
Y FRIEND

Taip tvirtina valstijos

gydytojo ranu*. gimę* Minsko

viršininkas

RUGPJŪČIO 27.1919 M

Dnenymdri yra begula ir 
žiauru*. Jin (virtim, kad jri 
jame paėiame atsirastų kokie 
nor* . holsevikizmui priešingi

kitu* biuro

Prokuroras Bnmdage be kit
ko tvirtina, jog jia pavarto
siu* jam galima* priemone* ir 
priversiu* saliunininku* pildy
ti įstatymu*. Arta viai saliu-

Brt paskirtų vardai viekai 
neskelihami. Nes, sakoma. An
glijo* vyriausybė sutrukdytų 
jiem* iškeliavimų.

Bondsų pardavinėjimas už- 
drausta* skelbti laikraščiuose. 
Tad sina-feineriai suradę kito
kiu* kelius jg paskleidimui.

Pamkojama, kad tmnaM 
perku bondsus. Brt natinio, 
kiek tame yra tiesos.

LENKŲ SU UKRAINAIS 
SUTARTIS

VUdivoftokaa, rugp. 27. — 
leitenantas gen. Butano v, 
augalas nišų valdininkas ryti
nėj Sibelijuj, užgina visokius 
pastaromis dienomis praneši- 
mus, buk't’šifs-rijo# (Kolėako) 
valdžia kraustosi iš Omsko Ir- 
kucknn. Jis Įtažymi, knd tai 
e«ų vieni prasimanymai.

CHICAGO. ILUNOIS. TREČIADIENIS, BUGPJUOO (AUGUST) 27 1S1S M. 
coaronana marai maucm ai, ■*■«, ar cOraoo. užmota tunui tuk *<-r ur nancn a tara.

geležinkelių šuptueuatu* jtusiu-

Waahington, rugp. 27.—Teis 
daryatės deĮtartamenta- gavo 
informacijų, kad rusų bolševi- 
kai šion saliu pristato savo 
agentam* reikalingas suma* 
pinigų su tiksiu visur pakeiti 
rasinį antagonizmų.

Brt imti "tacvMka” ne 
galabina žmonių. Tik jos agen
tai {atariamu* prasižengėlius 
pristato revoliueijinin teis
man. ••f'rrzviėaikos’’ agentai 
netikėtai užpuldinėja namu*, 
atlieka kratas ir intariamu< 
areštuoja. Tai visa* tos įstai
gos durims.

▼yriaaaiaa tai amu a

Bolševikiškos Rusijos vy
riausias revoliueijinis triumą* 
yra Maskvoje. To teismo pir
mininkas yra Prters, latvis. 
Ji* vienas nekuomrt neteisia 
prasižengėlių. Aituos teisia vi
sa eilė teisėjų, katriems pir- 
uiininlAiuja Peter«. Nei vienas 
prasižengėli* neteisiama* Ih- 
trijų teisėjų. Kaltinamiems vi
suomet leidžiama turėti lega
liu* apginėju*.

l Kai-kada tn*ai revoliuciji- 
uis teismas paskelbia lengva* 
Imu no- apkaltintiems.

Lengvai nubacrta* buvęs 
Markvos gubernatorius

Praeitų gegužė* mėnesį ta
me revoliucijiniam teisme 
Maskvoje buvo teisiamas bu

Btockholmaa, rugp. 27. —
Gal kas norėtųsi pamanyti, Nauja įatalga.
kad rusų bolševikų v.ldomuo- ..Oraavičaikoa” įstaigų bol- ’ 
*e Rusijos apskrituose vieš- va|(|žia jKt..ig.-. v<>.
patauj. tik viena* atvirumas, lpinu tn> Tai >u.
viaalina Wraė ir asmens ne-
pali iamybė. krantu toli prakeikia kitų ša-

