
CLEVELAND. OHIO. 

Rezoliucija prieš rezoliuciją. 

Clevelando Lietuvių. Katali- 

kišku Draugijų Sąryšis (į ku- 

rį įeina 14 dr-jų — kuopų), 
laikydamas susirinkimų. rugp. 
2o d. 1922 111., Lietuvių Salo- 

je, Cleveland, Oliio. 

Sužinoję,, kad rugp. 4 d.. 

1922 m., vietos būrelis lietu- 

viu (liberalų) išnešė varde 

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
rezoliucijai Lietuvos Valtlžiai, 

su prašymu, kad pakeistu da- 

bartinę LIETUVOS ATSTO- 

VYBĘ AMERIKOJ K. 

Iš tokio keliu liberalu pasi- 
ilgimo, SĄRYŠIO ATSTOVAI 

pasipiktino. nes suprato, kad 

tuomi padaryta gėda LIKIT- 
Vir VISUOMENEI. kuri vi- 

siškai nesutinka su tokiu (ke- 
liu) valstybiniai nepriaugėliu 
nusistatymu. 

* 

Kati atitaisius minėtą klai- 

dą ir kad nurodžius l'levelan- 
do lietuviu visuomenės nusis- 

tatymą. SĄRYŠYS išrinko ir 

įgaliojo komisiją, kuri numa- 

to reikalą pareikšti štai ką: 
Kadangi aukščiau minėti 

k lindikai neįrodo tinkamu 

priežasčių, (nes j u neranda) 
kuriu delei prašo pakeitimo 
LIETI VOS ATSTOVYBĖS; 

Kadangi tie nenuoramos/ne- 

teisingai šmeižia Lietuvos at- 

>tovą gvrh. CARXKCK[. gyvu 

žodžiu ir s p-a ūdoj e. Tuomi: 1) 
žomina Lietuvos varilą svetim- 
taučiu akyse, J) klaidina Lie- 

t u vos valdžię, sunkindami jai 
"darbg, 3) duoda daugiau drą- 
sos Lietuvos priešams, 4) ir 

kenkia stiprėjime' LIETU- 

VOS LAISVA; 
Kadangi minėtieji dabarti- 

niu laiku dirba vientik savo 

partijėlės gerovei, o Lietuvai 

naudingus darbus trukdo; 
Kadangi gerb. Lietuvos at- 

stovas ČARNECKIS stovi nuo- 

šaliai, nesi kišdamas į Amer. 

lietuvių organizacijų tvarki- 
» \ 

mosi, tas atatinka visų srovių 
lietuviams; 

Kadangi gerb. ČARNECKIS 
savo taktingu veikimu, pas- 
kubino išgavimą pripažinimo 
Lietuvos de jure nuo Suv. 
Vals. AMERIKOS VAL- 
DŽIOS; 

Tadgi prašome 'LIETUVOS 
VALDŽIOS, nekreipti domės į 
nei kokius "pareiškimus" kas- 

link keitimo L1FJTUVOS AT- 

STOVYBĖS AMERIKOJE. 

Tadgi žinodami visą eile nu- 

veiktų geri). ČARNECKIO dar 
l)ii Lietuvos labui, tinkamai 
įvertinam tą visą ir Jam reiš- 

į'kiam pasitikėjimą. 
Prie progos, kaip seniau 

į davėm paramą, Lietuvai, taip 
i i* dabar pasižadam teikti, kaip 

j moralę, taip ir medžiaginę. 
| C erbiame LI EIT VOS VAL 

j DŽIĄ, kaipo LIETUVOS pi- 
, liečiu noro reiškėją, turto ir 

f laisvės ginėja. 
| šalin ramybės — vienybės 
ardytojai; 

VALIO, LAISVA LIETU- 
VA! 

Lai Dede Šamas Atgabena 
Jusų Mylimus i Amerika 

.JK1 jnsu mylimi arba draugai nori atvažiuot į šią 
šalį, pasiųsk jiems laivakortę ant JSuv. Valstijų. valdžios 
laivo, pi'r l nited States Lines. Užtikrinsi jiems saugu- 

mą, sveika kambarį, gerą maistą ir Suv. Valstijų val- 

džios priežiūrą per jūres kelionėje. 
Amerikoniški laivai plaukioja į ir iš seno krašto. J u 

nv'ia klesa aprūpinta privatiškais kambariais kiekvie- 
nai šeimynai po 4, arba (> lovas. Dideli rūkymui kam- 
bariai. skaitymui ir kiti susiejimams parankumai, ko 
nėra pigesniuose laivuose. 

