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METAI-VOL VII 

ANGLIKONAI PRIIMTI 
KATALIKU BAŽNYČION, 
LONDONAS, spal. 11. (su- 

vėlinta). — Kataliku Bažny- 
čion priimtas Rev. J. P>. Uol- 

iam!, buvęs anglikonų bažny- 
čios karatas. .lis valdė šv. 

Išganytojo anglikonų bažny- 
čią Londono distrikte IIoxton. 

.Jo atsivertimu daug užsiinte-j 
n-savo anglikonai. 

Londono anglikonu vysk u- j 
pas jo bažnyčią suspendavo, Į 
nes karatas Holland atsisakė 

pas save priimti anglikonu vy- 

>kupą su vizitą. 
Karato llollando valdomoji' 

bažnyčia buvo ypatinga. Tso- Į 
liniai veizint ji buvo katuli- 

^ 
I 

kiška. Bet jai tinko su Apaš-į 
talu Sostu vienybės. 

Pats karatas Holland savo 

bažnyčioje vartojo latinu li- 

t argi ją, kuone visas Kataliką 
Bažnyčios doktrinas atviriai 

skelbė. i 

Pagaliaus apleido jis tą baž j 
nyčią ir šiandie skaitosi tik-1 
ras katalikas. 

Birminghamo priemiesty 
Saltley šv. Onos vienuolijoje 
B i rm in s, ha mo A rk i v y sk u pa s 

į vienuoles priėmė buvusią J 
anglikonu seserų ])erdėtinę. 
Jai įteiktas (iailestingumo Se-1 

>ers abitas. Atsivertusi sesuo 

pasivadino Maria Rita. 
Tai buvo ypatinga bažny- 

tinė iškilmė. Prie tu ceremo- 

nijų Arkivyskupui asistavo du 

kunigu, seniau buvusiu angli- 
i 

komi pastorių. 

ANGLIJOS KATALIKAI — j 
ŽYMUS DARBUOTOJAI. 

Iš Anglijos ir Airijos Ame- 

rikon gryžo Xacionalės Kata- 

liku Gerovė? Tarybos Socialėsį 
Akcijos departamento pinai- j 
ninkas, Dr. Jolm A. Ryan. 

Dr. Ryan sako, jos: Anglijos 
ir Vali jos katalikai, kurie re- 

prezentuoja du milionu žmo- 

nių iš 40 ;nilionu gyventojų, 
išvysto kur-kas didesne įta- 
ką intelektualiame ir socialia- 
me savo šalies gyvenime, ne- 

gu 20 milionu kataliku Suv. 
C 4. 

Valstijose. 
Ačiū Anglijos ir Vai i jos e- 

nergingai kataliku darbuotei, 
tenai Įvyksta skaitlingi angli- 
konu atsivertimai Kataliku 

Kažnyčion. 
Tu saliu katalikai daugiau 

įtakos turi ir darbininku mi- 

niose. Todėl, kad jie darbinin- 
ku reikalais daugiaus rūpinasi. 

Anglijos katalikai prie Ox- 

fordo universiteto įkūrė kata- 

likišką darbininkams kolegi- 
ja. Tš ten išeina dori ir ener- 
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gingi kalbėtojai, kurie paskui 
(ina į minias ir nuo platfor- 
mų platina darbo žmonių susi- 

pratimą ir tikėjimą. 
Taip tai Anglijos ir Vali jos 

katalikai darbuojasi. 

MEXICO LITY, sp. 21. — 

Žinomas Meksikos revoliucio- 
nierius Tsidore Guerrero pa- 

sidavė valdžiai ir žada jai pa- 

gelbėti sugauti buvusį savo 

vadą revoliucionierių gen. Ca- 

rasco. 

1 
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Francija Paskui Vokietijos 
Auksines Markes 

NORISI JAI KONTBOLIUO T VOKIETIJOS FINANSUS 
DARBUOJASI VARU IŠPLĖŠTI KARO ATLYGINIMĄ 

PA RYŽI r S, spal. 22. — 

Francijos vyriausybė atpildy- 
mo komisijai Įdavė projektą, 
idant santarvės valstybes kuo 

veikiausia paimlu savo kont- 

roleri Vokietijos finansus. 
Jei tas projektas butu pri: 

imtas, tai ateity Vokietijos 
finansus tvarkytu ne patys 
vokiečiai, bet santarvės vals- 

tybių skirta administracija. 
Tas reikštu, kad Vokietijos 

respublika mvtektu suverenu- 

mo. Tas butu lyii'ii vokiečiu 

pavergimu. Vokietija paliktu 
Franci jos vasale. 

