
LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pnsei Metų $3.00 

Prenumeratos mokasi iskalno. Lai- 
kas skaitosi ano ažsirašymo dieno* 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai- 
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seuas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar erprese 
4'i[oney Order" arba jdedant pini- 
spas j registruotą laišką. 

DRAUGAS" PTJBL CO 

So Oakley Ave Chicaff« 
Tel Roosevelt 7791 

GRĮŽKIME j SAVE, 

Seimų metas baigėsi. Kal- 

bėta, ginčytasi, prieita prie 
nutarimų. Belieka juos įvyk- 
dinti. 

Vyriausia lietuvių katalikų 
organizacija — Federacija. 
Federacijon susibėga beveik 

visos musų draugijos. Jos me- 

tiniai Seimai, Į kuriuos vyks- 
ta visų draugijų atstovai, nu- 

stato visiems metams darbuo- 
tės programų. 

Šių metų skaitlingas Fede- 

racijos Seimas Įvykęs Bostone 
skelbia nauja visuomeninio 
veikimo laikotarpį. Pagrindi- 
nė jo mintis kuri, kaip raudo- 
na gija įsipynė i svarstymus, 
įnešimus ir nutarimus, galima 
taip aptarti: grįžkime i save. 

Ši vadovaujančioji Seimo 

idėja laiku prinoko. Juk lii^i 
šiol mes buvome iš savos iš- 

ėję, visas musų veikimas is- 

tiiškęs iš kilnios patrioto-ka- 
taliko širdies aukojo visų save 

ant numylėtos tėvynės auku- 

ro. Xuo pat pasaulinio karo 

pradžios ligi pastarųjų metų, 
mes savo energijų, pastangas 
klojome šiandien jau laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 

gerovei. Musų žygiai vainikuo 

jam i. Tiesa, dar nevisi troški- 

mai ir siekiniai įvyko, nes mu- 

šu sostaipilis Vilnius ir Klai- 

pėda laukia naujų vaduotojų 
ir pakol jų neatgausime, ne- 

galėsime nurimti. Tečiaus prie 
šių politinių Lietuvos rupes- 

nių, mes neatidėliotinai priva- 
lome grįžti į save, tai yra sti- 

printi ir dauginti vidujinės 
energijos rezervuarų, pagilin- 
ti krikščioniškos akcijos sų- 

mone, jtempti organizacijos 
tinklą, suburti visas pakri- 
kusias jėgas, jų našumų pri- 
vesti ligi maksimum'o. 

II MUSįi CENTRO 
TAUTOS ATEITIS. 

Pažiurėjus praeitin, mes 

matome, jog* jokia tauta, di- 

delė ar maža pati savaimi ne- 

galėjo gyvuoti be dorų, ga- 

bių vadų. 
Lietuvių tauta senovėje tu- 

rėjo taipgi garbingų gabių va- 

dų, kaip ana: D. L. K. Gedi- 

miną, Keistuti, Vytautę ir 

daugybę kitų. Tik susidėjus su 

lenkais ir Lietuvos bajorijai 
sulenkėjus, lietuvių tauta li- 
kos be vadų ir keletą šimtme- 

čių klaidžiojo tamsybėje, kęs- 
dami baudžiavos priespaudą, 
skurdą ir visokias nelaimes. 

Bet kaip po audrai prasi- 
blaivo .dangus ir Užeina gied- 
ra, taip ir po ilgų lietuviu 
tautos vergijos kentėjimų už- 

stojo nauja gadynė. Rusijai 
panaikinus baudžiavą ir lietu- 

vių tauta lengviau atsiduso, 
pradėjo dairyties aplinkai 
kas čia atsitiko. 

