
MOTERIMS SKYRIUS ~| 
LIETUVĖ MOTERIS 

IŠEIVIJOJ. 

/ Musų išeivija Amerikoje, 
skaitanti suviršuin pusę 
milijono lietuviu, susideda 
apart vyrų ir vaikų — ir iš 

geros trečios dalies mote- 

rių. Tokis didelis musij 
moterių skaitlius, išplaukęs 
už jurių-mariužių, negali 
neatkreipti į save musų 
atidžios, negali būti apleis- 
tas ir pavestas keturių vė- 

jų rūpesniui. Šiandie mote- 

ris visame kultūringame 
sviete yra jau dideliu visuo- 
menės veiksniu, manančiu, 
dalyvaujančiu viešame gy- 
venime ir nuolatos vis di- 

desnę intekmę turinčiu į 
abelną kaip pavienių tautų, 
taip ir visų žmonių gyveni- 
mą. 

Lietuvos moterįs, neatsi- 
likdamos nuo viso pastaro- 
jo moterių judėjimo, išleng- 
vo pradeda organizuotis, 
veikti, rūpintis kaip visuo- 

menės taip ir savaisiais rei- 

kalais, taip sakant pradeda 
suprasti kaip jos toli yra at- 
silikusios ir atstumtos nuo 

viešoj o visuomenės gy v eni- 
mo. Bet Lietuvos moterįs 
iš to savo ilgo letarginio 
miego bunda labai išlengvo. 
Labai dar neskaitlingai tve- 

riamos ar-mėginamos tver- 

ti organizacijos, leidžiami 
moterių laikraščiukai, o ir 

tas pats veikimas didesnėje 
dalyje yra dar iškraipytas, 
uždarytas taip siaurose ri- 

bose, kad toli gražu jį nega- 
lima sulyginti su ta j a ga- 
lingąja moterių atgimimo 
sriove, kokių mes matome 

augšeiau apšviestų tautų šė- 

mojo ir naujojo skrieto vi- 

V^HPiės gyvenime. Lie- 
tuvos moterių judėjimas di- 
desne savo dalimi nežepgia 
dar ta j a vaga, dar neturi 
aiškiai nusibriežęs sau ke- 

lio, kokiuo žengia švieses- 
nių tautų moterįs. Tiesa, 
Lietuvos moterįs turi savo 

tarpe jau gerai suprantan- 
čias ir nemažai nuveikusias 
ir veikiančias moterįs-vei- 
kėjas, bet tos neskaitlingos 
vienatos, įvairių aplinkybių 
trukdomos, dar neįstengia 
pakreipti moterių judėjimų 
į tikrųjų jo vagų, dar nepa- 
jėgia išbudinti amžinu mie- 

gu miegojusios moteries 
dvasia, dar neišgali savo 

balsu pašaukti ir pastatyti 
moterį tikrai aktivišku vi- 
suomenės veiksniu. Bet lai- 
kas eina, griaudamas pake- 
liui visas netinkamas gyve- 
nimo sriovei kliūtis ir pa- 
kreipdamas tų sriovę tekėti 
tokia vaga, kuri tiesiausiai 
Veda prie tikrųjų žmogaus 
gyvenimo reikalų, jo sieki- 
nių-troškimų ir dvasios 
augštybių. 

Taip tai Lietuvos moteris 

pamažu buzdama ir prade- 
da suprasti savo augštąją 
vietą, visuomenes gyvenime. 
Kas-gi tame atvėjyj mato- 
ma musų išeivijos moterių 
gyvenime? Deja! Labai 
tamsiais ruožais reikia pieš- 
ti musų už jūrių atkeliavu- 
sias moteris. Jau vien pa- 
žvelgus į visos musų išeivi- 
jos atsilikusį gyvenimą, ga- 
lima spręsti kokis yra pa- 
dėjimas tos išeivijos dar 

daugiau atsilikusios dalies 
— moterių, kurios apie save 

dar beveik nieko nesirūpi- 
na, kurių viešame gyvenime 
dar beveik nematyti ir ku- 

rių likimas dar mažai kam 
terūpi. Sakau mažai kam, 
nes apart pastaruoju laiku 

retkarčiais pasirodančiu 
musų laikraštijoj atskirų 
moterių šauksmų ir poros 
— kitos moterių draugijų, 
mažai bendro turinčių su 

tikruoju moteries dvasios 
liuosavimu, gali sakyti dar 
nieko neveikiama toje svar- 

bioje visuomenes gyvenimo 
šakoje. 