Bet taip nėra. Bolševikų |į, loB rų*;.-, .tapt,* valdi! I 
valdžia įkūrė naujų įstaigų, ka* organizacijas, slapta* po-l 
priet kurių dreba kiekvienn« |irįjin,., „genimus, 
ten nel*»lševikas, arba tas, ka« 
su virai* bolševikų principai. . To’,vl’ k,d •r***’’

joje yra daugiausia buvusieji
T. įstaiga vadinasi “Cma- "J“ "“‘'T?’

viėaika”. Visakuom ji artima ‘»k*-
. x .. . . mi ochrnno- agentais nuolatbuvusiai rani dienų oriirniuii. .... . ,
c a— uia - ■ e t t ! MUoknlbmvn prie* imkim carokatra kituonud labai buvo iki . ' ...' ivynatiMvhr. ( ntviraikon*

•r ... . .. . . nrvntnuui žmiii dali# t*oliiikaTo* ptaigon virximnkn» vra V .. • ... ... •• t i »niti |»rn*r/t iiL'fiių. kunr ratoh. Ihurzvn-ki. viena* im Imi ...... . . . ..
j.,..;!... ..„j., laikai* katorgoje buvo knnki-

Įnami. Tai via buvusieji ruo-' 
8aufoi. bet ne liuoeaa. i kalbininkai pri<4 inini-ti-rin-.1

Raudonojo teroro perėsią J’'',b‘,n,n,,,riu- ir 

<l_;k.u.n.:_v n., kratus.

Ta pora Imagf udyaM| M| 
labjau* pasmarkino kampoMi 
prieš saliunu*.

Prokuroras Brundage kari 
prirodymų, kad viena* aO^ĮĮ 
uiniaka* už degtinė* |dM 
surinkdavo $20.

Vt pabauda, bot kili jin— 7

Kaip pranešama. Near Y orka 
firasižrngusieji salitmmMklI 
Imudžiami kalėjimu.

Itnugeliui saliunininkų pini
ginė paliauda yra menka* 
daiktas. Jie turtingi. Brt kalė
jimas—tai geriausia ir ti*Mę- 
miausia jiem* bausmė.

Federali* prokuroras, kuri* 
agentai pirmutiniai pradėjo 
areštuoti saliunininku*. tvirti
ns, kad .u* rei t noriems jis pa
reikalausiu* Imtinai ‘ “JM* 
bau*mė*. — 5

Federali* distrikto peokuro 
ras tvirtina, kad jis patrauk
siu* atsakomybėn bravorų vir
šininku*.

Tuo tikslu tuojau* imta rin
kti prirodymai prieš bravar- 
ninku*. Ir tie tomis dienomis 
bu* jiašaukti prieš grand jun-.

29 raarettuota.
Suareštuota ligšiol 29 saliu- 

nininkai ir hartenderiai. Kaip 
federaliai agentai, taip miesto 
jsilicijn ir prokuroro detekti-

Iš Argo, III., pranešama, kad 
2,2t»t darbininkų, katrie ilgas 
laika* streikavo Corn l’rodurt* 
R-fining Co. įstaigose, nubal- 
>.nvo sugryžti įlarluin.

Darbininkai sutiko priimti 
kompanijos pn.iulynių — 5c. 
dauginu už darbų valandoje.

Šakotus, kad kompanija tuos 
5c. darbininkam* siulusi prieš 
streikų. Bet darbininkai nesu
tikę. Darbininkai reikalavę ke-

[• •
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bukit kudir lok] pavjndi: 
tiro X. X. punktą, labai pavo-

iw-V- tut'ifrrfltnvi- raukti
itartn-liaiu*, kūne bu* per

ti' kanu yru 
■v kun. Svil- 
ii-kau.i* kum- 
nuguiti*. Bai
li vt» Lnu

punktu*: Aiauliai. I kmergė, 
Marijampolė, TeUiai ir tt.