Francija savo projekte ne- 

miršta malimo vokiečiu pasi- 
priešinimo. Dėlto paduoda 
priemones, kaip Vokietija va- 

ru butu verčiama mokėti ka- 

ro atlyginimą. 
Finansų kontrolės komisijai 

arba finansinei administraci- 

jai Francija siūlo pripažinti to 

kias teises: 
1. Skirti Vokietijos įplau- 

koms minimumą. 
2. Skirti maximiun išlaidas: 

•prireikus, kai-kurias išlaidas 
visai panaikinti. 

3. Apribuoti vokiečiu vai- 

jilžios kreditines operacijas; vi- 

j sos skolos turi but patvirti- 
namos kontrolės komisijos. 

4. Drausti Vokietijos iždui 
diskontuoti volstybės bankos 
notas ir kontroliuoti ivisas iž- 

i 
do paskolas. 

Kontroliuoti valstybės 
-1 anka (Reielisbanką). 

(i. Kmisuoti valdiškas aukso 

paskolas. 
7. NVleisti vokieėilĮ kapita- 

lui persikelti i užsienius, taip- 
at neleisti rinktis Vokietijoj 
svetiniu šalių valiutai. 

.9. Priversti Vokietijos val- 

džią, idant siunčiamos prekės 
i užsienius butu apdėtos 25 
puoš. mokeseiu, imamu auk- 

jsu arba svetima valiuta. 

Francijos vyriausybė nenori 
nei klausyti apie Anglijos su- 

manymą duoti Vokietijai ke- 

leliu metu moratoriumą, i- 

dant ji turėtu progos patvar- 
kyti savo finansus ir paskui 
mokėti karo atlyginimą. 

Anglijos valdžioje įvyksta 
atmaina. N'ežinia kas bus to- 

linus su vokiečiu kontribuci- 

ja 

LLOYO GEORGE ATSISAKO PASIDUOTI PRIEŠAMS 
LEBDS, Anglija, spal. 22.-- 

lš Londono čia atvyko buvęs 
premieras Lloyd (ieorge, kur! 

konservą t ist u partijos daugu- 
ma pašalino ii užimamos vie- 

tos. 

Iš Londono jis išlydėtas su 

didžiausiais krikštavimais. Pa 

sirodė, kad minios žmonių li<*- 

ka jam palankios ir ištikimos. 

Vakar čia jis kalbėjo skait- 

lingame susirinkime. 

Pranešė, pakelia jis kovą 
visiems savo priešams, kurie 

pakišė jam koją ir jis turėjo 
griūti. 

Xe partija man rupi, saki* 

Lloyd George, bet tauta ir sa- 

lios gerovė. Xe partijos, bet 

tautos reikalai turi Imt pirmo- 
je vietoje. 

Kaip žinoma, Bonar La\v, 
kurs šiandie organizuoja nau- 

ji) kabinetą, yra buvusio pre- 
mjero draugas. Teeiaus tas 

pat Bonar La\v unionistų susi- 

rinkime daugiausia kalbėjo 
prieš koalicini kabinetą, taigi 
ir prieš pati Lloyd George. 

* Bonar Law," kalbėjo Llo- 

yd (leorge,'' ir tolesniai pasi- 
lieka mano drangas. Ir man 

butu didžiai nesmagu ką-nors 
apie jį pasakyti, kas galėtų 
suardyti mūsų personali drau 

giškumą. 
"Bonar Law šiandie užė- 

mė poziciją raitelio, kuris vie- 

toje arklį laikyti už pava- 
džios, prikibęs laikosi arklio 

uodegos.'' 

Pabalinus buvęs premieras 
\aiz<ižiai nupasakoja, ką gera 
atlikusi tautai koalicinė vai- 

# 
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ūžia. Kaip ji laimėjusi ka- 

rą ir tt. 

.'>.000 žmonių buvo salėje. 
Kitatiek stovėjo lauke. 

FRAKCIJA APIMTA 
BAIMĖS. 

