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.Priimta Tautų 
Sąjungos sutartis

taMtriaknnn 
g taiuaeat ii Fine

ATŠAUKIAMA ANGLŲ
KAJLTUOMKN* IS

FIUME

ParyStaa, bot. 29. - Vokie
čiam* atstovam*, atlcriiavn- 

' -irvn- Į Ver-aiHe-. pridažytn 
j vieėbuėiii* bagažai. Taip|iat 
ir' vira ritė grifo kurių. Ne* 
apart taiko* koriervurija* ra- imrtatyta* 
kiečių atrtovai mano dar pa- 

i iiinJli ir golfą Veraaille* a|iy-: 
i liakė*e.

Baigiami taiiyti buvuiicji’ 
karaliiki rūmai Verrailleae. 
kur jvyk* laiko* konferencija J 
*u vokiečiai* atrtovai*.

Kita- darbininkų būry* ap- 
I tveria Jule viežbnrių. kuriuo** 
iapairta* vokiečių atrtovai. di- 
|dokų daržų. Nkerrai to daržo 
P

PMyta. UI. 99.- - žinomo- 
kdinttninika* Nen-en pegnnd 
nu |drmt* duoti inairto ru-ų, 
UHevikam^ Jri tie GpiMytųį 

taijsa*.
Tuo* plrtm* ji* padalė tal

kininkam*. tari- firiėtnė. Ir. 
ro<he. tik reikėjo Imlšcvikatu* 
duoti inaiata.' kml numalninti 
jų žvėriiku* aa-link tu*.

Bet maitinimui hnlirvikų

RUSIJOJE SIAUČIA NtAP-’ žmonėm 
SAKOMAS BADAS.

I jrykrta pbmmė laiko* kante- I 
reneijo* alrttiviĮ rarija tautų 

t»ųjnng»- rriknb-.
Aiandiv-ųjnngie- komtliari

ju* pnūrkta* bu* patvirtinta*. ‘ 
Komirija projektų taip a|*lir- 
lai. taip n|*'iii|iiuėjn. knd, tur-

i

- J -4■m-'
ANUOJI LAIBA

I

METAI VOL. IV. Na 100

Iš socijalistii “rojaus” 
Ruijeje

' hulM'viky

I
(darbininkam* ir 
-alininkam-) kaa-

ra* avižų kiekvienam. Autro- 
Į*ia* niiie- žmonėm* duodama 
' kavlieu po |ai*ę *vura

Arthangehkai. Imi. 29. Su- tnumė* aviža- mala kavinė- 
gryžlnnlh-ji ii vokiečių oriai--'re ranžinėlėM* ir i- lo |ia*iga- 
lė* ruių kareiviai j rara h*-:milui durno*.

__  ___ ____ v imt* siaurinėj Kurijoj ntramln Per |iraėjuria» Kalėda* 
liaiiprierino ištikimoji talki-,*’”*• “rpririei* jn jau |«-rtni*y- MehrtiMa atmaina* ravo Iė |kiekvienam Pctragradn gy
niotam- Rn*ij<>- raidžia, kuri iim-j*. Vienaip jie rara tm- i-entojui l*»l*evikai .laiė po
kovoja |»riež bolievikui.

Ta parakė, kad jei hoHrri-įkm* nor- parargo* ar priera- karėti. Kitaip įlaliar jnn* nl 
kam* duoti ųmii ln. tai reikė* «ai. Nr* Praneuujo*. Ilrigi ja* i ramia. I Magei i- ravo tėviškių 

ettė metų, kol jie ir Japimijo* olrtorai rfaly* m-gali tiri putrai i.
klaii-iiuu*.

Pram-uxijn yra |irie*ingn 
ginklavimo*! -ilriuiiriniiiiiii.

: i
4

1
I įtari, bu- dar |m<lary1<>- ko- Įimti (atliko kitmmrt iraulami dvi Imlvi.

Kai-kur dmmo* galima 
gauti nu*i|arkti. Vienai 
kūtei iiHikama 23 rubliai.

Nėra tnhoko*. žnamė* raka 
ko|Hi-tii lupu- ir dilgėlė*.

Ivokiečių atrtovai k*»lim vaik ^’iimkTti r Nn*ii»* 
M-HI- kimfereneijrm j romu*. *** ** "***•

l-pradžių Imvo manoma vi- ‘
*ų daržų apjuorti dygliuotų, 
virių tvora. I*agalian» nutarta 
aptverti pa|*ra*tųja moline 
tvora.

N.dengva tiem- įurginm- 
|m-ickii huvu-in- tėviike-. 
Ne* turi |*rvili |ut ludai-vikų — , 
karė* linija*. Ihiupdi* ii jų ' 
|mkliųva lodievikų raukoma ir ; Stirti* mierte Vologdoj toko 
iiiii.luiia ra virakiouii* oriai- Ipal. kaip ir Petrograde. Vimųt -■ 
iii-mi*. liet daugeliui pavyfcata lada-. žmonė* rfuvi iiIMta 
irai|«inHdi i* ludievikų nagų Inuk.lami dnuao*. Kai-kuHv . 
ir |iai|>rų*ti talkininkų lilėra IMavi dvi dieal Nėra
►iaurinėj Kurijoj. jokio- |nekyboa. jokio priv»

Tie kareiviai nriai-viai nu tiniu iii>i<niiii*>. Dirbtuvė*

Goneva. Imi 29.—Anglų ka- 
i riuomi-nė* hotalijona-. kur- 

►u italų kariuomene buvo už- 
i-aaęe miertų l'iutue įvyko* ar- 
mi*tieijai. anot |>ranr*imn. 
atžaoUama* iŠ to mierto.

Atėaukimo *vari*iau*ia prie- 
žarti* pažymima tai ta. kad 
iėvengti *u*ikirtiuių *a ila- 
lai*.

I»c|a-Mije dar -akoiua. jog 
italų kariuomenė *u*ti|<rinamn 
emtralinėj 1-trijoj.

Praeitų aavailę kove pra- 
arėta, jog italai į Italmatijn- 
paktažriua ir į Kilime aiunėių

---------

mvn muron labai
NEAIŠKUS.

at-

j tli -iundie tmlarvikai virai*
eonai* tnuėami. Kiek neįveik*__ N______  _____ _______
jų tikrieji ru*ai. tiek prie- Jinai nori |>alaikvti ravo ar- 
mangejuan Ūda*. Ir Šiandie’-” * *~ ‘ *’ *
tad jiem* dnl duoti maf ilo!

Taigi Tamua pienai mai
tinti liol'ivfcm nepavyko.

Tuo tarpa ru*ų Indeevikai

traukti.