Panaikinus baudžiava ir lei- 

dus kaimiečių vaikams stoti 

mokyklon, mūsų tauta pradė- 
jo atbusti, atsimindami savo 

tautos garbingąją praeitį, dy- 
go nauji vadai jau suvis kito- 
kios rūšies, vadai iš liaudies 

tarpo, iš po šiaudinio stogo ir 
ačiu tų naujųjų tautos genijų 
šiandien mus jau laisva tau- 

ta. Bet toji naujai įgytoji lais- 
vė galima ir vėl prarasti, jei 

mosų šių dienų Tadai paseks 
pėdomis žilosios senovės vadų. 
pėdomis. Kad išlaikyti tautos 

iškovotoji laisvė, reikia turėti 

dorų vadi}, vadų pasišventu- 
sių ginti savo tėvų žemę. Bet 

rnųs tauta per vargus ir krau- 

ju iškovojusi sau laisvę nus- 

tojo daug garbių vyrų Kovos 

lauke už tautos laisvę bekovo- 

jančių, tai su rusais bolše- 

vikais, tai su bermontininkais 
ar pagalians su musų tautos 
ėdikais lenkais. Gi Lietuvai 

atgavus politiškąją nepriklau- 
somybę,. reikia daug visokiu 
tautos darbuotojų, įvairių val- 

dininkų, mokytojų ir šiaip vi- 

suomenės darbuotojų; jų gi vi- 
sur jaučiama didžiausia stoka. 

Taigi mes, amerikiečiai, kurie 

taip daug jaučiame tų tautos 

vadų stoką, padėkime juos 
išaiiginti, sušelpkime mokslus 

einančią jaunuomenę.v 
Tautos Fondas šelpia einan- 

čius aukštuosius mokslus, kaip 
vyrus taip ir merginas, pa- 
gelbėkime Tautos Fondui, pa- 
stodami jo nariais. Metinė mo- 

kestis tik vienas doleris. 

►Šiais metais Tautos Fondas 
turi net trisdešimts gabių 
moksleivių, kurie būtinai rei- 
kia sušelpti. Jie ir jos visi y-j 
ra jau pasižymėję darbuotojai. 
Skaudu butų atsakyti pagal- 
bą, ypatingai, kad Lietuvoje 
pragyvenimas nesulyginamai 
pigesnis, negu Amerikoj. Duo- 

I dami dolerį, mes Užtikrinamo 

| savaitę pragyvenimo vienam 

! Lietuvos moksleiviui. Taigi ne 

atsisakykime juos paremti. 
Lietuvos ūkis karo audros su- 

naikintas, nedaug ką gal sušel- 

pti. Męs, kurie visgi tiek ne- 

same kentėję, kurie nematė- 

me visų karo baisenybių, at- 

minkime savo brolius ana- 

pus vandenyno, kurie kovo- 

| ja, kad tauta but gyva ir lais- 

va; pagelbėkime nors besimo- 
; kinančiai jaunuomenei pasiek- 
ti aukštajį mokslą, nes be mo- 

kytų tautos vadų vėl žūsime 
svetimųjų bangose. Todėl au- 

ginkime saii savo tarpo žino- 

K KATALIKŲ PASAUUO. 
Tarptautinė gimnastę sąjunga 

Moravų žemės sostinėje 
Brunn šį rudenį įvyko katali- 

kų Tarptautinės gimnastę Są- 
jungos Kongresas. 

Apie 70,000 atstovų iš įvai- 
rių Europos šalių susivažiavo. 

Iškilmingoj procesijoje, kurios 

priešakyje ėjo šv. Tėvo pa- 
siuntinys arkivyskupas Mica- 

ra, vyskupai, dvasiškija, val- 
džios atstovai, generolai ir 

ministeriai, didžiausia minia 

nuvyko į parodos lauki}. Bu- 

vo atlaikytos šv. Mišios iškil- 

mingos, pasakyta atatinkamų 
karštų prakalbų. Ir paskui į- 
vyko nematytas paradas, kur 

apie 70,000 žmonių lankstynė- 
se judėjo, kaip vienas žmogus. 