Ktaialie vi*ų alfa ii <-ua-ga—

kų. piktadarių, ta (arta* bitu, 
nių. Prie* jų atėjimų kaiku- 
rinna rudėei kad jie alneėij a.1 
vargintai Ijctuiai jiailMo. Bet 
lėtikrųjų | tu m rodė «*ų apgavi- 
kai. plėšikai, imriarjai, galva
žudžiai. įkalbėjo mokėti ai 
kiautiniu*, *vie*tų. pienų, Ke
tuj. iluotuj, vežimu*. Pra*liaku« 
laikui reikulaujautieiu ii Im- 
jorijo* legionų *utarto atlygi
nimo užmokėjo Itizunai*. kul- 
li'ttii*.. Netaalnndantiem* už tų' 

i n> žtilun>*kiiiiių liejai* 1 ii. k.
m. perdien naudi- legionai žmo
nelių: "Jėzau Pone. |>er Tuvo 
vu girdėti tiu»knau«tujų žmo
nelių: "Jėzau Pone ja-r Tavo 
malonę, gelbėk IIIU* ŽUKUI-'-".. 
Xrt vietinio klebono pudinį 

|vi i*lmj zulina vidurdienyj ki< 
nu- periznč ii uu*ine*t 3 k- 
u’ioninkai. o nž trepadavlmų tu 
zeiito* žiy»ie> jo tarnaitę kul- 
Utni. prik-vr. Reikalavo ne. 
katalikiilnj dalykų kotnendnu- 

jt.i .iii vietiniam klelmutii: 22 
.birželio laikyti Moly už vendo 
nnn bnžnyėio* žydo name i-u- 
*ia«, tuiipnru*, ]>iitnok*!ų 20- 

iriai legiouinkų, o 29 birželio 
nemokančio ilrandiko net 5 
tikėjimo ■!alykų-|»a.-kribt už 
utoktib u > u*»ioLt tį. b*: '•! 

i 'tu; kJęoimab koiu«adant-.4 at 
zk*. t*i vv*kuDo uraaly tų

"Panevėžio navanurių hatali- 
jono." kuru dar ir Kandie aat 
llauguvo* ti-la-kariauja. artai 
"atakira* jiartizanų mirtie* X. 
X. lutalijoua* ir iluug-iluiig 
kitų.

ė'iu turiu kutinai ir tų pa- 
brėžti, kad inu*ų jauninui* ne 
vien nuo vargi* vmlnoja*i. 
m-: jųjų krūtinėm- liepuieija tė
vynėn meilė* ugni*. kurio* 
jau niek* nepteng* ii-plė*ti— 
užgesinti.

Laikinųjai ijetuvo* Vyriau- 
*ytai pu*kelhn* 26 geguže* m- 
leligeutų mubiliiacijų au per
inta. kad atidarom- Minbteri- 
josc dirbanti* gali būti pu- 
liuo*uojami kiekvienai Mini- 
locijai 1-3 mohilizuojuuių. vi-t 
Kauno *tudentai tuojau daro 
*u»irinkuuų ir iim-ėa rezoliu
cijų — atoti viriam* i karei
vių eile*, liriuktųjn deh-gu- 
cijų rtudentii vaidu Vyruiu 
*ir Karu Vada.-, generolą* Zu- 
kanaLv. ir kpMttgo* MiniP- 

| nt dnenaimiuęat priim* ir 
I r m-dona viru* nz ėrooių p.i 
nrjziuių tai twu< tėvyni > 

.Aiandir tik tie pariliko. kum 
buvo dėl menkumo *vviluit-

I iMilcirŪ I* veikimo. I*-! vi*

>9. oiaujaul 
lu-liut t

UnHŽDriir pritapta pa-
maVta,N*«tan
tatai dų. Alanta*-

“ “T» a^ai
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Lietuvis Advokatas
Rugpjūčio

Dr. S. Naikeiis

SIOLDC CITY IOWA

Pagvidaujauia. kad kaa tiktai

M»Uu« darbui-ul" kolite, 
rnoeya. Xnn« 1* dalu tMk-x- 
atartu* tarp Aly autų ir- 

VokM'tyoa. pa »i rūkyto* Vrr. 
'Ufllw birželio 2^. 1919 r>-i- 
kulnuju. kud Suvienyto tol
ti ji) raidžiu rllaauktų Į Wh»Ii

So. BMtoaaa. ftv. Petro ir 
Povvlo bažnyčioje p. A. Itadie- 
vičh» aiadior pataikyti ir iš
didinti vargonų, nž kcturiun 
tukatauėiu* dubenų.