Musų išeivijos moteris 

palikta skursti toje dvasios 

ubagystėje, kokioje didės-į 
ne dalimi skursta dar ir vi- 
sa musų išeivija. Musų iš- 
eivis paprastai dar neįsten- 
gia į moterį kitokiomis aki- 
mis žiūrėti, negu tiktai kai- 

po į puodų valytoją, tarnai- 
tę ir laiko savo moterį toje 
siauroje virtuvės atmosfe- 
roje, kurioje prasideda ir 

baigiasi visas moteries gy- 
venimas. 

Tokis lietuvės padėjimas 
šeimynoje kartu jau nuro- 

do dar vargingesnį jos pa- 
dėjimu kaipo išeivės. Mu- 

sų moteris yra užaugusi, 
išauklėta tame patriarcha- 
liškame, “šventame” kaimo 

gyvenime, kuris jų nesupa- 
žindina net su tais gyveni- 
mo prityrimais ir gudrybė- 
mis, kurios taip yra būtinos 
miesto gyvenimui. Atsira- 
dusi visai skirtingose ir sta- 
čiai priešingose gyvenimo 
aplinkybėse, susitikusi su 

visu savistovaus gyvenimo 
sunkumu, musų išeivė, ne- 
rasdama sau atsakymo ir 
kelio tuose gyvenimo prieš- 
taravimuose, tankiausiai 
dar daugiau paskęsta dva- 
sios ir kūno skurde. 

Nereikia dar aiškiau pieš- 
ti musų išeivijos moteries 

atsilikimų,, kurį mes mato- 
me beveik visiškame j oš 

nedalyvavime visuomenės 
gyvenime. Jau tik pažvel- 
gę į artimiausių moteries 

užduotį — vaikų auklėjimų, 
mes čia susitiksime su to- 
kiu apsileidimu, kuris aiš- 
kių-aiškiausiai parodys kaip 
dar musų moteris yra at- 
silikusi nuo šviesesnių tau- 

tų moterių tokiame svarbia- 
me klausime, kaip priren- 
gimas ateinančios kartos į 
gyvenimų. Jaigu mes šia- 
me atvėjyj pabusime pa- 
vyzdžiui čia-pat šalę mus 

stovinčių moterį-amerikietę, 
tai mums tuoj aus mesis į 
akis visai nepalyginamas 
moteries viešpatavimas vai- 
kų auklėjimo ir mokinimo 
reikaluose. Daugiau 75 
nuošimčių mokytojų ir au- 

klėtojų vietų užima Ameri- 
kos moterįs. Čia moteris, 
kaip mafbme, turi savo ran- 

kose kuone visų auklėjimų 
ir mokmimų ateinančios 
žmonių kartos. 

Ir iš kokios pusės nepa- 
imsime musų moteries gy- 
venimų ir jo priedermes, vi- 
same atrasime jų dar be- 
miegant nežinios sapnu. Bet 
ar iš šiandie moteris dar 
gali miegoti tuomi saldžiu 
miegeliu? — Ne ir ne! Šian- 
die jau pats gyvenimas pri- 
verčia moterį išeiti iš tos 
siaurutės savo namų atmos- 
feros, gyvenimo mokykla 
pertikrino jų, kad ji jau nė- 
ra nei aniolu, nei gėle, nei 
dievaite, nei lėle, kas jai 
nuolatos buvo inkalbama, — 

bet žmogumi, verčiamu ly- 
giai nešti visas gyvenimo 
sunkenybes. Bet jaigu 
šiandie moteris turi jau pa- 
ti taisyti sau gyvenimų, tu- 
ri jau nešti ant savo pečių 
gyvenimo malones ir nema- 
lones, tad ji turi tiesų būti 
lygiu visuomenės nsjriu, iy- 

giai žmoniškai gerbiamu ir 
skaitomu kaip ir kiti visuo- 
menės nariai. > 

Ką-gi savo pasiliuosavi- 
mui ir atbudimui iš to am- 

žino miego, iš to citvasios 
skurdo moteris -turi daryti? 
Kaip ji gali palengvinti sau 