Ta gimnastų paroda buvo 

kaip ir gyvu paveik, kat. dva- 

sios lankstumo, susiklausimo 
ir stiprybės, \isas jaunimas, 
jų milionai, prigulintis prie 
tų katalikų gimnastų Tarp- 
tautinės Katalikiškos Sąjun- 
gos gali džiaugtis. Nes tokia 

organizacija tikrai išaugins 
sveikame kune sveiku dvasiu. 
O ne taip, kaip mūsų kas- 

dieną matomos sporto organi- 
zacijosj kuriuos kuną lavinda- 

mos, užmiršta visiškai žmo- 

gaus dvasią ir sugeba tiktai 

užauginti sveiką, gražų, bet 

dvikojį... 
Kryžiaus karas Italijoje. 
Nesenai susiorganizavo Ita- 

lijoje draugija, kurios tikslas 
kovoti prieš piktžodžiavimus. 
Tos Draugijos darbas plečia- 
si kasdieną ir jau siekia par- 
lamento Bumų. Svarstant įsta- 
tymus tenai tarta žodis, kad 

"Italija turi tapti pirma pa- 

saulyje šalis, duodanti pasau- 
liui mandagumo pavyzdį". 

nes, kad turėti gerai išlavin- 
tus1 ir dorus tautos vadus, 
šelpkime besimokinančią lie- 

tuvių jaunuomenę. 
Fed. Sekretorijatas. 

Prie Veronos miesto, kur yra 
centras to kryžiaus karo, prie 
svarbiausiųjų miesto vartų ta- 

po primuštos dvi marmurinės 
lentos su parašu: "Atvyks- 
tantis į Veroną negali 'pikt- 
žodžiauti". 

Katalikiškų Mokyklų Ame- 

rikoje yra 8,000 suvirsum vi- 

sokios rųšies,-pradinių, kole- 

gijų, seminarijų ir Universite- 

tų. Vienose tik pradinėse mo- 

kyklose mokinasi 2 milionąi 
vaikų. Valdžiai neduodant 
jokios pašalnos toms mokyk- 

^ 
loms, Amerikos katalikai su- 

deda kas metą jų užlaikymui 
su viršum 30 milijonų dole- 

rių. Tokiu fondu katalikai su- 

taupo Suv. Valstijų valdžiai 
milionus dol. Ir dar atsiran- 
da bepročių kurie norėtų tas 

mokyklas uždaryti. 

Fratocijos katalikybė stiprėja. 
Neskaitant nuolat augančios 

katalikų Jaunuomenės sąjun- 
gos, kuri šiandieną skaito 
milionu narių, neskaitant nuo- 

latos daugėjančio skaičiaus 

katalikiškų laikraščių ir kito- 

kių ženklų katalikybės atgiji- 
mo Prancūzų žemėje, pačiame 
Paryžiuje paskutiniais metais 

padalyta žymi pažanga. Prau 

cuzų Akademijos narys M. 

Goyau praneša tokias links- 
mas skaitlines. 

1906 m. Paryžiuje buvo 147 

parap., dabar yra 176. Krik- 

ščioniškųjų mokyklų Broliai 
su savo 17 buvusių mokinių 
įsteigė pramonės ir prekybos 
tarnautojų sąjunga, 1887 me- 

tais. Dabar toji sąjunga turi 

30,000 narių. 1902 m. &v. Vin- 
cento seserys sutraukė į Mo- 

terų organizaciją 48 nares. 

Dabar iš tos užinazgos išaugo 
Centralė katalikų moterų Są- 
junga, turinti 40,000 narių 
Katalikų Gelžkelininkų Są- 
junga 1918 m. turėjo 200 na- 

rių, dabar turi 50,000; 1920 
m. įvyko Krikščionių Darbi- 

j ninku Federacijos Kongresas, 
I kuriame atstovų susirinko nuo 

157S skyrių. Iš1 viso narių bu- 

ro tuomet toje organizacijoje 
140,000. , 

Prie to reikia pridėti, kad 
Franci jos Universitetų profe- 
sorių tarpe tėra tik vienae irao 

šimtis bedievių. O 99 iŠ ftiffito 
mokslo vyrų yra praktikuoją 
Aatalikai. žodžiu sakant Fran- 
euzų žemės ir mokslo vyrai 
ir darbininkai ima susiprasti 
ir dideliais žingsniais gręž- 
ta prie tikėjimo. Yra vilties, 
kad sustiprėjus katalikybei, 
Francija atsikratys- išsigimi- 
mo pavojaus h* klaidingos da- 
bar imperialistinės politikos. 

Tuomet ir Lietuvai prieš^ 
lenkus bus lengviaus atsispir- 
ti, 

SKAITYTOJU BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

Adiu PERKŪNUI— JUOKŲ 
VELNIOKUI. 