S 1‘rciiilenta- Klientui* tlau- 
*giau*ia pa*ularhavo. kaal tau

tų aųjuagu* konrtiturija be di
dėlių trukdymų hutų priimta. 

Ji* nuririnkurietn* atrto- 
ram* (rlnčiai iraiikino kai-kn 
riim* konatitueijo* paeinu-, 
kuriuo* kamirija pakeitė.

Pagaliau* prvr.iaienta* pata
rė paakini Anglijo* atetovn 
Hir Jame* Erie I h-uminon-l 
gūniai i n *ųjungn* eekrrto- 
riurn. Be to patarė perkirti 
komitetų ir eitam paverti In- 
anguravimų -ųjungo*.

Italija neturėjo atrtovų 
g plenarėj nerijoj. Bet jo* rar- 

I du* *u kitomi* ralimi- liuvo 
minima* ir Imdran -ųraian 
tetraukta*.

Be kitko priimta devyni 
tlarlto |irinci|mi. kurie Im* pa- 
žymėti taiko* nutartyje.

Kn*irinkimui (atduota rei
kalavimu* ištraukti atrako 
myliėn bnvu*j vokiečių kaine 
rj. Ik-t tn* klaitrium* atidėta* 
‘.nleraiai.

Parytai UL 29—Pariliku 
rieji Kanai Italija* atrtovai 
(«tai*o laikraAa'iuaaio* platina
ma* nrtriringa* žinia*. Jie 
pinuiauria užgitV' žinių. Imk 
(•remjera- Ortamalo buvę* -kal
tę* |irrxialamt« Wil*ono (iranr- 
ėiiną alnr priei jam |ir*iro<tant 
■apanalaaja*.

Atrtovai tvirtina, kad prem
jera* žinaija* apie gamininm) 
(uukriiiti |»ra»Mlenlo U'iU-rtoi 
praneįimų. Bet to (rranriiima 
turiny* jam nebara žinoma-.

Pntaiaytn kita klaidingn ži
nai tai ta. Imk premjera* Or- 
Ltnalo geguži'-* l a.omų *ugry- 
Mą* ir vėl Paryžiun.

Atrtovai rako. jog premjero 
teleini žygini niekam nežino
mi. Ir nieką* ėiandie nejndt 
|>a>akyti. kuomet pia-mjera* 
*ugryž taiko* kuaferrneijon.

Aitrinai imant, nieką* negali 
tikrai paraikyti. kų Italijai* ry- 
rian-yl*'- pnialė* tumia dieno- 
mi*. šiandie *u*iivnka Įanrla 
iin-iita*. Gal ii- tar* 'galutinų 
ravo žoalį Kitime ir taika** k<ni 
ferenrijo- reikale.

Mdartį. J Italija* 
kid-ka* nratkrripiuma |o-nlaug 
•Lmihh. Prvicėkmta- \Vil-onn* 
mmmao atmainyti *avo žialžiu 
Kiuita- reikale. Prvgblentų pn- 
remia Angliję* ir PraaeMija*

luiikraėli* Erini de Puri* 
tvirtina, jogei teinama* jiro- 
jekta* Suv. Val*tijų *a Pran- 
eimija *u*ivivnijiiuui arini 
eųjungai.

Hrikntaa. tų projektų Įivegi- 
įlenta* V'ilMma* fuolnonių* pa
tvirtinti K Val-lijų «enafui.

iII

t
BESUKANT APVIRTO VAL

TIS HUDSONE.

hal. 29.— tirne-
• l>lm*r |ma- 

keNtė. jog m įtapau 1 diena bu 
tinai ha* perta* karė* pvulii- 
birijo* jutai imat , nežiūrint 
jokių |uvde*ių. nei faviėkiamų 
kokių nor* nepaaitenkiniuių.

Aalie* gyventojai tarė* Įtei- 
*itaikiati prie kongrr*u Įira- 
ve*to jutai ima. ne* už. per- 
žengimų *ek* han*mė*.

Prokuroru- pažymėjo, jog 
jo |*rh*lema- yra prižinrėti. 
idant *alie* įrtatymai butų 
|ii įdomi.

V

Ntukendo 13 jurininku

'tnijų taip ekaitlingų. kokių tu-
'rėja |nrw karė*. Prancn*ija 
nat« pnvnjų nuo iiddeėių. kn 
rie mėgina jų pragaiiinti. Ta- 
dėl jai liaudie hnitgu Imli m- 
jsn s i n ti jjukim i.

i Prigijo- girtavai (akinu- - -------------—------------------ ;
kraifetenriju*. kmlri tautų M. .|mM.k..i1 Imi-eni^ ka-iina-.luiėiu-^ 

ca|'iju- mierfai Genei*. Imt n* ‘"•bi rikų vaklžia.
katra* Brigijo* mierta*. Juk ' i5 « Evlampiev.
Aveiearija nedalyvavo kori ję. koT* Arrbangri*kan.
To. tarpo Brigij* karė* ra- l“w*ku> » *■'« |mly
naiMuTa ir ftaridekMa. ------ ’

Petrograde dantie kada*

Petnignuk* im*- Inivom* |<n 
,*l:t-1i j kaearme*. kur viena* 
li-tb-vikų viriininka* pradėjo 
mum* įkaityti lodievikiikų 
|*r.<grnmų. Me- užfindertava 
me
”įklokite mnui- pirmiau-iai 

in m>r- (mvalgyt i ir lik par
kui fa-knilykile ravo (irogra- 
t.tę”. Įnrakėme imi.

Po to viriininka* |au*-1ė 
-kritę* programų |mž.ymėda- 
i <:i-. jog nu* e«nine tok* rie-• be jokio kallmiimo j-toja ka
le- niu*. kur- nctiakaam* pn. 
l-i'.utHlai. Ir tini- a|dehlu.

Kiekvienam ii mu-ų dn.ln 
l«i 2.* ruliliu* neva algų*.

Petrograde -inuėin vi-ati

jungu* rartinr |m*kirtn Airi ,!ie '^i«*i ra-ų radžiu.** pa Mim-tam karrivitti nriain-
> .. .... .... xi|1j

Arrhaagvl*kų. 
kų viriininka* 
kalbinti jrtati 
tttjnn. Bet rami 
<|el buvo ji- atgal I 
-ugrųžinta*. i

I* lėtini jam pankui heain 
liip-ltint pavyfca |*-rkriiauti 
|«v viių rite M*lžių ir |ai***k- .
Ii talkininkų linija*.