PARYŽIUS, spal. 22. Už- 

sieniu reikalu ofisas ir ofiei- 
*■ c 

alė fra ne u z u spauda kelia 

klausimą, ar anglai kuomet- 

nors pasitrauks iš Dardaneliii 
tvirtumos Cbanak ir iš Tsmi- 

<!o, ar gal tonai norės visuo- 

mot pasilikti? 
Franouzai įtaria Angliją, 

kad ji nori ton visuomet apsi- 
būti ir susikrauti pastovu liz- 

[dą kaip Gibraltare. 

Paliaubų sąlygose su tur- 

kais visai neminimas anglų iš 

ten pasitraukimas. Ten pasili- 
kusi Anglija visais laikais ga- 

lėtų smaugti Rusijos intere- 

sus. Butų pavojaus Rumuni- 

jai ir Jugoslavijai. O juk 
Francija žada su Rusija suda- 

| ryti blokų. 
Jei Anglija valdytų Darda 

nelius, tuomet tas blokas ne- 

i urėtų reikšmingumo. 
Dėlto Francija ruošiasi pa- 

kelti kovą Anglijai. 

SKAITYKITE K PLATIN- 
I KITE "DRAUGĄ" 

AMERIKOS ŪKININKAI 
DAUG IŠNAUDOJAMI, 

TEčIAUS NEUŽILGO 
JIEMS ATEIS GERIEJI 

LAIKAI. 
R '• 

— 

Taip sako prezidentas Har- 

dingas/ 

WASHINGTOX, spal. 20 

(suvėlinta). —. Prezidentas 

Hardingas tomis dienomis pa- 
siuntė laišką ITkio sekretoriui 
\Yallace amerikoniškų ukinin- 

kų reikale. 
Laiške prezidentas pažymi, 

jog šiandie labai blogose są- 

lygose gyvena musų šalies u- 

kininkai- Jų sunkus darbas 
tinkamai neapmokamas. Te- 
ėiaus trumpoj ateity ir jie su- 

silauks geresnių laikų. 
Prezidento laiškas sutrum- 

pinime toksai: * j 
"Imant abelnai, šiandieni- 

nė žemdirbystė, persistato ne- 

blogiausia, kadangi jau kuo- 

ne visai atsigaivino iš pokari- 
nės depresijos. Teeiaus iki ! 

sios dienos ūkio produktams 
kainos labai žemos ii* ukinin-| 
kas už savo sunkų darbą ne-i 

gauna tinkamo atlyginimo, j 
Apie tai mes visi labai gerai 
žinome. i 

"Pastaraisiais laikais ame- 

rikoniška valdžia dcrjo pastan-j 
gas, idant tas ūkininkams I 

blogas gyvenimo sąlygas pa-! 
mainyti geresnėmis, nusta- 

tant bent kokui tarp kainu i 
ir produkcijos lėšų lygsva-j 
rą." 

Grerbuvis artinasi. 
t 

,Toliaiis laiško prezidentas! 
pažymi, jog aeių, taigi, toms j 
amerikoniškos valdžios pas- 
tangoms, jau daug kas atlikta 

ūkininkų būvio pagerinimui. 
Šiandie tad amerikoniškame 

ūkyje gerbūvis yra tik laiko 
klausimas. Tas gerbūvis ei- 

na, nuolat artinasi ir jis jau 
netoli. 

Prezidentas apie ukininkus 

atsiliepia su aukšta pagarba. 
Sako, jog ūkininkas skaitosi 
"visos šalies pramonės kapi- 
tonas.'1 Iš ūkių, sako prezi- 
dentas, paeina geriausi ir iš- 

tikimiausi Suv. Valstijų pilie-1 

V* 

ciai. 

Tečiaus prezidentas reiškia 

apgailestavimą, del kilusios 
kai-kuriose šalies dalyse tarp 
lik įninku negeistinos srovės 

Ta srovė yra tame, kad ūki- 

ninkai tariasi kuomažiausia 
maisto produktų gaminti, nes 

didesnis gaminamas jiems ne- 

apsimoka, negaunant tinka- 

mo už produktus atlyginimo. 
i 

Ūkio departamentui. 
Tolinus rašo: 
"{Turiu pabrėžti, jog pasta- 

raisiais laikais Ūkio departa- 
mentas atliko daug garbingu 
darbų ūkio reikalais. 