Todėl, jei tamstos mylimi nori važiuoti, tad atdarą 
tamstai j.rojra. Tik prisiųsk informacijų blanką, kuri 

žemiau telpa, o aplaikysi savo kalboj knygelę, kurioje 
talpinasi lahai svarbus taktai ly tint i pasportus, kainas ir 
11, šios informacijos nieko nekainuos, bet bus lengva 
suprasti. Užsisakyk šiandieną. 

Reikalauk Knygelės. 
Iii ikaluukit i nfonnacijų 
blanko* dabar. Atlaiky- 
si be jokių Irtų laivų' 
aprašymus ir nitui ke- 

liones faktus. Mtturisi 
nti jokios atsakomybės. 

informacijų blanka 
To U. s. Slijpping liouril. 

Informacijų Sekcija, JH. 
IVashįngto n, p. £. 

Meldžiu atsiųsti man cin kui kny 

gutę apie kelionės faktus. Taip 
pat ir pilnas infor. apie U. S. 

Lines laivus į Europą, iš Eu- 
ropos. 
Vardas pavardė 

Adresas 

V 

UNITED STATES LINSS 
Moore and AlcCormick, Inc., Roosevelt Steainship Co.f Inc. 

45 Broadway, New York City 
15 lin*Htiway Xew York City 

110 So. l>earborn Street ; Cliicago. 111. 
V- State Street Boston, Mass. 

Managui;; Opera tors for 

U. S. SHIPPING BOAED In'oraatio,. Sec. 544 JB. 
u asliington, p. C. 

LAI G WUOJi LIETUVOS 
ŽMONIŲ VALDŽIA! 

Sąryšio RezoUuci jos/Komi- 
sija: 

A. Stasfcliu^as, 
J. Bleiigis, 
Jurgis Kuzas. 

\ — 

APIE VYČIUS. 

Detroit, Mich. — Teko daly- 
rauti L. Vyčių 10 m. Jubilė- 

jinia^ne Seime. Seimas visais 

žvilgsniais gana gerai 
pasisekė. Garbė priklauso vii- 

tiųėms L. Vyčių 79 ir 102 kp. 
už pasidarbavimą. Kaip ma- 

lonu matyti tuos du jaunimo 
bureliu susispietusius krūvon 
ir veikiant bendrai del to bran- 

gaus-Vyčių obalsio: Tautai ir 

Bažnyčiai. 
i v J 

Detroite yra ir daugiau jau- 
nimo negu tuo du būreliai ir 

puikiai galėtų dar viena Jj. V. 

I kuopa gyvuoti. Bet t}el įcaž ko- 
kiu priežasčių tas nejvyksta- 
Kur Šv. Petro parapijos jau- 
nimas, kųgi jis veikia? Kur 

jo darbuote? Niekas nežino ką 

j jie veikia. Ar nebūtų buvę 
gražu, kad toj parapijoj butų 
L. Vyčių kuopa ir bendrai 
su anodviem kuopom butų be- 

sirengusios prie Seimo. šv. Pe- 
tro par. randasi tokių Va- 
nago pasekėjų, kurie Vyčius 
ignoručja. 

L. Vyčių kuopos suorgani- 
zavimo .darbe Šv. Petro para- 

moj gal pagelbėtų vietinis 
dvasios vadas, nes per jo dar- 
buoto tapo suorganizuota šv. 

Petro draugija, A. L. R. K. Mo 

terų Sąjungom kuopa ir Alto- 

įįne dr-ja, taipgi L. D. Sų-gos 
kuopa. 

Jaunimas toj parapijoj la- 

bai pageidauja Vyčių, kad tik 

butų kam kelig. pravesti. Oia 

yra proga jaunimų patraukti 
po ta brangia L. Vyčių vėlia- 
va. 

Per Seiliuj, iš CĮevelando bu- 
vo atvykęs 25 kp. '4baseballo,; 
ratelis žaisti svaidinių su L. 