'Tokią mažą smulkmeną, 
praneša vienas anglę laikraš^ 
tis. Ameriko-je yra gana daug* 
protestonų bažnyčių, kur liuo- 

sybės idealas pilnai yra įkū- 
nytas. 

Susirinkusieji " meldžiasi " 

rūkydami cigarus ir cigarie- 
tus. Patsai pastorius papfy&-| 
riavęs užsitraukia dūmelio, j 
Karstam laike jų dvasininkas 

1 pataria nusivilkti švarkus, nu 

siimti apykaktes, kad butu vė- 

siau. 

Panašiai yra ir kiti} kraštu 

protestonų bažnyčiose. Lon- 

done yra bažnytužė, vad. "Ets- 

tenda", kur dievobaimingi 
protestonai prieš evangelijos 
skaitymą užsidega pypkes. 
Taip pat galima surasti ir kai 
kuriose Olandijos kirįtižėse... 

Girdėtis, kad keli ponukai- 
lietuviai, atsiprašant " dakta- 
ras" Oraiciunas, atsiprašant 
"redaktorius" Grigaitis, ir 

atsiprašant "kunigas" Kubi- 
lius su kompanija nutarė ap- 
dovanoti Chicagos lietuvius 

nauja geradarybe. Jie gauna 
'pinigėlių iš Amerikos Meto- 

dfetfc ir m****** Danun- 

tinę paraptyf. Graičiuiias 
"daktaras" mokina Raymond 
Chapel vaikučių chorą giedo- 
ti, "ktmigfts" Kubilius dar 
mokslus eina (jau pavardę iš- 
moko pasirašyti), o "rašyto- 
jas" Grigaitis tur but naujai 
bažnyčiai naują šv. Raštą, su- 

statys. 
Dabar ir yra mažas klau- 

simas. Jeigu Liuterio " nau- 

joji Evangelija" ir "pataisy- 
toji bažnyčia" šiandieną tapo 
"amoking room" ir visai yra 

panaši į pasmirdusios rųšies 
h otelio "lobby", tai kaip bus 
su lietuviška metodistų baž- 

nytuže? Kaip Tamistos mano- 

te, nŽ kiek dienų nuo "pašven 
tinimo ji virs į saliuną?.... Ir 

gerai, jeigu į saliimų. 
Mes žinome tokį atsitikimų 

Fraircuzų žemėje buvus. Tokio 

pat bedieviai, kafp lr šitie, 
pasisavino gražiausiu katalikų 
bažnyčių Paryžiuje ir pašven- 
tino naujam dievui-Išminčiai. » 

Tų pačių dienų pasodino ant 

altoriams Paryžiaus plikų 
mergų, o šaliutmėse koplyčio- 
se įtaisė barus ir lovas pas- 
tatė... Apie tat žino ir patys 
Graieiuniškiai su Kubiliš- 
kiais. Taigi jei gyvi busime, 
pamatysime vienu skandalu 
daugiau.v 

Tiktai susimildamieji, pro- 
tingieji tėveliai, nenustokite 

leidę savo vaikučių į Ray- 
mond Cliapel, tiktai nenusto- 
kite klausę cieiliukų, tiktai ne 

paliaukite skaitę "Naujienų", 
o j*i gyvas busiu, dar aš ne 

vienų šimtų mulkių išperėtų 
paregėsiu. 

Bus dar, ačru Perkunui, juo- 
kų velniokui, bus.... 

Į — Ar teisybė, kad tas laik- 
rodis eis keturioHkų -dienų be 
užsukimo ? 

— Taip. 
— tt*ai kaip ilgai jis eitų 

jeigu jis butų užsuktas? 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
HTE "DRAUGĄ" 

IŠ GIEDRINKI) 11-TO SEIMO 
PROTOKOLO, 

(Pabaiga) 
Toliaus seka neužbaigtieji reikalai. 