.Umt jo lanakajiraų. . •
diiiura- žirninė* -mulkiai aa- i 
pjnu-lo ėiatulu*. juo* virina.' 
laikui |irinmira -atnaaų aAa 
tm-lžių žievių ir iė tn* par
minto* teėlo* kepa dnimų ■

Talkiniakų puoėa |<etėję 
kie buvu-ieji karė* nriai»viai

Japonai |mreiknlau- tautų 
-ųjungo* kon-lilncijtije |mž.y 
auti rn*ių lygybę.

Prė- ra*ių lygybė* |>ri|Riž.i 
nimn natriai |no|e*1uoja Au>-

jlraliju* irauajera* llughe*. Ji* 
l pirmutini* *tu* prū-ė ‘ japonų 
reikalavimu*.

Nežinia tad knip ėinndie |m- 
vyk* iėoiii -u tautų -ųjimg<e 
Įirujeklll.

t

ŠVEICARUOS PREZTDEN 
TA8 ARBITRAS?

VENECIJOJ SAUKIAMA 
UŽ KARĘ

New York. Imk 29. — l’pc 
llud-on j karė* Inivų Nrvadn 
nuo kraite yrėii valtimi 14 
jurininkų. Ite-iirant vali i- 
etaiga.j kų lai imarkiai at»i 
trenkė ir pervirta

Viri jurininkai raburhcjn 
vamkmin. 1* jų tik viena* var- 
gui*-negaltii* iėgelhėla. Kili1 
mi*krn«h>.

t’pė* (aikraiėiai- buvo daug 
žmonių, kuri* matė tų tragedi 
jų. Kol *ii«pėta padaidi pa
prikų. I>iiv*i jau |*.rvėlu.

Ka* ariinuriu. kad nelaimė 
Įvyko -llteuuije.

I

Berlyno*, hal. 29. — Viriij 
Bavarijoj |M«kribta kar>** Mo
vi# ir tmijaui ptnridėjo mili- 
tarinii veikimo* priei Miltai 
rito lad*rviku». Tam veikimui 
vadovo uja Irit. gemmln- von 
Moelil.

Miiniili* l«>lirrikni. rakumn. 
itipriai laikini. Ne- jų piiM-u 
firrėju-i <lnli- gurairona.

Paryžiui, lai. 29.— f*in at-
• keliavo Aveicarijo- reipuMi- 

ku« prcai<k-n1a* (Imdavę A- 
tlor. Sakoma, jj tajkininkni 
pakvietę .'ia būt arbitru riifi 
Adrija) ik<> klan-imų.

Venecija, hal. 29.- f'ia įvy
ko didelė- demon-trnrijo- Kili
me reikale. Itemon-trnntai »a-i| 
kė atnaujinti karę.

ljtktina*-]MM-lai Gabriele d* | 
Annutuio nikalavo. kad pa-1 
liuo-uoti vyrai iėnaujo į-totul 
___.j.. »_ *--1, laivynan. l-i*annijon ir katė* laivynam

IŠKELIAVO VOKIEČIŲ 
ATSTOVAI

ITALAI STOVĮ Už 
BONA

WIL

Lifiiol tarnaitė* buvo kaipir 
vergei.

Londoną*. Imi. 29. Kente.
’llrondey di*lrikli-, turtingųjų mt- luubi-. Plrmnria* rųėū- 
■ uorių arietokratų namuoee1
lainniėių gyvenimą- tikrai lu: 

, vu vergiška*. paniiMt- vidur 
i amžiam-.

Ihilmr tarnaitė* iėkovojo -ati 
j gertum* -ųlyga-. Ir tni takia*, 
i kokio* jnu -etini tryvitojn civi- 
IikuoIi**' ėalyee.

Sulig Mitnrlie*. nniuų 
nio* lutė- lurnnile- kmtų 
vaitėje lei»ti im-iiiininlyti 
tnų mniidyklėje. Kn-lien 
tarė* dvi vidnndi il*il*io ir 
kn- ravailė pu-- uutio- lino 
•o*. Tolinu- pu-ę dietio- lino 
— M-kmadiitiini-. vienų dienų 
lime-n kn- mėtte-i* ir vienų na
tinę Šventę.

tiiHiiiHtM-ii. Vieni i* jų Moja 
kareiviauti dėl |im>imaitiai* 
hm, Ik-t didžiuma »n didžiaa- 
-ia |mgo-ža prie* lailievikaa. 
Ne* Aitu -utuiikino ni*ų tau
to* tėvynę.

I

BELGUOS MINI8TERIAI 
IŠKELIAVO TAIKOS 

KONFERENCIJOM

UNGARUOS BOLŠEVIKAI 
ŽUDO KUNIGUS.

t

l"»
»n 
tm >•

Briuseli*. Imi. 29. Taiko- 
konri-n-neijtin -kultini iivyko 
belgų ininiMerių pirmininku* 
Iteb-tri*. koliottijii mini-teri- 
Ftam-k ir karė* miui-ti-ri- 
Jini-im.

SKUBINAI PASIŲSTA AN 
OIFS SERUM AS

Zurichai. hal. 29.—Arti Ko
prom C neari joja, andai buvo 
|<nkih- valitieriai priei hoGe- 
viku«. IlolM-vikai valitierin* 
ti.nnnUino.

Vid-lieėių kur-tyme ji# in- 
tarė keliolika apylinkė* kutu
lių, Vietoj kunigą lnlh-vikai 
tiužndė. gi kitu- uždarė kalėj! ■
■ <u:ll.

i

Berlyną*. Imi. 29. Vakar ir 
i Šiandie Berlynu apleldt* |m- 
kaliniai Vokietijų- nu*kirti ai 

Įrtova* taiko* konb rencijo’i.
Al-lovai tevažiavo trinti* 
r-cijtdiat- traukiniai*.

Paryžiui, Imi. 29. 
keliavo Suv. Val-lijų 
-ailoriu- l’ase i* (tymo. Ji- 
tviriina. kad. nežiūrint *ekatu ,- 
detnon-tracijų Italijoje. italai 
»tnvj nž pr*rid*ntų IVil-oltų.

f'ia nl 
nmlm

Pnryžiu*. Imi. 29. Si. 
•■-rijo* vnldžio. kurimuia-nė 
luiauja-i Itil-ijae gilunuiti. Til
tui jo* ilnli* jnu netoli Snmr 
to*. ItolM-vikii- npiuui įmina-

PIRKITE KARKS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.)

Neiv York. Imi. 27. Pilt* 
Imiigo apylinkė-** vieną žmogų 
įgėlė htnikanėioji nnui-. Tad 
linlelie i- Itroru Eon greiluoj-i 
tmukiniu |m«ių>tn -etom pri.*- 
lų igvlmių. Gal įninki iėgri 
lė-ti žmogų.