Vyčių 102 rateliu. 20 d. rugp. 
apie 1 vai. prasidėjo žaidimas. 
Iš sykio labai sunkiai laikėsi 
abi pusi Bet ant galo L. V. 
25 kp. ratelis detroitiečius 

pergalėjo, gaudami 1# išbėgi- 
niu, prieš Detroito G išbėgi- 
ni us. Publikos buvo daugybė 
ir gėrėjosi žaidimu. / 

Detroite jaunimo tarpe yra 
viena ypata kuri nosį užrie- 
tus vaikščioja ir kaip atva- 

žiavo iš CĮevelando delegatai 
tai pamačiusi juos prabilo, 
buk ji maniusi kad Clevelan- 
de kažkokie žmonės gyveno, 
bet į Detroitą atvažiavo tik 
"bomai". 

Tas pasiregi o, kad mųs tar- 

pe randasi betvarkių žmonių, 
įgiltų gera kad ta vpata ibiskį 
prisilaikytų tvarkos ir nekel- 

[ tų pati save augštai, 
nes gali nupulti latyai žemai. 
Vieton išpvavardžįoii svečius 
čia reiktų juos pagerbti. Nė- 
ra skirtumo k^s jie per vĮei^į, 
nes jie taipgi yra, Vyčiai ir 

geri tautiečiai, taip kaip ir 

la vpata. Toįel, jaunįme, 
prie supratimo! 

Yla. 

SAVIEJI REMSITE SAVAS 

ĮSTAIGAS. 

gygTYg 

Spring yjĮjley, EU. — Rug- 
sėjo 5, 6, 7 dd. buvo čion at- 
\s^ankęs svetys iš G r and Ra- 

įūds, Mieli, varg, p. A. Mon- 

deika, seniau vąrgopįnkavęs 
; Spriiig Vąllėje. Aplankė vi^us 
draugus ir visur buvo svetin- 

gai sutiktaį Susipažinęs su 

viet. varg. Ą. P. Stulgą pra- 
leido vakaręlį muzikoje. 

šiaudelis. 

ANGLIŲ KLAUSIMAS 
Anglių klausimas ateinančiu 

žieuicj. daugeliui bus tiesiog 
kgrtns klausimas. Apie tai 

praneša Chicagos anglių pir- 
kliai, kurie užlaiko sandelius. 
Jie tvirtina, kad kietosios an- 

glys Chicagoje ir aplinkinėse 
valstijose bus retenybė.Jei kas 
norės jų nusipirkti, turės 1110 

kėti 25 dol. tonai, jei ne dau- 

giau. 
Minkštosios anglys taipat 

šiandie nežmoniškai brangios 
Chicagoje. Chicago yra Illinois 

valstijoje. <Ji ši valstija turi 

daugiausia už kitas kurias pa- 
vienes valstijas minkštųjų 
anglių kasyklų. 

Illinois valstijos anglių ka- 

syklose dirba apie 100,000 
angle k ašių. Rodos, čia anglių 
butų daugiau nei kitko. Ir, 

j rodos, turėtų but pigios. 
Bet taip ne ra. 

Kasyklų savininkai susitai- 
kė su darbininkais ir tuojaus 
pakėlė kainq. anglims. Tą pa- 

kėlimą jiems aprobavo Komer- 

cijos sekretorius. Tąja viena 
sąlyga — plėšti visuomenę, pa- 

sifenuant jio ir su darbinin- 
kais padarė taiką. 

| Kad kasyklų savininkai 
užkėlė sau gerų "magaryčių1', 
tai delkogi taip elgtis nega- 

lių geležinkelių bendrovės ir 

sandelių savininkai.. Bendro- 
vės anglis juk atveža miestan, 

j pristato į firmas, pirkliaujan- 
čias tuo kuri/, arba tiesiog j 
sandelius. Pastarųjų savinin- 
kai turi išvežioti po namus. 