Tai bu» puikų* vargonai.

Dr. M. Stupnicki: 
3109 So. Morųan Street į 

chkmo. n i rwc»ifs

Uždirbk 
♦35 iki *50 

r į savaitę

TER SCHOOL
N Stote 8U

O



gyvulių skenlyklų darbininkų 
reikalavimu*, «laug laiko pra-

v 4,

Morgai

lloy 
rinu-

suarrštuotn 
ir lairtenib-- 
kml ir >Imii- 
bu.ių.

* reikalingumo de|Mir- 
motai

Ypatinga tas. kati saliuauo- 
nždrausta pardavinėti 

tiylna. Tačiau* ir be avni- 
ių tan trūkimai imkriiami. 
■darienu žmonėm* nieko n*-

Anų dienų prieš fedcralį Iri- 
racp. M Ajaėjų Alsehuh-r, kuris tyrinėja 

■J*-

FKDKRALIAI AOKNTAI J' “’" •!* "^ga-
UtKLUPO SALTUNU8

VIDUMIE8TYJ.

Federaliai agentai ilgai tai-

nj pardavinėdami .vnicnln*.
Pagaliau* tų atliko užvakar. 

Bnatgrij antienų užklupo, vi- 
tal netikėtai, taip kad salia 
■hrinkam* nebara progas svai 
galu* kur užkimšti nrlia ,*• 
MpX

Hmųjų dkoų 
M aaliunininkai 
riai. Pranešama, 
ginu areštavimų

Kaikurie aaliunininkai taip 
jažvyravę. kad be jokio 
puno pardavinėjo svai- 
taip, kaip senaisiais

Iu*. kuriem* dnrlfininkai pra- 
-b-itlžin dang pinigų.

Skerdyklų j*taigų advoka
tai tvirtino, kad svaigalai 
darbininkams yra nuodai. Jie 
sumažina darbininkuose at
liekamų darlių išnašumų.

t Ii darbininkų reikalų advo 
kutai tvirtina priefiagnL Jla 
sakė, kad stipria* svaigalu* 
visais laikai* vartojo gnr*iaa- 
-i nišėjiii, dailininkai, geni
jai, huacsmciiai ir dipionu- 
laL

Jie pažym>-ja, kati alus dar
bininkam* būtinai reikalingas.

Prokurorą• Clvne skelbia, 
kad suareštuoti salinnininkni 
tauuų baudžiami n<* piniginė- 
■te pabaudomis bet kalėjimu.

Niuo kariu ir vienam poli
cijos kapitonui Cliicago> pri
siris atsakyti ui savo žiaurų 
(mririgimų.

Kapitonas yra Kogaa U 
Marųurtte (Milicijų, nuovado*. 
Jį kaltina \Villinm 11. Curran. 
kurį kapitonas apniušęs, kai
po intnriamą prasižengėli.

Kapitima* bara manęs, kad 
ta* Carraa yra paprasta* 
iusngs lis. Nu tokiais policija 
nrkunmrt nesiskaito ir engia 
juos, kiek jai patinka.

Bet Carraa. kaip parkai 
pasirodė, yra legjriatnra* at
stovo broli* ir dar valstijos 
apmokamas darbininkas, lak-

Jų tarpe bn- 
i |siliemona*. 

daugiausia tekę. Nu- 
ligoninėn ji* tuojau*

rsftkia panaikinimas svaiga- 
H-

Bet indomiauria ta*, kad 
priiten ima i daugiausia žudomi 
aaBuatrose. O juk aaliunai ne 
rietą poliemonam*. išėmus 
aepapm-tu* atsitikimu*.