tą gyvenimo naštą* -kurią 
ji šiandie jau verčiama neš- 
ti? — Teisingiausiu atsaky- 
mu į tuos klausimus bus tas, 
kad moteris niekame neturi 
atsilikti nuo visuomenės 
gyvenimo, jaigu ji nori bū- 
ti lygiu visuomenes nariu. 
Idant gi neatsilikus nuo 

visuomenės gyvenimo, ji tu- 
ri eiti tuomi pačiu keliu, 
veikti tais pačiais įrankiais, 
kokiais veikia visa šiandie- 
ninė visuomenė, atsiekimui 
įvairių savo uždavinių-tik- 
slų. — “Apšvieta ir vieny- 
bė — tai yra didžiausia, ga- 
lybė” — tokis šauksmas 
šiandie jau visur girdimas. 
Ir ištikro, vienijasi šiandie 
atskiri žmonės* vienijasi 
luomai, vienijasi tautos, vie- 
nijasi visa žmonija. Mes 
aiškiai matome, kad šian- 
dieniniu gyvenimo obalsiu 
yra: vienykitės! Kita dar 
didesne gyvenimo galybeyra 
apšvieta, mokslas... Augš- 
čiausiai stovinčios tautos ir 
šalįs yra augščiausiai ir ap- 
šviestos, bet čia taippat 
reikia priminti, kad tokios 
šalįs turi ir šviesias mote- 

ris, — tamsios gi tautos tu- 
ri moteris-verges, užuitas, 
nuskurusias ir dvasia ir ku- 
nu. 

Taigi jau labai laikas ir 

lietuvei-moterei pagalios iš- 
busti, griebtis aįpšvifetos,'rū- 
pintis savo likimu, nes kas- 
gi geriau supras moteries 
gyvenimo vargus ir rei- 
kalus, jos skausmus, troški- 
mus ir siekius, jaigu ne pa- 
ti moteris, ne moterių, orga-r 
nizacija, paremta tikraisiais 
gyvenimo pamatais. Bus- 
kite tatai lietuvcs-moterįs 
iš to amžino savo miego, ge- 
resnėji gi visuomenės dalis 
nestums jus, nesišalins nuo 

jus, nes jos šventa prieder- 
mė jus paremti, paduoti 
jums rankų, pripažinti jus 
žmogumi, turinčiu lygių 
tiesų gyventi ir veikti savo, 
visuomenės ir tautos labui. 

Įvesdami savo laikraštyje 
moterių skyrių, mes .tikime, 
kad lietuvės-moterįs mus su- 

pras ir pačios griebsis uo- 

liai gvildenti savo atgijimo 
ir gyvenimo reikalus, pa- 
gelbės mums savo darbu, 
raštais, patarimais,, nes 

joms pačioms pirmiausiai ir 
arčiausiai turi rūpėti šal- 

vie j i reikalai. Mes taip.pat 
esame giliai persitikrinę, 
kad musų visuomenė, vis 
toliau žengianti gyvenimo 
keliu, tikinti į savo ateitį, 
turi judinti, plėtoti ir kuo- 
labiau palaikyti musų. mo- 

terių atgijimų, švietimųsi, 
organizavimųsi ir savistovų 
veikimų. Išbudusi gi, ap- 
sviesta mutęrig uųg jlj^usu 
tautos pamatu, ant kurio 
pastatysime šviesią, sayp^.ir 
ateinančiųjų kartų ateitį. 
— Kultūra ir ateitis tautos 
— tai jos šviesios moterįs. 

Nelaimėje suraminimas 
yra kaipo putojanti milte- 
liai vandens stikle, kurie 
sergantį ant valandžiukes 
prablaivina, bet sveikatai 
negelbsti. 

Didesnis yra" išminčius, 
kuris moka tylėti, negu ku- 
ris moka išmintingai v kal- 
bėti; iš kalbos' pažįštarne- 
protifigą, iš tylėjimo išminsi 
tingų žmogų, 

ANTROJO LIETUVIŲ LAIKRAŠTININKŲ SUVA- 
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Posfdžiai I -—V laikyti Osterhaut’o salėje, 110 W. 
Market Bt^ j. VI-tasai ir paskutinis posėdis — d-ro J. 
Šliupo ij>uteK1419 N. Main Avė. 
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Prieš uždarysiant posėdį perskaityta dar prisiųs- 
tas iš Philadelphįjos “Lietuvių Bendrijos” laiškas, ku- 
riame prašoma laikraštininkų paaukoti tos Bendrijos 
naujai inkurtam knygynui laikraščių ir knygų. 

