laikrodžius, žiedu*, šliubi- 

niui ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 

koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 

bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 

bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
murikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

PASITIKĖTO. 
'* 

Pareina vyras iš saliuno. 
Pati pamačius jį klausia, kur 

jis padėjęs kepurę, nes jis "bu- 

vo be kepurės. 
Vyras: — Nugi dušyte, ar 

ne tu man ją nuo galvos nu- 

traukei? nes tu paprastai taip 
darydavai. 

NEDARO ĮTAKOS. 
— Tamista darai labai daug 

įtakos į žmonės, nes kaip tik 
Tamsta atvažiavai pas mus 

iuojans viskas lyg aukštyn ko- 

jomis atsi stojo. 
— Bet} Tamstą, matyt, ma- 

no įtaka, neveikia, nes dar 

Tamsta tebesi žemyn kojomis. 
r 
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SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITE "DRAUGĄ." 

UŽSISAKYKITE 
"LIETUVOS ŪKI" 1922 Melams. 

"LIETUVOS ŪKIS" yra vienintelis ūkio ir finan- 

sų mėnesinis laikraštis, kuriame plačiausiai gvildena- 
mi ir nušviečiami musų šalies ūkio ekonominės bei 

medžiaginės padėtis ir finansų sutvarkymo reikalai, 

kuodaugiausiai teikiama visokių žinių, tame skaičiuje 
ir statistikos, apie musų žemės ūkio, prekybos, pramo- 

nės, transporto, kredito ir finansų padėtį bei tolimes- 

nį jų vystimasį ir tobulinimas], visa tai, kas reikalin- 

ga kiekvienam susipratusiam piliečiui žinoti apie sa- 

vo šalies ekonominę ir medžiaginę padėtį ir jos butį. 
• 

Tuo pat laiku kiekviename "L. U." N-rį talpinama 
ištisa eilė praktinių žinių ir nurodymų apie kainų sto- 

vį; rinkos sąlygas; esamus Lietuvoje išteklius išveži- 

mui ir reikalingus daiktus įvežimui; apie atnaujinan- 
čias savo veiksmų arba naujai besitverianč. pramonės, 
prekybos, kredito ir kit. šakas ir įmones; apie orga- 

nizuojamas akcines, pajų, koperacijos ir kitas bendro- 

ves, reikalaujamus kapitalus, technikus, darbininkus 
*\ 

ir tt.; apie pinigų kursą, valiutos operacijas ir tt.; 

apie naujus valdžios įstatymus ir parėdymus ekono- 

mijos ir finansų srity; apie rengiamus šioje srity įs- 
tatymus ir t. t 

Visos šios žinios žinotinos kiekvienam, kuris do- 

miasi Lietuva ir palaiko su ja ryšius. 
Prenumeratos kaina Amerikojei 

Vieniems metams $1.50; pusei 'metų 75 eentai; metų ketvirčiui 

50 eentu: atskiro Nr. kaina 20 centu. 

Laikrašty taipogi yra atskiras skyrius skelbimams. 

Skelbimų kaina: 

Vienas puslapis (didelio forma- 

to) $10.00 
iPusė puslapio (didelio formato) 

$5.50 
Ketvirta dalis puslapio (didelio 

formato) ... t $3.00 

Aštunta dalis puslapio (didelio 
formato) $1.75 
Šešiolikta dalis puslapio (dide- 
lio formato) $1.00 

AGENTAMS priėmime prenumeratos, skelbimų ir lhikrasčio 

platinime duodame 20<#> komiso nuo prisiunčiamos sumos. 

Adresas Redakcijos ir Administracijos "L. U." 

Kaunas, Totorių g-vė 14 N. 

Tamstos Darbo 
Vaisiai. 
TIKROJI NAUDA TAMSTOS DARBO NĖRA TAME 

KA UŽDIRBAI, BOT VIS4 NAUDA TAME KĄ SU- 

ČĖDIJAI. s 

Visa žmogaus ateitis ir gerove remiasi taipgi ant 

sueėdito pinigo. 
TODĖL VISADOS ATMINKITE, KAD UNIVERSAL 

STATE BANKAS, kaipo Didžiausia Lietuviu Įstaiga, 
yra tinkamiausis Bankas Lietuviams. Moka gera nuo- 

šimti ir geriausiai Bankyni bizni veda. 

NAUDOKITĖS ŠIO BANKO PATARNAVIMŲ IR 
PATARIMAIS. 

AR NORI GAUTI 6% KLAUSK MUSŲ. 
SIŲSKITE DABAR KOL ŽEMAS KURSAS. 

GERIAUSIAI IR PI- 

GIAUSIAI ŠIS BAN- 
KAS SIUNČIA PI- 
NIGUS LIETUVON 

Dolerais ir Auksinais. 

Banko Turtas Virš \ 
$2,500,OOO.oo 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St., Chicągo, IU. 