Bronį Z»«. Viii lletuilinė 
Suv. Vnl-tijo*.- vieta, km 
gniniiirmn lirn-kauė***- -ingi*-- 
wmm*ni.

Bniisrlii, Irai. 29.- Kuopi 
Nuv. Vid-lijų kotig o-manų. 
kuri laukė*! Ib-lgijnje. aplei
do Sj luie-tų. lėkrliavo | 
pnmetntų mie-lų IJIIe.

BALANDŽIO 29. 1919 M

tliii-aifo. Vi* kaltu; Man
ila- vakare ar rytoj laukiama 
oro atmaina.

Sel^a “Vidory Loan” Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsus!
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“DRAUGAS”

Prezidento »u Italijos ut

ie pria

UKTtVlV KAT.U4BV PILlKAlTn

“DRAUGAS”

Valui rykščių* tclegrnimi* iš 
Paryžiaus pranešė, kad lietu
vių su bukais susikirtima* ga 
Ii įvykti, šventvagiškai leu 
kam* IJetuvuu ginkluota spė
ka jrivi-ržu*. liet avus valdžia 
talkininkam- ]a-rstatė savu pu

ls nkai IJetuvon foriaujari 
Urt«vw rūbeliams dar m-uu- 
Malaitu*. ptbriuvinm giukluo 
ta >-ga lietuviai ktlnip išai* 
kinti uegntl. kaip tik lenkų 
pastanga* I .ietuvo* teritorija* 

'a4r*wldi- | sibriuvimui neri - 
liaujant, lietuviai Iras priver- 
eti sava* teritorijas ginti ir 
pradėti karę *u lenkai*.

Tokie užreiškiimt aki vmx- 
duje. Paryžiau* pranešima* 
MUMIu IttUMIMMlbMI lilllill'ę i«M** 
luvos-lsiikijo* ruls-žių klausi 
uių pavesti IJetUVus atstovui 
ir p. Paderės skiui rišti prieš 
talkininku kmuirijų. I*rnm**i- 
mas lutžyiui. kad teritorijų* 
ok-ilp;i<-ij;i m-iiu»premlžiu rul*-- 
žių ir di*|mtuojnmųjų žemių 
likiusi.

Taigi pniridedti IJctuvos 
ruls-žių su ls-nkijn rišimus, 
bu nekantrumu In-iuvmi lė 
uiys. kaip Lietuva* ruls-žių 
klausiniu* lm* rišamn*. Itudė- 
sin*-. Jei Lietuvai bu* daroma 
skriauda, net y lesiu*-. Naudosi- 
lm- visa* uiu*ų gidėje pritino 
is*. ka-i laeiuvui skriuudii 
butu imdiirytn.

kraipoj gludi į-itikinlmų ne 
tolerancija ir jas dranga* ne
apykanta *u pagi^ Itaara- 
nytų taip tautininkai, aotafe 
tokių afenaBojantaų, įžeid
žiančių ir neteisingų šankinau: 
“Taa ue lietuvis, kaa tokion ir 
tokio* nuomonės nesilaiko!"

Tautininkai varosi ui Sei
mų. Yra lietuvių, kurie apie 
Seimų, jo prairau ir reikšmę 
yra kitokio supratimo, negu 
pa* taut intaku* dabar išsidir- 
lię* yra. II vienok nuo seimo 
šalininkų teko girdėti kal
imui ir -immloje rašant: "Tas 
ne lietuvi*. ka* už greitų Sei
mo -ušaukimų nestovi!" įti

kimo nereikia.
IriHtivi* nori būti lietuviu, 

liet ji* Ilgiai liek |ad geidžia 
turėti įsitikinimam* laisvę. Ji* 
yra lietuvi* ir tai tokios ano 
mtmė*. kokio* jis nori būti, o 
m< lenkins drotista* ar kitas 
jam įsako būti. Vydūno ta 
diiai* tariant, ji- yra "puta 
-au žmogus". I.ivtuvyiiė >t 
nuomonių ir įsitikinimų ne
varto. Jei ka* lietuvį savomi- 
nuomom-mi* suvartyti nori, 
tas tik parodo, kad ji* yra di
dis šamui lis, turįs gali tiki
mo Huali-itsniii* -ava* pamėg
ta* nuomone* kitam vara ant- 
me-ti.

Taip mes tiuliams- apie tuo* 
žirnine*. kurie nuo lietuvybė* 
norėtų alsavinti tautiečiu*. jei 
jie Seimo ar kitame klausime 
yra kitokiu nuumoniaviam.

Iri*

Lietuvybė.

Vi<-»ui- t'hieagu* lietuvių 
denii-lų mėgstu prie progų* 
užreikšli. knd neatskiestų lie 
tnvyhė- idralų tegalima ieško 
ti ir m-t i vien |«i- tautiniu 
ku*. Išiiuloji*. tikrieji lietuviai 
tėra tautininkai. I‘ii- jį lietu- 
vybė sutiilpituitiia į InutiiiitiLų 
fiartijų. Pa* j) |aatliju nug- 
n imi tauto- i i-iiino* stot i.
Tuntu J lietui nuumnitę. į vie. 

idrologijų -u- 
Kieki ietu.j 
ni|»—. nuo 
■m*. \ lellll 

iKtiiiuiu įm

Iš "Naujienų" ir "lietu- 
vos" atritinome vardų žmo
gau*. karia sugalvojo aut <ki- 
eagus kunigų šmeižtų. J norai 
yra T<.» n ..f Imke tariamasi* 
veikėjas p. A. J. Kareiva. JI* 
imdumla ir dienų, kurioj jo 

s f j *----- -----U--- *----

ti* nuturima* padaryta — ba
landžio S d.

Ka- davė in*|>iraeipt* p. Ka
lciui i melų skelbti, nežinome. 
Jį gulins- užtikrinti, kad ji* 
nieku nežino apie tu* dienos 
susirinkimų. Chieagu* kunigų 
mudiueija ir susirinkimo nu- 
tarimai buvo -kaityti nesenai 
įi i kuriame Tary ta) susiva
žiavime Ne* Yorke. Itaudiuei- 
ja lietė seimo šaukimų, už ku
rį p. Kareiva taip varosi. Jei 
p. Kareiva Imt teisybė* suži
noti norėjęs, jis Imt gavę* tu* 
rezoliucijos |m*i*kaityti. Da- 
luir gi aut į-ivaixdininių metų 
imgamimi ir turi tu-k sųžim-*. 
kad jį viešai skellau. Su melu 
toli ncnilkelialtsi. Neteisingu
mu* ir nesųžiiiinguma* p. Ka- 
rolvų nu*1um* į tų žmonių rų- 
šį. kurini teisingieji netiki ir 
mm kurio* tamnė* šalinasi.