(Posėdis uždaryta 7:00 po p.). 

Penktas posėdis. 
(10 vai. ryto, rugp. 30 d.). 

Susirinkę visi delegatai. 
9. Kalbėtojai. Paliekama I-mojo1 Suvažiavimo 

sprendimas (Prot. II. 9.). 
10. Statistika. Rinkimui statistiškų žinių apie 

Amerikos lietuvius nutarta: 

a) Išrinkti iš 3 sąnarių nuo įvairių laikraščių re- 

dakcijų Statistikos Komisija, kuri: 
b) Pakvies visus lietuvių laikraščius, kad jie at- 

silieptų į savo skaitytojus ir inprašytų juos prisiunti- 
nėt redakeijon iš visų lietuvių sodybų statistikai rei- 
kalingas. žinias apie vietinius lietuvius — jų skaičių, 
padėjimą, turtą, užsiėmimą, jų draugijas, bažnyčias, 
apšvietos stovį, etc. 

c) Surinktą tokiuo budu medegą redakcijos per- 
duos Statistikos Komisijai tvarkyti. 

Atviru balsavimu Statistikos Komisijon išrinkta: 
V. Kt Račkauskas, J. O. Sirvydas ir P. Brandukas. 

Delegatas J. J. Hertmanavičius inteikia Rezoliu- 
ciją, kurią‘Suvažiavimas, su pataisymais, priima seka- 
mo j. formoj: 

Organizacijos. 
a) Suvienyti kultūrines draugijas į specijališkas 

organizacijas, pavyzdin: Dainininkų, Muzikališkas, 
Dramatiškas, Apšvietos, ir panašias, kad palengvinus 
joms savo tikslų atsiekti. 

b) Tverti draugijas ir susivienijimų lietuvių moks- 
leivių .Amerikoje, lankančių augštesnes mokyklas.1 

c) tverti ratelius ir susivienijimų profeSijonališ- 
kų asmenų, ‘pavyzdin: daktarų, advokatų, aptiekorių, 
dantistų^ inžinierių, ir panašių. ^ 

d) Tverti draugijas bei' Susivienijimų lietuvhj arnat- 

ninkiį pfam'pnininkų bei vertelgų. į v 

11. Santykiai ir taktika su tais laikraščiais* kurie 
nei pirriifemčmei antrame Suvažiavime nedalyvavo; bū- 
das su jais’ sųsiartinti ir išdirbti galimas modus vivendį. 
Kiaušinius^ ^6/ trumpų ,diskusijų, nutrta palikti Liet.;: 
Sp.' Dr-jčs Valdybos sprendimui. -- v 

12.5 Tautiškieji Amerikos lietuvių reikalai. Pri- 
imta p. J. J. Hertmanavičiaus įnešta Rezoliucija Suva- 
žiavimo pataisytoj formoj: :•> <: ; 

Tautyste. 
a) Mokint, kad lietuviai mestų paprotį keitimo sa- 

vo lietuviškų pavardžių į amerikoniškas ir abelnai 
svetimtautiškas. V 

b) Pastatyti dvasią lietuviškų laikraščių ant tau-= 
tiškos papėdes. 

13. Tautiškų reikalų fondas. Tautiškų reikalų fon- 
do įsteigimą Suvažiavimas paveda Apšvietos Komisi- 

jos rūpesčiui. > r 

14. Scenos reikalai. Musų scenoj tankiai statoma 

sunkus veikalai, — tragedijos, dramos* — kurioms su- 

prasti musų publika dar nėra priaugus, negi musų ar- 

tistai — mėgėjai gali tokius veikalus prideramai pasta- 
tyti. 'Iš antros Vėl pusės, scenoje statoma -veikalėliai 
ir labai menkos, tūli dagi ir iš doriško atžvilgio nepa- 
giriamos, vertes. O originalių,. typinių lietuviškų sce- 

mos veikalų musų literatūroje' jaučiama .didelė stoka. Su- 
važiavimas, todėl, paveda Apšvietos Komisijai, kad ji: 

a) Surastų ir pasikviestų scenos žinovus patieki- 
mui sąrašo geresnių, nesunkių, musų scenai tinkamų ir 
statytinų Veikalų; 

b) Apšvietos Komisija turi spaudos keliu atsi- 

liepti į visas dramatiškas kuopeles su paaiškinimu, 
kad jos nuo kiekvieno savo parengto vakaro-spekta- 
klio paskirtų tūlą pelno nuošimtį fondan, kuris skelbs 
konkursus įr dalins premijas riž parašymą geresnių ori- 

ginalių sėenos veikalų iš lietuvių gyvenimo. 
c) Kadangi mes dar neturime prpf esi j onalių ar- 

tistų-lOŠėįjų, turime tik lošėjus-mėge jus, tat. ir patar- 
tina, ‘kadįįį jųoš' laikraščiai kaip į tokius ir atsineštų, 
taigi kad^jų vaidinimų kritiką iįutų juo švelnesnė. 