CBIOAGAI PBIT1UKSI4 
CUKRAUS.

Nunreštuota trys vaikai ne
pilnamečiai, neturintieji , avi 
IC nartų amžiau*, kaipo vagys 
prekių i* traukimų vagonų.

Nakomn, praeitai* metais tie 
vaikai su kitai* iš vagonų pa
vogę Ž2O.<M*I vertės |»rekių.

Tie vaikai ir seniau Imvo 
areštuoti. liet teismas juos ke
lis kartus paroliavo.

.lie yra: Stanley Rwi*tkovr- 
ki. Wnlter ir Jo*epb Kovai, 
broliu.

Cukrau* *|H*kuliantui ima 
bauginti žmones, knd uteinnn 
tj mėnesį Cbicagni (ritruksią 
eukrau*.

Bet distrikto prokuroras 
požymi, kad *|M-kulinntam*1 
pritruksiu spekuliavime, kuo 
met jis juo* paimsiu* migau.

VKUO LIGA PLATINASI 
8. VALSTIJOSE

Vt KASIMU KIAUŠU
KALTINAMA POLI

(HJA.

Valdijini* prokuroru* 
ne už buvii*in* rn-ine* 
les Cliicagoje atvirai kaltini 
policijos apsileidimų.

Policijos viršininką* netiki I 
tokiam apkaltinimui. Ir ti»«*’**ji žm, 
lik«lu praves ji* tyrinėjimu*. Nuo <

Waahington, nigp. 26.—An
tie* viešojo sveikntingumo de- 
p.'irtnmeiita* (Miskelliė, jog vė
žio ligų platinasi Suv. Vulsli-

; jo*e ir visam pasaulyj, nešiu- 
| rint ankstyvu to* ligos gydy
mo.

Sulir eeuni biuro skaitlinių. 
I!»17 m>-tni* Suv. Valstijose 
mirė nuo vėžio ligo. 0|.-Ki2 
žmogų.

Tuo (airiu laiku nuo kitų li
gų mirė:

Nuo pinučių uždegimo 112.-

NEDAVĘS UŽLAIKYMO 
KŪDIKIS MIRĘS

Ed.
Springfield ni ih

AtaivU

M

i

J. B. M.

MOKTB UDK.

Pr. J. Paimli*. rašt

U TOWN OF LAKE

tw27 <1.. S vai. vakn

Rugpj. 20 <1- Ihivi* Nquare 
IMirko svetainėje L Vyčių 13 
k|>. buvo vakarėlis priėmimui 
delegatė* iš L. V. 7-tojo M'iino.

kite tuojau*! 
Bronius J. Jakaitis. ,

Ruepiuč
re. Pavis Scpiare parku salėj

| i
B—

KatalikiAoo ■■kyši"* yra 
tai vieninteli* budos, kuria gali 
musų jaunimų išmokinti rrika- 
Ii ilgiausio ir naudi ilgiausio 
mokslo, t. y. tikėjimo ir d >ros. 
Sunku vra motinai adikli *c- 
lers-n.okytojo* darbų. Ji vaikų 
išmokina daug, ta* tiesa, bet 
atlikti sesers ušduotj—tai rrt- 
kaeriais atsitiiuca. Nora ir ne
visi vaikai, seserų mokinami, 
Igija mokytojos augštas dory- 
Is-*. Seserys visųpirma rūpina-

l-ia— -------- A < a- My-a-

likiška mokykla yra tai jauni
mo motina, kuri rūpinasi jų ge 
rovė.

Mm
vargo
kykių. Cbicagojr yra apie arp- 
tynios seserų vedamos mokyk
los, o Peimsy Ivauijoje trys, 
tad-gi visas lietuvių jaunimas 
negali susispiesti j jas.