"Seniau Ūkio departamen- 
tas daugiausia darbavosi už 

tai, idant ūkininkas kuodau-į 
giausia visko produkuotų. 
Tuotarpu nepagalvota apie 
turgavietes tiems produk- 
tams, apie transportacinę si- 

stemą, kuri didelę rolę lošia j 
su ūkio produktais. 

"Pastaraisiais laikais Ukio' 

departamentas *ėmė interesuo- 
tis pirklybos ir ukio produk- 
tu transportacijos reikalais. 
Tuomi žymiai jis prisidėjo 
prie ukio produktų pirklybos 
salvgu normavimo. Gi atei- 

C w O C 

ty, turima vilties, tuo žvilgs- 
niu Ukio departamentas dar 

daugiaus galės nuveikti. Bū- 

tent, padarys tarpe produkci- 
jos lėšų ir produktų kainos 

reikalingą lygsvarą." 
Ūkis šaliai reikalingas. 

"Vieną dieną," rašo prezi- 
dentas," kalbėjau su ukininku 
kuris man pasali'1, ,jog ūkinin- 
kai patys galėtų kontroliuoti 
savo produktus, jei jie norė- 

tų susivienyti ir sumažinti 

produkciją. 
"T tai aš jam atsakiau, jog 

ūkininkai jokiu budu negali 
taip elgtis, nes ant visos ša- 

lies užtrauktų pavojų. Kadan- 

gi ūkio pramonė yra svar- 

biausioji, kiekvienos viešpati- 
jos ir tautos gyvavimo pa- 
grindinė pramorč. Kiekvie- 
nas ūkis, tai savo rųšies vals- 

tybė. Ūkininkai ir tolesniai 

privalo su atsidėjimu vesti 

savo darbus, gi artimoj ateity 
jie susilauks gerbūvio." 

IParoje, spal; 20—21. Chica- 

goje pavogta 7 atomobiliai. 

NEDAUG NUKENTĖJUSI 
ANATOLIJA. 

Taip raportuoja amerikoniš- 
kas komitetas. 

MUDANIA, spal. 21. — S. 

Valstijų karo laivyno Turki- 

jos vandenyse admirolas Bri- 

stol savame laike paskyrė ko- 

mitetą ištirti Anatolijos pa- 

dėtį, to krašto išnaikinimą ir 

gyventojų pasilaikymą. 
/Turkijos Anatolijoj juk dar 

nesenai praūžė karo vėsula. 
Tenai graiku armija tyigo nuo 

puolančių ją turku. Graikai 

bėgdami paskui save viską 
naikino. •» 

Paskirtas komitetas apke- 
liavo Anatolijos plotus. Pa- 

tyrė, kad kraštas nedaug su- 

naikintas. Netiesa, kad grai- 

kai paskui save butų viską 
deginę ir naikinę. 

Daugybė turkų sodžių visai 

nepaliesta graikų. Ivai-kur 

apgriauti namai taisomi. 

Kaip kitur, taip ir tenai 

gyventojų skurdas nemažas. 

Reikalinga pašelpa. Ypač 
sergantiems reikalingi vais- 

tai, kurių visai neturima. Bet 

padėtis visgi nėra aršiausia- 
Komitetui teko matyti, kaip 

graikai karo nelaisviai pri- 
statyti turkų dirbti prie tai- 

symo kelių. Patirta, kad ne- 

laisviai užtektinai maitinami, 
kad turkų sargai su jais ne- 

žiauriai apsieina. 
Taigi, Anatolijoj nėra taip 

bloga, kaip buvo skelbiama ir 

kaip buvo spėjama, sako ra- 

porte komitetas. 

Mūsų Dainos Žvaigždės 

P-NIA VALERIJA BRUČIENĖ ) 
Chieagos lietuvių retai girdimas, bet su pasiilgimu lau- 

kiamas lyriškas p. Y. Bručienės sopranas. Spalio 24 d. turė- 

sime laimės p. V. Briieienę girdėti šv. .Jurgio gražioje parap. 

salėje. rt&flH 

MUSŲ DAINININKĖS. 