Taip visį paeiliui ir prisi- 
krauna pinigo pilnus kišeniųs. 
Anglių vartoįojąs tai vi§a tu- 

ri apmokėti. 
Buvo žinių, jog žemesnieji 

Kongresp rūmai pravedė kaž- 

j kokį ten anglių reikale bilių. 
Tuo bįliunii turi but tvarko- 
ma anglių distribucija, ty. pa- 

sj>jrstyi)ias, ir valstijoms įs- 
pėjimas tvarkyti kainas, idant 

gyventojai nebūtų išnaudoja- 
mi. 
"Kų (Jaro senatas su tuo 

lium, neteko girdėti. 
Bet kamgi ir reikia klausy- 

ti.. Jei anglių pirkliai iškalno 
nustato anglims kainas atei- 
nančiai žiemai, tai jie žino, ką 
daro. Jie žino, kad tas bilius 

jų nepalies, nors jis senato 
bus priimtas ir prezidento pa- 
tvirtintas, 
Kaip prphibicijos amendmen- 

tąs nepaliečia turčių su pil- 
nomis rųšimis svaigalų, taip 
anglinis kilius nepalies iš 

naudotojų. 
Tuotarpu artinasi žiema. 

ŽINELĖS. 

Iš Rymo parėjo žinia, kad 
i Italijos valdžia nubaudė f)0,- 
000 gelžkelio darbininkų už 

streikų. Nubaudimai buvo į- 
vairųs.. Vienus atstatė nuo dar- 
bo neapribotam laikui, kitus 
visiškai atleido. Smarkiausia 
nubaftdė tuos, kurie dalyvavo • 

pirmesni uose streikuose. 
Oia vieta pagalvoti ir »Suv. 

Valstiją geležinkeliečiams. Jų 
vieni nori, kad valdžia paim- 
tu gelžfcelius savo nuosavybėn, 
o kiti ne. Bet reikia apsižiūrėti 
kaip išeitų su darbininkų tei- 

sėmis, kurias, jie mano turį. 

Nekurio gelžkelių darblniij- 
įkų laikraščio sandarbininkas 
Dean paskelbė atviru laišką 
])rezidentui Hardinei, apkal- 
tindamas jį partyvuine streiku 
reikalu. # 

Dean'ų pasekė senatorius iŠ 

Nebraska Ilįtcjicjock. Jis da 
biauriau pasielgė. Jis padėjo 
vįename laikraštyje paveikslą, 

"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MADAKNYOĖS 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ....... $£50 
Rą?pybė Jums (kailio apdar.) 2.50 

Ramybė Jums (audeklo ,apd.) 2.00 

Šios maldąknygt's formalus yra 51^x3%. Puslapi g turi 058. bet ne 

stora, jocs spaupdifti^'Plonos popieros. Joje yra jvairiy į vairiau- 
sių maldų. 

Aniolas Sargas — juodais niiukšt. apd. 1.75 
Aniolas Sargas — juodais apd. 1.50 
Dangaus žvaigždutė — juo d. minks. apd. 1.75 

Vainikėlis — baltas celluloid apd. su paveikslėliu 
ant apd ). 1.75 

Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd 60 

Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 

Aniolėlis "50 
šios maldaknyges yra nedideles. Turi beveik po 300 puslapių. 

Spauda aički. 

Mažas Naujas ĄutaK) Altorius gražiais apdarais 2.00 

PuUrim ant kelių 2.50 

PuĮjįm ąąt kęlįų 2.00 

Pulkim ant kelių J.85 
Pulkim ant kelių v... 1§0 
Kąntičkst 85 

Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 1,50 

Maldų Knygelė skuros apdarais po 1.50 

Maldų Knygelė audeklo, apdarais po 75 

Melskimės, (mergaitėms) po 60 

Melskiiiiės, (vaikinams);po 60 

Pamaldų Vą4ovėlis 40 
i 

Už.sis^k>xlami adresuokite: 

"DRAUaO" KNYGYNAS 
2334 goĮtjth O^felęy Aw. Chicago, DL 

L. R. K. Spaudos Draugijos 
Metinis geimas. 

L. E. K. Spaudos Dr-joą JiJetijųi Stirna* įvyks Rugsėjo (Sept.) 
17 d. 2 vai. po pietų Auiros Vartiį par. svet., 2323 W. 23rdPL 
Taigi visos kuopos malonėkite i£rįj&ti į seimą atstovus 
arba raštų prisiųsti kas link suvienijimo 
Spaudos Draugijos gu iv. ffftffmiero Pr-ja Kaune. 

Seimo freikalais kreipkimės: 
S-mo Befig. Jtomujją, 2334 So. Oajdey Ave. 

Po Seimo bus grąžyt vąk^ras su puikia programa. 
^ VALDYBA. 

kuriuo pr&?identas išreikštas | 
bęsidžiaugęs iš strykų, kaip 
Nerona^ iš tįegeneio. Ęymo Se- 
nato, tokį pasielgiau} pasmer- 
kė net jo partijos (tlemokra- 
tų) laikraščiai. 