Ihiltar loki gndvm-. knd ir 
nieko neišmnnnnti* turi drų- 

viro* tuntu*, ue. viro pa
sauliu politika užsiimti, t žri- 
imli padrįso ir p. Kareiva, a- 
pie draugijinių veiksnių ir dė
snių umk-lij žinių ni-l un-da• 
imi*, prieik- m-]inn*lv* ne sų- 
žiningnmu, m- mokėjime ne 
■Hito dalykų stovio žinoti. St<>- 
Is-tinn lu*. kad "Im-tuiii" |ai- 
rigavu p. Kun-iiu- šim-ižtų ir 
i* jo išmdžiojimu* įkiro. "IJc- 
Ima" aliejuje. Als-jum- 
1tero» pti|mžiniimi |m-*-. Ne
jaugi “l.ietuire" redaktoriai 
Ivg ti*-k |*rlitikoje *u-liiulkė 
ju. knd |s»liliko- žinių Ir min
tie. furmulų ieško ir ramiu 
ai- pp. Kaivivn*.'

Lietuvių dienu Ncw Yarke. MBHENTKlITiUMi
araad^ tataaJKo S 

Jhv Trako IManini tarife 
rodų Pergalė* Parinlii ir rei
kalauti pripriUninm Lietuvai

Kuomet dar Ne* Yorkūčiai 
miegojo, skelbimų klijuotojai 
prilipdė po virių miestų dide- 
liūs skelbimu*, kuriai* kvie
čiama virtu* amerikieėia* pa
sirašyti dei LMuvaa neprigul- 
raybė* ir visu* amerikiečiu* 
lietuvius rašyti* Amerikos 
Pėrgah-s Paskolai.

Abi irusi Penktosios gatvė, 
buvo papunkti raudau**, bal
tos ir mriyiMMi spalvos skelbi
mai*. |iranešanriai* apie Irietu
vių Dienų. Dešimtų vnlundų iš 
ryto motery*, lirigaliačio* 
prie Motor t'arpe «t Anuvira, 
išsirengė iš (rietuvių Tary
bų ofiso ir rm *ava au- 
timmhiliai*. išpuoštai* tai* 
pačiai* raadooūadmltes-mūiy- 
Mi* spalvų* skelbimai*, važia
vo ir išriskirriė po visa* svar
besne* New Yorko vietas, 
kad |iri*idėti savu darbu ren
kant parašu* |ru lietuvių pa
tiri ja |rrr*identui Wilronui ir 
Taikos Konferencijai.

Taip-pat ir svarbieji aureto 
laikraščiai taifūnu dideliu* 
skrllrimu*. nurodančiu* l-ieta 
vo* reikalu* ir aiškiai atsišau
kiančiu* į Aaieriko* žmum-r 
padėti jai kovoje už neprigul-

M^fį^ Sjurr į— kiH-
dėje lietuviais iž viro New 
Verku ir ju apirlinkiu ir ro- 
ridraė ritė* purodurii Muktų
jų Gatve, č-ia buvo Huvieuytų 
Valstijų braoi. du lietuvių bū
nu. brigada lietuvių Amerikos 
kareivių *a lietuvių

kuri

draugijų. pla-
tunui raitų policijos oTieierių. 
*u vėliavomis, ant kurių buvo 
reikalaujama remti IJetuvo- 
ncprigulmyhę ir lojališkumų 
tėvynei ir Suvienytum* Valsti
jom. ėja IVnktųjn Galva. o 
iė šalių stovintieji jiems plojo 
ir sveikinu.

Kuomet pasiekė "Pergalė* 
Kelių." jie ėjo |*rie gražaus al
toriau*. kuris Iravu tam tiks
lui fmrmgta*. I riet u vaite* 
tautiškuose rūbuose susėdo 
aut laifitų priešakyje, o nusi
rinkusieji į Hi.ttOH žmonių pri
pildė vi»ų pločių priešais plat
formų.

Kan*a* naujai išrinkta* se
natorių* Cupfirr buvo |»er*ta- 
tyta* kai|a> pirmiau neskelb
ta* kalbėtoja*. Ji* dalyvaus 
\Va*hiiig1oiH- laisiam-iame kmi-

kaip A- 
•ų. taip 

ir narių Ekzckutyvio Tarybų 
Komiteto, kurie čia dalvvavo.

Vienas iš jų kalbėdamas iš- 
sitarė. jog jei teki lietuvių 
vienybė ir iit»lgM brau A- 

ma*. lietuvių klanstnras tarpe 
laisvųjų tautų nebūtų nri klek 
atidėliojama*. L. B.

Ir nežit 
džių turit 
nė*. Teko 
pastebėti kad balt
gūdžiai iš Intševikų Sloni
mu atsiėmė. Anglijus "Išeivių 
Draugas" sako, kad Gardino 
ir Minsko guh. su bolševikai* 
kovoja ne lenkai, bet baltgu- 
džių pulkai. tik lankai jnos įla
vinusi. Ak. tie |uaai lenkai!

PAVASARIS.

tari.

kų* fūrkliai.

ir ki
kaip

MHNOSrtAMPS 
„ _j»w» aT-raa
? VNiTu^sren*

Jugo-alavanut tėra vicnat'ni* 
išdirbtas ir prieinama* uodas. 
Jei Jugo-slavija gautų visų 
Dalmatijoa pajūrį, jj negalėtų

a^M katarai, por karta* aė- 
•ama v-Hkelių ir artariara H- 
tekliaas juos nutiesti. skiria 
šalį nuo jurų. Italijai Fiuioe 
užvaldžius. beveik visa Jugu- 
slavijo* prekyba eitų per He
lijas rankas. Ta Halai gri- 
džia, o jugoslavai nenori. Su
prantama kodėl.