15. Mokyklų klausimas. Suvažiavimas yra nuomo- 

nės, kad^abėttiam pradiniam apšvietimui lietuvių vai- 
kams tiiSaniOs yra Viešos mokyklos. Tečiaus musų 
spaudos priedermė yra ragibti savo žmones, kad lie- 
tuvių apgyventose vietose jie -stengtus išreikalauti iš 
valdžios, (kad vakarinėse, mokyklose bent vieną vakarą 
savaitėj etaietuvių vaikai butų mokomi lietuvių kalbos, 
rašto; istorijos, etc. 

■ 16. Musų špauda privalų daugiau rūpintis supa- 
žindinimu ̂ lietuvių- visuomenes sii. šios šalies reikalais, 
su jos sutvarkymu, teisėmis; į įstatais,; politika, etc. 

IT. Blaivybės klausimas, i Blaivybės platinimo rei- 
kaluose nutartai V.... •• 

a). Kad laikraščiai įvestų savo lakštuose Blaivy- 
bės; Skyrių; kame batų talpinami straipsniai tą klau- 

simą -pabeeiantieji ir murodąntieji alkoholiais kenks-? 
mingupią žmonių šveikatai iak.gerbuviuit .. 

r. b) Apšvietos Komisija turi parūpinti tam tikras 
iliustruotas paskaitas, kuriose butų nurodoma, kaip 
pragaištingai veikia į žmogų nenuosaikus svaiginan- 
čiųjų gėrymų vartojimas. Iliustracijomis turi būti 
taipgi parodoma, iš kokių medegų svaiginantieji gė- 
rymai padaroma. 

18. Paduota įnešimas reikaluose musų laikraščių 
techniškos pusės reformavimo, būtent, paplatinimų jų 
skilčių. Po trumpų diskusijų įnešimas atidėta šalin, 
kadangi tatai priklauso jau leidėjų reikalų sritin. 

Priimama — su pataisymais — p. J. J. Hertmana< 
vičiaus paduotos Rezoliucijos: 

Pilietybė. 
a) Raginti lietuvius, idant imtų pilietiškas popie- 

ras ir tuomi ingy tų pilietybes teises šioje šalyj. Tame 
reikale paduoti reikalingus nurodymus. 

b) Kadangi pasinaudojimui iš pilietiškų teisių ir 
abelnai pagerinimui būvio šioje šalyj būtinai reikalinga 
angliška kalba, raginti, idant kiekvienas susipažintų su 

angliška kalba bei raštija, ir nurodyti budus to tikslo 
atsiekimui. 

c) Raginti lietuvius imti dalyvumų politiškame 
šios šalies krutėjime. 

Pramonė bei vertelgyste.* 
a) Raginti žmones, idant susipažintų su pramonė 

bei vertelgyste šios šalies ir stengtųsi užimti jose įžy- 
mesnę vietų. 

b) Raginti žmones, idant remtų lietuvių vertele 
gvstę bei pramonę. 

e) Atkreipti atydų į žemdirbystę, ir patarti tvė- 
rimų lietuviškų kolionijų. 

Abelna gerovė bei apšvieta. 
Kadangi padėjimas paprasto darbininko labai skur- 

dus ir vargingas, raginti žmones mokintis amatų, ir nu- 

rodyti budus lengviausio to tikslo pasiekimo. 
Kadangi apšvieta yra papėdė gerovės bei progre- 

so, nurodyti visus šaltinius, iš kurių apšvieta yra se- 

miama, kaip lygiai ir budus lengviausio iš tų šaltinių 
pasinaudojimo. 

i 

Įvairus reikalai. 
Gaivinti mandagumą, bei švelnumą žmonių apsiėjo 

muose, duodantį kultūrišką tautai pagražinimą., 
Supažindinti žmones su šios dienos progresu viso-* 

kiuoše atžvilgiuose. 
19. lietuvių Rašytojų Draugija. Philadelphijoe 

“Rašytojų Ratelio” reprezentantui, p. A. Zymontui 
įnešus, kad, anot jo, reikalinga butų visiems rašytojams 
orgąnizuotięs su tikslu atsispyrimo prieš leidėjus ir 

privertimo jų duoii kokį-nors atlyginimą už pagami- 
namus raštus, ir p. Y. K. Račkauskui papildžius įne- 
fį/i'-r i f’.u-"• .... 