Butų naudinga jeigu lietuvių 
visuomenė atsižvelgtų į *j pra
kilnų tikslų. Nors Av. Kazimie
ro seserys pašvenčia visos so
ra jėga* dėl što tikslo, brt jų 
yra maža- Jeigu 
---------- » - -1 _»11*prlRšvM'ių 
energTja prie šito dariai, jauni
mu* daleliai (iradžingtų ir lai
mingu butų jo ateitis.

Daug yra parapijų, kurioa 
dideliai pageMoaja Av. Kaai- 
nurro seoerų mokytojų, brt ne- 
gnk gnML Bita Mtatia gali Im
ti lengvai 
tik, kad vi 
tų priaiųrt
OKuntnio i Mvvoiy** ir K*a 

pašaukimųTposrikubiatų jatoti 

Dievo

ns Arklas, b-ėdo į tarptautines, 
kuriose <iang mnsų jaunimo 
prarado tikėjimų ir tėvynės 
meilę.

lietuviai, nedarykite t-dina 
iaalri^ Mk
m prndiimę aųršlti Dievų ir
•'•'■■e

Tad-gi šįmet pasistengkime, 
ka I musų vaikučiai lankytų 
lietuviškas katalikiška* mokyk
las. lepi klykime Dievo ir tėvy
nė* prisakymus.

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj ateityj pasiųs lai
vą į Liepoją arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai.

Jeigu jus norėtumėte sužinoti, kaip nupirk
ti siuntini daugiausiai reikalingu maisto, ku
ria yra jam saųiakartM, ir kmų prioMyi * 
te virtų Lirtncoje Lirtuvm Aanaritom 
narnės Itradrovė, išųiiHykite ir priaių 
žemiau (uoluotų ku|x>nų:—

• W Tat* Ožy
Htlourlite ffrinitfKli mm* a/rir tiniiliini pnijr/bot į I ru rapntrta, šad Šri pa-

• pMiši-iatMų daodsuMa dgltii ir

Gavu* Ij kuponą pi 1 RAS y^aiOriniIjCMl DAMABtA* j

dr-ja laikys 
ekstra susirinkimų šiandie, t. 
y. seredoj, rngpj. 27 d. Ar. 
Kryžiaus parajiijos svetainėje, 
prie 4G-to* ir Wo«d gatvių. H 
vai. vakare.

Nraeaai Suv. Vai. Pašto vy
riausybė praus** Amerikos 

pašto ry- 
ir Mata

ras yra sutvarkyti ir jau ga
lima laišku* ir laikraščiu* 
siųsti tėvynių.

Taigi, brangus lietuviai, pa* 
sinaudokime šia pirma mums 
sutrikta proga; riųskime ko- 
daugiansiai laiškų, ypač laik
raščių. ne, ta proga gali būti 
musų jausmų išbandymą*; 
išbandymas meilė* ir pasiil
gimo saviškių ir tėvynės.

Dėlto me* turim ypatingų 
domų atkreipti, turim siųsti 
kodaugiausiai laikraščių j tė-

Mūsiškiai trokšta, žinių ii

Rugpjuėio 20 d. U R. K. kp. 
surengė prakalta* Av. Mykolo 
pnrnjiijos svetainėje. K aibė-jo 
geriu Dr. Rutkauskas dvejai* 
atvejai*. Visų pirma papasako
jo apie Ilaud. Kryžiau* orga- 
nizarijos atsiradimų, jo* reik
šmę ir imšelpų, kokių neša ka
rės laike sužeistiems visų tau
tų ir šiaip jau šalinis, kokios 
nelaimės ištikusioms. Rami. 
Kryžius sanitarai a|diuri ri
šu* ligoniu* ar sužeistuosius 
nežiūrint tautos, tikybos ar ša
lie*.

Kadangi dntar Lietuva yra 
karė* stovyje ir turi savo R. 
Kryžiaus organizacijų, tni 
gi-rli. kalliėtojns karštai ragino 
šelpti šitų organizacijų įvai
riai* budais: aukomis, drabu
žiais ir tt. Pertrauko* laike bu
vo renkamos aukos. Nurinkta 
apie GO dolierių.