Kad naro atsiekti, akyvais- 
įlojo griežtai užimto* Pr.-*i- 
dento Vilnono iioeieijos, ita
lai nutarę Taikos Konfents-i- 
jų apleisti. Jie saatikius !yg 
tiek iatempė. kad net karės 
bauginimų vartoja, Baugini-

SlS-TAS.
I

.___ r_________
, dikta* ir gerai traukdavo. Bet 
įsu juo pasitaikydavo keistu-

Prisimenu vienas tėviškėje 
urklyn. Arklys. kaip arkly* —

Ihihar hika*. kuomet. *eno- 
ve kalliant. rustus Kbvo žvilg- 
sai* blanksta prii-š malonių 
tMrtanpo šypsų ir .Mildos mei
lumu*. Pavasaris. Sauk- iu-to- 
ki. kaip kituiloe. Žiemų ji. 
kai|i elektrų* lempa, kurt 
šviečia, bet nešildo: vasarų jį. 
kaip inknilintas perins — 
prakaitų varu ir aki* l«ugina. 
GlunartiHum jų pavasary, kaip 
brangiųjų senelę močiutę. Ji 
taip gera, taip maloni, kuip 
pražydusi lelijų. <>ra*. kmp 
gaivinanti- |m*akų eleksyva*. 
Ku- iškęs uždarytam kulniai 
ry ! Ki. laukan, gamto* ly liu 
džiaugsmo pokyliu gerėti-!

Siajok upe- gamtos grožę 
nesvajoję*. •• vaidentuvėje ant 
syk Irietuvo* vaiudu*. jaunų

Į dienu taip brangintina* Mi
liui- pri-iuiin-i. Kuui -iriu* ne- 
džiugino fadiudro*. žaliuoti 

j inuilėjuslus! Kum aky* u*-mu

kur, juodavusi* mišku* ružu 
- limo.' Ištolo matai beržo baltų 
liemenį, bet r iršunėoe ir apušų. 

Ur uosių, ir juodalksnių ir ki
tokių medžių įvairybė* susilie
ja j vienų tirštų, nnbeišskiria- 
mų ma*ę. žaly n kasdien etanu- 
šių.

Zriis- drėgnumu fierrisiinku- 
*i. Pažn-lgk į slėniu*, visur 
lunduo telkšo. Balo* į eži-ru* 
virtę. Kur trik, ten purvą*. 
Ntehetina. Kuip prisimeni, net 
tu- Lietuve* Įiurva*. halo- 

lmalonios. Teisybė šakotu*, kad 
nmnų dumui akių negruužia.

•t paukščiai! Maža jų pūva 
*ary Irietuvoje. Balų gyvento 
jo*, fietiipėr. tuirguliuodamo* 
oru plaukioja, "gyvi-klyvi" 
šaukdamos ir patogių liadam* 
virtų dairvdumradas. Anakur 
pagiriais ilgukąjl* gandras iš- 

i didžiai 
mok-lii

>ja. Kaip 
jfišlai ha- 
ųšju. Bėda.

pražysta! Prisipildo, praria- 
kiedžiu oru* kvapniu. Visai 
kaimu* Imliuoju, žaliuoju, tarp 
žalituuyiių triubom* stukaaat.

•pie Anykščių ftikdį rašyti, 
jo grožy lies ir malonumus gy
vais daryti — jo eilė* iilelia 
kvepia. — liet nė ta* eiliavimo 
virtuvui* nebūt pataikę* ma
no kuimo grožės ir kvepėjimo 
išsamiai aprašyti. Jei tas dai
nius šilclin atėjęs abejojo, 
ar ji* fudeko dangun ar ro- 
jun. tebut ji* atkeliavęs į ma
tai gimtinę pavasary, nebūt 

laliejoję*. Traukčiau, oi kvė- 
1 puočiau gaivinančiu tėvyškėa 
f oru. gerėčiau*™

Kaa čia! Tfu! Goridėj kar
tu. burnoj neskanu. A! Ir už- 
-imiršau. kud aš Chicagoj. kad 

•eia |*it Stockyardai- Nelaimė: 
I kam a* turėjau svajoti. Trauk 
1 iitgal kamharin. Pliko** gų*. 
vėraų pilkame tliicago* ore nėr 

l grutės. Svajok nuliu* ir basi

kurį ji* nužiūri: nuo ju ilgu i duoda. Ailuiua jaukumo duu. 
*na|M> ir budrios akies neišsi- j da, tyla raminu, girdimu kirk- 
*uk*. Vėlinu ir lengvoji kn-gl- - vienų kaimu jafejhuų iluro. o 
dūlė oru jau čiaužo. Malonu tyla ir žinojimas raminančiu 
jas timylL Gal dėlto Lietuvos sielai harmonijų suteikia. Jau- į £, galėju vyskupas 
paukščiai įspūdžio daug da- ku. miela.
ro. kad jų mažu ir neskubiam. Kų dabar Lietuvos jauni- 
nc*u*igrudu*iain tėnykščiume ma* veikia! Ar sesė* lietnvai- 
gyvenime pilnų įspūdžių saikų ’ lė* darželiu*, gėlių sodyba* 
atiduoda. puošia! t) gal tarė "neapsi-

■Kaip uuiluuų* tie atsiiuinmai. moka”, kuuna-t Lietuvai 
kuomet lietuvaitė* ilnržrliij, priešą* netik graro. o ir jo* 
žemę piireuu. gėlių sodyba* iš- šventų žemelę trypia! O kų 

‘da*4taėja. <* toji luiimų rainy- jauiiikaiėiai-dainininkai! Gal 
minti ir uinžina tyla, skurdu
mu*! Girdi, kuip anume kainui 
gule mergaitė* ufiie darže*)

I triušiu*, kuip iinnme kieme 
ūkininku* per žiemų *uvežta- 

I malkas ku|wju. kaip kitur 
| medžiu* pieluoju. kuip dm ki
tam kieme tušo, kuip kalioj 
plugu* -kamliiui kala, arkliu* 

t kauste , o štai |«* kaimynų 
įbobu* -iisiginčijo. bara*. Zi 
I na i kur ir kieno šuu *uh>jo. 
lengvai n t-f>ė-i ir lojimo prie- 
iu*t|. Klau-a. aki* visų kai

'jie Lietuvos laikraščiui* su* t o 
ję aut sargylst*. ant ginklo pa- 
•iri-mę rymoje. apie tėviškė* 
grožybe* diliuoju ir budria n- 
kilni tėmija ir laukia ateinau 
ėio priešo.' Jie nesitrauk*. nu
leki priešo Lietuvon. Jie žino 
kų ginu: nuo tėviškę. Lietu- 
vo* gy veninio ramybę. jos 
džiaugsmų ir grožę. Ne. Ne 
druni* priešą* l.ietuvo* failui 
minto gyvenimu, kol jie gyvi 
vra.

O kaip -<«lmu. obelų*, g! u
P
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ADVOKATAS
m vieetiaa

P. J. O'REILLY &

diliedawvtm

ITM &

rHį.

M d. Vyšta
r-rb.