Cbicago netik kad yra did- 

žiausia lietuviu kolonija pa- 

saulyje, bet ir savo artistinė- 
mis pajėgomis stipriausia. 
Kiek r i a talentuotų lietuvių— 
vpač turime įžymių daininin- 

kių ir dainininkų. 
Liūdime netekdami p. Onos 

Pocienės, bet podraug ir džiau 

giamės, kad riet ir Lietuva pri- 
pažino ir 'pagerbė musų išei- 

vijos artistes ir kviečia jas sa- 

vo operon. Išleidus p. Pocie- 

nę lieka dar mums didelis dai- 
nos 'žvaigždynas, būtent, pp. 
Nora Gugienė, Marijona Janu- 

šauskienė, Valerija Bručienė, 
Marijona Rakauskaitė ir 
kitos. Kiekviena iš jų tai ne 

"namų darbo" dainininkės, 
bet artistės, kurios tari įgim- 
tus gražius balsus, kurios la- 

vinasi su geriausiais mistrais, 
supranta ir myli clainą ir mu- 

ziką. P-nios Gugienės virpan- 
tis ir tyras kaip krikštolas, 
pilnas jausmo sopranas žavi 

chicagiečius. Tik gaila, kad ją 
retai tegalime išgirsti — ne- 

gana dažnai pasirodo ji vie- 
šai. P-lės Rakauskaitės dra- 
matiškas sopranas išjudina ir 
didžiausius flegmatikus, suke- 
lia entuziazmo kur tik ji dai- 

nuoja. P-n i a M. Janušauskie- 
nė senai publikos patentuota, 
dainininkė. Apie ją rašyti, 
tai visvien ką kartoti žinomus 

dalykus. 
P-nios Valeri)os Bručienės 

lyrišku sopranu didžiuojasi 
Clricago. Jos balsas, tai bran- 

gi gamtos dovana — plataus 
tembro, švelnus, lankstus, len- 

gvai plaukia iš krutinės ir 

rodos pildyte pripildo didžiau- 

sią svetainę. Nematai pas dai- 

nininkę nuovargio arba įsi- 
tempimo — ji dainininkė pub- 
likos labai mėgiama, nors vos 

tik nuo poros metų pradėjo 
viešai dainuoti. Ji lavinasi su 

geriausiais mistrais Chicagoje. 
Girdėjome, kad važiuosianti 

j tolimesnėms studijoms užsie- 

j uin — Italijon. Ypatingai p. 

! Briu-ienė gražiai interpretuo- 

ja mūsų tautos mylimas dai- 

i nas, nors taipat lengvai ji dai- 

jnuoja ir sunkiasias operų arix 
L. jTj 

jas. 
P-nia Bručienė dainuos spa- 

j 1 fu 24 d. šv. Jurgio par. svet. 

Vienuolyno naudai rengiama-, 
me vakarėlyje. Girdėjome nud 

; rengėjų vakarėlio, kad ji suti- 

ko dalyvauti programoje vel- 

tui. Ir nebepirmą kartą, p. 

Bručienė dainuoja veltui lab-j 
'•daringiėms tikslams. Gražus 

pavyzdis. 
Tad chicagiečiams graži pro 

ga išgirsti vieną musų žymiau 
siu dainininkių spalio 24 d. 
— Neabejojame, kad ruimin- 

ga par.ap. svetainė bus pilna 
žmonių prigrūsta. 

MEKSIKOS ARKIVYSKU- 
PAS PRIEŠ RADIKALUS, 
MEXICO CITY, spal. 22.— 

Vietos Arkivyskupas pakėlė 
kovą prieš tas darbininkų li- 

nijas, kurios duodasi vado- 

vauti radikalams ir visokios 

rūšies netikintiems gaiva- 
lams. 

Meksikos Hierarchija; dar- 

buojasi organizuoti darbinin- 
ku naujas unijas, paremtas 
krikščionybės dėsniais. 

COLUMBUS, ,0., spal. 20. 
— Generalis prokuroras Dau- 

gherty paskelbi pareiškimu 
kuriame sako, jog preziden- 
tas Hardingas dar nežino, ar 

kitam prezidentavimo termi- 

nui jis kandiduosiąs, ar-ne. 

———— 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 

Anglijos sterl. svarui 4.4$ 

Francijos 100 frankų 7£2 

Italijos 100 lirų 4.3tf 
Vokietijos 100 marle. .02% 
Lenkų 100 markių .01 