Paskui Dr. Rutknu.ko ketu

T*. Vyčių 5-ta kuoĮia laikys 
savo savaitinį susirinkimų ne
rėdo j. rugpj. 27 d„ Av. Myko
lo par. sveL, 7 Jtl vai. vakare.

Susirinkimas tuomi svarlms: 
seimo delegatn*. A. Mureikn. 
i šiluos ra|Mirtų. o (Miškui galė
sime žaisti.
Todėl prašome, idant visi na-'

Ameriko*. žinių iš musų lietu- riai atsilankytų ir pasiklausy
tų ką šįmetinis seimas 'lularo 
ir knd visi narini atsilankytų 
laiku.

vių veikimo užrubežiuose, o 
kas-gi tą visų gali suteikti— 
daugiausiai gera spauda.
Laikraščiai vra labai brangi- 

narni Lietuvoj^ ypač geri lai
kraščiai. k. t “Draugas”, 
“Darbininką.”, Vyti*.” “Mo
terų Dina." “Garsas" ir kiti 
rimti laikraščiai. Siuntimą* 
laikraščių visai pigiai Mteoja.

Norintiems siųsti laikraščiu* 
j Lietuvų, BridgejMirto apie- 
linkėje galima kreipties j l*. 
D. S. krautuvų, 901 W. 33rd 
St.. nes č-in galima gauti rim
tų lietuviškų laikraščių; čia 
bu< suteikta* (Mi tarnavimas 

rių metų sunu* pasakė gražia* kaip sutvarkyti bet užadro- 
•■ib•* apie Lietuvą, taip kad Į »uoti. Taigi siųskite visi! Sių«- 

, nUatebilio vilių publiką.
Antru ntvėju gerb. kalliėto- 

vnizdžiai |ui|>n*ak<>j<> apie 
rvligijiiiį vaikų auklėji- 

bloga, pasekmes, 
i trūksta tokio iš- 
Cia kallH-toja* pri-

Programa* susidėjo ii kal
bų, dainų, dcUemaeijų ir žais
lių. Programų išpildė vietiniai 
alutnnai, kurie publikų tarėte 
žavėjo. Nors aimanų choras 
dar jaunutis, brt gražiai sudai
navo Amerikos himnų ir kele
tu lietuviškų dainelių. Po tam 
tikros pritaikintos deklcinaci- 
jos tapo įteiktas delegatei gy
vų gėlių bukietas. Paskui po- 
kviestas |uikaliiėti kuojai* na
rys A. 1L Po to tapo (iškviesta 
delegatė, Z. Mestauskaitė, kuri 
papasakojo daug žinių iš ari
mo. Pilnų raportų žadėjo iš
duoti ateiiiančioj seredoj.

Paskui M-kė kaliui dvasiško 
vadovu, kun. X. Pakalnio, ku
ri* labai gražiai pakalbėjų. įbo
gino jaunintų susipažinti su 
įdėtu vos praeities ir dabartės 
istorija ir tt.

Programa* nžtaigla. «udni- 
nuo jaut Lietuvos himnų.

Ant galo sekė lietuviški šo

Inai ir žaidė*. Prieš išsibar
siant dar sudainuota IJetuvoa 
Itiniuaa ir viri išoiritirstė.

Prie proga* priaiaria. 
dabar prie L. V. 13-toa ka
susispietė jaunimai daugiausia 
čia gimę* ir augęs išskyra* 
keletą ateivių. Tai-gi lai gy
vuoja Amerikos lietuvių jauni
mas.

Aiuomi išreiškiu rialų padė
kų I-abdar. dr-joa, ii Ar. Kry
žiau* pa ra p., kuopai už sušel- 
Jiiiuą manys padegėlio; davė 
man galinį pečių, lovų. Nuteikė 
pagelbų.

JI

BIZNIERIAI GARSMOTtS 
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