*■ n»

K T

44.

gilios H]>irstl]si po Moterių Ka
tinai rinkimai

NAUJI VĖMALAI!’
Kaujenybė* ir Įvairumai

Baliu ucviduaai ir siurbėles. 
Irti gyvoja IHb\x» <iaria- 

phkaiirjav^AM.
LJLK 33 Kp. Komitetas.” 

(Tekstas yra toks, kaip jq 
Imvu—su visomis gramai iško-

11 I
11

BMHBUKtK
LAKTA'

prie

A

a

OIOBBO, ILL.

Seunyniika vakarienė

Vtarninke, bal. 32 d. 
Antano |«r. swt. vietos Mo 
tvrų Sj jungo* I! kuopa buvo 
surengus icinihūskg vakarie 
n?. Svečių atsilankė pusėtinai. 
J žengus jau j švelninu tavo tau 
liti. ktad *akaiicttr Im. algUai. 
M* stalui su skanumai* buvo 
papuošti grvų gelių ta^—i*** 
kuriy ktUDMl ■•serumui IUbfK

Bv.

PanH

Kaip ir aeaiaua umsų mie

šimus lietuves ir visu. žmo
nijos laisvės išgavimui. Jie 
tokiais pasirodė išdaliislatni 
plakatus sekančiu turi no:

"llrulei ir Sesutk-s Lietuvi! 
IJetuvaitie!

Ar tu nwy*i<-»i |u> tuo pra
šymu!

Pamialyk pirmu negu pusi- 
rašyta l’o "Meprigulaayta" 
galėtu kiekvieuas lietuviu paai- 
rasvti—kodėl ue!

liet tame visa beda kad čia 
m-ra “ueprigulmjbea” ir lie- 
turai laisve* prašymas, čia 
bu* prašymas; ginklu, amuni
cijų. ir švietimo, karuiuc uc* 
is Anglijo* ir Amerikos, kad 
|iasiustu i Lietuva ir ten tad- 
nu* žmonelių*, lietuvius darbi- 
ninku.: suvargintus kunigu ir 
(kiiiu. kurie dabar stoja už įlar- 
biuinku valdais Vilnuje įsteig
tu. o |iuiiu ir turciu vaHcio* 
jie ne pri rijimu. Vatai visokie 
Įsniai nori jos baisiai nubau
sti: islrrioti ir landyti kam jie 

Irina us bolševikus—tai J ra ur 
•lai buliuku valdus.

Nusiusti visokie bumai m 
«hs ir gedi* moteris ir jauna* 

Į lietuve. mergaite, kiek tik 
Ijrrns patiks. Bet ginklu, amu 
iiioijo. ir karumcucs be pini
gu nekas ardus, reikės tiems 
patinus kurie pavirus* aite, au
kauti paskum ir pinigu, kad 
apmokėti tiem* rasliaiuinkani* 

’ ut M jtr.n brwti'i> tr I

fllay)6ir 7d*"

IJHuviy Imžnytinėj salėje. XT. 
lHtli Nt., Cliicago, III.

PėUyčio. tr Bubnio* vakare 
0<«Ate (May) • ir • A 

Av. Jurgio bažnytinėje salėje, 
KX!-ro pi. ir Auburn artų

Igcporie,

Karte norite rareugtl vaka
ro*. meldžiu kreipti* iiuo ant- 
reta:

A. T. KAČIUKAS,
1632 K.LaSaUe St . Chicsgo.IU

r AnMlHotiA.
liti 0*1 .**li B.u.1 r—* 

*W*>. *!**•. .Kinu «»m- .a«M. 
taeUtat. |diUi storinu. art.
•Virti Kari, vww. .vai-
MUin • M.l AlukasklU w* «HI-

Ianb» M»<
MM W.

Dr.M.TJ5trikolu
LIETUVIS

I

I

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

mUMyžlTIM,
Mu»y *cvno* uuuji, gra

žy* ir H--v* • •«

Komedijos, Karšu-. (Iv- 
veninio vabalai, Dialogui. 
Monologui ir tt.

Itr-ikalnukite kulaliogo 
rašant M-kute-iu adre.at

J. V. KOVAS.
21 Ooųrtu A»e., 

Valerbury, Conn.

ŪKĖS! ŪKĖS! ŪKĖS!
Turime ui a-ri, pranta!. -v.. *^«Xi*X£St

Is. lieta, m*. j.*i mitai) kolonijoj “•*» »' •**
randsu kris* ūkta anl pardavimo. ,,n, am lota, M rtuv: IiSumim 
ta gyvulisi* luaštamu. uerst.
liūdinki!*, gimta yra dirbami*. Cmmu. >ra l-r-oa.

JO__ 60—.km „u.. .1 K«rtrt mrtsnmi m asl>k« m>l l*.-^w • . T* '•* »“< <~-Hrtu
-"•» ir augšeisu Pas mus raudasi ,**. i‘ pn«"i f*r<av 
M ’Tm nuo
r* mino ras mus .nsiiaira sim*. ••<« iwi.i mn a*u« Ka
mei ptnaos dienus psstojs akiniu Mwsu.J
ku. Bmemta >!••*«■■

.. . * . „ . ... I hsAUsUfMjtaa >|« Ukria-
du«»4«Ui* Btil m u Krlmrfn Al-

•Ui 10 ur 20 melų snl 4|į nuo. -tartais*, s- o- r. am.1^ą mum, - — -s ra li’Suaa** t.sruw>uai« »»l l-euplta
Gaa a«Mlas ir »• l»o saitas• '<• .«• 

Į <•»:. uk. IslslMUiAa. Matau, liet 
litai raaar<sa<>>*

Dr. M.Stupnicki
3109 So. Morgan Strcet 

IMK Vrfl. ILMMrHK 
ti uar 

• iki lt M r»t«: I

ii atėjo.
tanai pk'rMUi) iiuiy kinpki 

is. prir i'iriuiiunkn Linui ių Iki 
uuAų Oraauijm Amsrib

P A MABBIKA
Cetnpbelbport. Wt»

CHAS OODLESKI.

tlua<a S»Q>
KHrijdioUi M«lwi

ir ranrufBM
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*<Mba; SS14 ma MaI.i
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f—A Jbtajoi
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES

Dm Lukas Statyti

Biznieriai garsinkite* “Drauge1

Nusipirk Naują Knygą

Bįžnyčiąjtatni ir RszidiHCiją

Eisakynitu ra pinigai* adresuokite

Kepyklų va v minkai atsisako 
ptipaiinti mikalaviam:.

daili,. Imtrnt įateiginią lietu
viam- moksleiviam* internato, 
t. y. gyvenimui riete* Ckieu- 
Fujr.

PO ŽAIDIMO SU DEGTU 
KAIS ATSIDŪRĖ L1 

CONINŽN

KETURI ŽMONES SU 
ŽEISTA.