■ 

suką nurodymais, kad rašytojams reikalinga organizuo- 
tis ypač tam, kad sujungtomis spėkomis veikus abelnam 
musų raštijos pakėlimui, jos turinio vertybės pageri-, 
nimui, po ilgesnių diskusijų nutarta: 

a) Inkurti “Lietuvių Rašytojų Draugiją”. 
b) Išrinkti Komisiją, kurios priedermėje bus to- 

lesnis tos Rašytojų Draugijos organizavimas ir šutai- 

symas R.,D. įstatų projekto, 
Salptu balsavimu Liet. Rašytojų Draugijos Ko- 

misijom išrūkta: Pirmininku V. Šlįakys, sekretoriumi 
A. Lalis, ir jo padėjėju V. K. Račkauskas, iždininku 
d-ras Pr. Matulaitis. 

Čią jau Liet. Ras. Draugijon įsirašė: 1. J. O. Šir- 

vy duš, 2. A, Ląlis, 3.,dr. J. Šliupas, 4. dr. Fr. Matu- 

laitis, 5. V.KRačkauskas, 6. V.Šliakys, 7. A.Zymontas, 
8. P. Brandukas, 9. St. Tananevičius, ir 10. Jonas Va- 

nagaitis. 
Perskaityta pasveikinimo telegrama nuo S. L. A« 

Sekretoriaus, p. A. B. Strimaičio,, 
(Posėdis uždaryta 2:30 po p.). 

šeštas posėdis. 
(Atidaryta 4:30 po pietų, dr. J. Šliupo bute), 
20. Lietuvių kolionizavimo klausimas. Ponui A« 

Martusevičiui ir kitiems delegatams nurodžius į rei- 

kalingumą kolionizuoti lietuvius ant ūkių, Suvažiavi- 

mas, pripažindamas tokio kolionizavimo svarbą, vis 

dėlto nesuranda, kokiuo budu tą uždavinį tuo tarpu 
pradėjus vykinti, nepavedant jo į privatiškų agentų ii 
biurų rankas, kurie tuo pasinaudotų savo ypatiškans 
pasipelnijimui. Po ilgesnių diskusijų kolionizavimo 

klausimą atidėta sekamo III-čio Laikraštininkų Su- 

važiavimo apsvarstymui. 
21. Moksleivių reikalai. vVaterbury o moksleivių 

kuopelės atstovas, p. Albertas Želvis, perstato reika- 

lą organizavimo Amerikos augštesniųjįj. mokslo įstąi- 
gų-univėrsitetų ir kolegijų — lietuvių moksleivijos 
tiksluose sulaikymo jos nuo ištautėjimo, inkvepimo jai, 
tautinės dvasios ir pajudinimo viešan lietuvystės dir- 

voje darban. Suvažiavimas, išreiškęs didžiausią už- 

uojautą Amerikos lietuvių moksleivių organizavimo! 
darbui, pataria dar, a) kad atbundaneioji čionykštė lie- 

tuvių moksleivija užmegstų ryšį su Europos moksleivi- 

ja ir b) kad atigštesniųjų mokslo įstaigų auklėtiniai 

neišskirtų nuo savęs ir vidutiniųjų mokyklų (High 
Seliool) mokinių — ko reikalavo ir tokių mokyklų au- 

klėtinės, Sei-antdno moksleivių kuopelės “Liepa”, re- 

prezentantės, įp-lė Agota Grybiutė, ir p-lė Hypatija 
Šliupiutė. *; 

22. Mezgimas ryšių su latviais. Pažymėdamas ,ar-. 

timą giminystę lietuvių >Su latviais, suvažiavimas iš- 
reiškia savo -linkėjimus, kad lietuviai rūpintųs labiau 
ę-nird št- į .. aiga ant 8-jto pusi.) 

; '4*;.:.4-n. V 
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