Tokįuose atsitikimuose, kuo- 
met šaliai gręsia didelis pa-| 
vojus visų partijų žmonėms 
reiktų eiti išvien. 

v ■» 
■■ 1 

Europa ima vadinti Ameri- 
ką .savimeili ilga. Amerika, 
mat, nepriėmė Anglijos paiiu- 
1 ymo, kad valstybės visos sy- 
kiu atsižadėtų savo paskolų. 
Tam pritarus Amerika turėtų 
atsižadėti 12 bilionų, o Angli- 
ja tik dviejų bilionų; ir da jai 

-4 ... 

tektų visa garbė. 
'Yra amerikiečių, kurie ma- 

W), kad Amerika nepadarė už- 

tektinai Europai. Bet tąjp to- 

kių mažai yra atkeliavusių iš 

puropos. Nes tie gerai supran- 
ta, kiek Amerika prisidėjo v 

prie Europos laisvės.. Argi nie- 

ko vertas Amerikos kareivių 
kraujas? O tie pinigai, ku- 

liuos žmonės sudėjo pirkdami 
Liberty Bonds, kad apjuokė tų 
Amerikos ir kitų karo išlaidas, 
argi jau jie įieturi vertės. Oy 
maitinimas bado prislėgtosEu* 
ropos, ar tai ne darymas geri 
aniems. Ir kaip tada galiniu 
Amerik'ų pavadinti "savinies 
lįngą". 

MES PATĮS PERSIUNČIAME 

DOLERIUS Į LIETUVA 
IIIM Q daugiu nereikia bijoti, kad pinigai 
J UI li} pražūtų kelionėje; dėlto kad mes už tai 

atsakome. 

Dolerius išmoka Lietuvoje ne taip kaip auksinus 
paštuose po visus miestelius, nes paštai dolerių ne- 

laiko. Norint gauti dolerių reikia keliauti j dides- 
-nius miestus kur yra Bankai. 

štai vietos (neskaitant Kąuju>), kur mes apsi- 
imam pristatyti dolenus: 

Kybartai, šakiai, Kalvarija 
Kretinga bei Rokiškis; 

Prienai, Utena, Kėdainiai 

Alytus ir Joniškis. 
Šiauliai, Mažeikiai, Marijampolė, 

Vilkaviškis, Ukmergė 
Panevėžįs, Tauragė. 

Telšiai, Ljnkuya, Raseiniai 
Švėkšna, Biržai, Lazdijai 
Klaipėda ir Liepoja. 

DRAUGO PINIfiįj SIUNTIMO SKYRIUS, 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

BunTJi8£wf1® 
"" SsiLIETUVV ■ 

PEB IW, f AT- ^ 

AR&A 
važiuokit visi f4mm m 

TIESIŲ KELIU 

Meturlpj vąsMuoj^l į PJitavt iPleiUMP 
Lmkų Juostą (karidoriu) 

Trečia Kl(?w Padalinta J Ksmberiee 
Ant 2-Jy, 4-rip, jf-ftp Ir Įfim 
POUONIA Rugs. 20 

ESTQ?TĮ4 ^ SptOJo 4 

TfpfiĮ^ £!**>» Kainos |s 
9AMBURGA $103.60 — PlLIAVA flOC.M 

AJEMEL LIĘPO^U $*074)0 
Oelel lalvakor. Ir žinių kreipk, prie aaro 

"Matai kaip greitai jisai nystyjo 
verkti. Aš tik ką dariau jam don) 

BAMBINO 
Vaifibazenklis Eeg. S. -V. Pat Biur® 

ir matomai tas palengvino jo skaas* 
laas tuojaus." 

T^ip, mptinos l papibiup parodė pui- 
kius re?ultątųs palengvhnme viduriu 
diegimo, mėšlungio ir užkietejomo. Jis 
yrą gąri^u§iu kuiįiipų draugu! Kūdi- 
kiai mėgsta j j! Jie prašo jaugiau! 
35ę. ąptiękose. Už 40c. j>risiuniiarųę tjegiai i# labaratorijos. 

F. AJ). RICĮiTE^ & CQ. 
104-114 So. 4th St. BrMklyn, N. Y. 