('liH-aguje ka.-metinė miest-i 
valymu savaitė »įn*-t Įci-ldr 
ta nuo gi-gužė. II liet 17 die

Savaitei duota nauja* var
dan ••Sveikatingumo l'aaug- 
tinimo Snvnil

Valymu 
lurmiuiuku 
tingittiio Uiitnisijunieriii' 
Uoloti MXI,

Kiuat Kimp-'-on. kurt jo tau- 
torte analai teiraar | atjovė, 
ja'jėiąsi* sveikesni*. Kart pa
vydą*.

Val-tijinio |m>knror<> a-i* 
tt nta* Murjiliy <iarlmoju*i kis-- 
Va-ifau* )«*talyti krimimdllt 
teinmnn muterj.

ka. bet ir pratiltai pagelta! 
Dttar «vart>ian*ia« laika* |«a- 
tarnauti tėvynei. abitar jusi, 
dariai tėvynė reikalauja! Ne
paliaukite dartautirs. o tėvynė

Jeigu turi tuščią lotą, pagerink jį 
pastatydamas namą. 

Neabejok jeigu neturi pinigų.

“Marijos Menuo”

Dirbijai ir tiafyto/ai 

Elektriškų, 
Tubular- 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų

le. 
savaitė* komiteto 

yra pnl* -veika 
l>r.

laenrgr T. Siuitli, 
ilirli

Mi** Mnrgnret Kraim-r. 2t> 
meti,. prn<-iin M-kmndiraj nn 
ėjo j mm mylimojo Juta 
I*a*irki namu*. I!MN Danei 
K>l-

iii— Kraim-r -n lanniekio 
seserimi išėjo pasi vaikščiot i. 
Paskui ana. taikau išėjo ir 
Itvanieki. Turėjo ra ravimi re
volverį.

Tik daiga |maiginla šūvi*. 
Pakei-tn Mia* Kramer.

luntiicki tvirtina, knd ji- 
tai pmlarę* nrtyėinmi*.

Mimi<-i|mli* teisėja- Ik>lnn 
amini sti-irge- nervą liga. Ihi 
tat pram-Mimn. jog |ia»veik« 
I,-.

Tei-ėjn- -n-irge* Hilu Į»-r 
aidiiliimo iiMimluim ir vaiką 
teisme.

177 NewYork Avė., sbvajrk

Jeigu pirkaite Vtetery Beta 
“Draugo” Ofise 

iki 8 vai. vakaro kasdienę 
išskyrus NedSldieniua.

VARGONŲ
Ml —--------

Chicagoa MokalaMą Apakri- 
tio raairinkinaa.

A. I. lt. K. M. S-mo Chica- 
g»i> Apskrity* laikė susiriuki. 
nu, tatamlžio ±! <L A m.. A u* 
ro* Varlį, | mm pijo* svetainė! 
jo. Susirinkimą atidarė su j 
niūkia pintu A. Jovaišas ir J 
|mai*kimi tikėli,, dėl kurio šiai 
susirinkimas tavo šaukiama*. I

l*irmiau*ia a|dtalliėta antie- 
ji Apskričio rainaiiymai. Kai j 
kurie ta|m atmesti. o kiti pa Į 
tvirtinti. Nemažai kalbėta a|Mt-. 
*avu organizarijo* reikalu*.* 
liet daugiausia kallėta apie 
busimąjį Iii, meti, Seinų, ir jn 
lietą. kurioje ji* Imti, pasek 
minge-ni- ir tumdinge-ni- n • 
lik Mok. Kinui. bet ir |mėiai 
lietuvit, tautai tai tėvynei.

Viri susirinkusieji nmkslei 
viai pageidauja, knd Mok. Sei 
urna ėįmet įvykti; (Tiiragoje.

Apsvarsėiu* S-mn reikalus, 
pradėta tvarstyti nauji Chl 
rago* Apskričio reikalai. Ap 
-kritva nutarė surengti vakn 
ti, ra iškilmingu bei nepapra
stu programų apie pataisai 
gegužio mėnesio.

Surengimui vakaru išrinkta: 
komisija, kurion inėjo: J. P.! 
Pušta. Alės. Jovaišas ir p-lė 
A. Erei t įkaitė. Komisija priža-* 
dėjo dėti vita* pastangas, kad' 
.utengti re-paprasti, vakari,.

Jonas P. Poška inršė atnan ' 
finli praeitu metu pradėtai

Anę dieną M'uitkegnne gal 
tetari. -n-iibiuiu’< mi nufmno 

lliiliii. Šituo važiavo 7 ž.iinmė-.
11 jti viena* nžmnltn. gi kili 

I -užei-tn.
I* žilinsiu 

IVutikvgnn IMIer tt’nrk 
tuvė- -nvininka*.

Su-tieikavo duonkepė, imi 
jus ikirbinilikai. takumą. jog 
streiką* Įmlė-tė kuone visas 
didžiule* kepykln*. UntiM- kr 
pyklo— dirtamn |m-emivv-i. 
Ilel, 'ii|Hutiiaiiia. jo- negale- 
]Kipimihii dimm*.-, kiek to- 
n-ikia viniira mieste gymio- 
jam-.

I*tb- dimttkr^iiii *ti**ikii pti 
-olėjo ir ditumi* i:vi-žifilojoi. 
Tad anksti rytmečiai* durnu 
ne|iri*tatmna j krautuves. Ki
tur nelengva rauti <lnonn- ir 
dieniom*.

Itnitaiinkui ;o-lalė tris 
svnrhiaii-iu* reikalavimu-: ne' 
dirbti naktimis sntnim|Mnti 
diena- durta vnlmsln- ir gnu 
Ii dide-nę Hžmnkestj.

Kampanijų- gal ir suliktą 
*ii lriim|a-*m'nii* vabimtam* 
ir -u daleMa- užiiMikeetimi. liet 
rn-nuri ralikli tmiuiikiuli <lar 
Iu, naktimi*.

Ite dnrl.i naktimi- žirnine* 
m-kmoiH-t neturėti, ėviežio* 
diNiiei* ir didžiidr* kepykla- 
|iani-*tų nuo*loliu*, -ako ilur’e 
įlavini.

Streikininki; viršininkai 
tvirtina, jog mie*te >-*ama fiuti 
inaž.i.tji, kepyklę. To*, dirtula 
mos dienomis ir naktimi* pa
gamina įtanm-m* reikalingą 
duonų* k irk y ta.

Streikininkai |irte |nlie*lt, 
streiku kepyklą |undatė pike 
Iu*.
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