Tarp ko i neina dienotvarkėn 17-tos 

kps. So. Boston, Mass. pareikalavimas 
kad palaikyti seną susivienijimo vardą 
ir atmesti vardą ''Giedrininkai". įrieši- 
imj komisija perskaito si reikalavimą 
Seimui. Kyla daug diskusiją. Galų gale 
nutarta pasiusti 17-tai Moksleiviu kp. 
tam tikrą rezoliuciją. Pagaminimą šios 

rezoliucijos pavesta Rezoliucijų Komisi- 

jai. Seimas pareiškia, kad šiuo laiku 110 i 

jokiu budu negalima mainyti vardą "Gie- 

drininkai", bet nutarta palaikyti seną va r 

dą 4' Giedrini nk ai'' ir paaiškinti minėtai 

kuopai priežastį del kurios negalima tą 
daryti. Tuo klausimas užbaigtas. 

Pakeltas X-to Seimo klausimas mo- 

kėti iždininkui $50, raštininkui $25. Šis 
klausimas tapo panaikintas, tokiu budu 

alga iždin ir rašt. panaikinta. 
Senas klausimas išleisti a. a. kun. 

Kaupo raštus jo paminėjimui, nutarta ati 

dėti neapribotam laikui. 

Antroji sesija užbaigta 5:00 vai. po 

pietų. 
Antradienis, ;ugp. 29 d. 

Trečioji sesija. 

Antradieny S:o0 vai. ryte visi Seimo 

dalyviai susirinko S v. Jurgio bažnyčion, 
kur kun. A. Linkus atnašavo Šv. Mišias 
už organizacijos mirusius narius. Po iš- 

kilmingi] pamaldų visi sueina Lietuviui 
svetainėn.- Trečia Seimo .sesija atidaryta 

10:00 vai. ryte. Įnešimų Komisija patei- 
kia Seimui dienotvarkę. Seimas jų už- 

giria. 
Presos Komisija skaito pagamintas 

rezoliucijas bei pasveikinimus Liet. At- 
stovui A'. Čarneckiui, vietiniam Vyskupui 
ir miesto majorui. Pasveikinimai priimti. 
Nutarta dar pasiųsti pasveikinimą. Lietu-, 
vos Ateitininkams. 

lžd. J. Šilkas prisiuntė Seimui ra- 

portų, todėl skaitymas jo raporto įėjo 
dienatvarkėn. Jis parodo, kad dirbo visa 

energija ir tiek kiek jo pajėgos leido. Au- 

koja $30 metinę algų organizacijos rei- 
kalams ir paduoda rezignaciją. Raportas 
priimtas gausiu delnų plojimu. 

Kyla klausimas kaip pagreitinti iš- 

pardavimų organizacijos ženklelių. Nu- 
tarta parduoti ženklelius po $1.00 iki 

Naujų Metų, gi po Naujų Metų pardavi- 
nėti juos po $1.15, t. y. už tų pačių kai- 

ną, kuri kainavo organizacijai. 
Pakeltas klausimas reikale prašymo 

paramos nuo Federacijos palaikymui 
"Giedros", Giedriu inkų Organo. Kadangi 
-Kulturos vajus buvo darytas ir Ameri- 
kos moksleivijos reikalams, tad nutarta 

pasiųsti Federacijos busiančiam Seimui 

atatinkamų rezoliucijų, prašant Seimo už- 

girti mums paramų ir padėti mums pa-, 
laikyti organų ant toliaus. Seka naujieji 
reikalai bei sumanymai. 

Įnešta turėti knygyno katalogas. Kuo- 
met turėsime pastovią vietų knygynui 
tuomet išsiuntinėti katalogus kiekvienai 

kuopai. 
įnešimas kad toliau vykinti konku- 

rsinius straipsnius su premijomis, palik- 
ta Redaktoriaus ir Literatinės Komisijos 
nuožiurai. 

Buvo įnešta, kad kiekviena kuopa 
siustų Seiman metinę darbuotės apžval- 
gę, kurios butų skaitomos laike Seimo; 
nutarta atidėti šį klausimu ant toliau. 

Įnešta atskirti administraciją nuo iž- 

dinės, gi administraciją suvienyti su re- 

dakcija. Šis įnešimas buvo priimtas ir už- 

kirtas. r 

Sesija uždaryta 11:30 vai. ryte. 

Ketvirtoji sesija. 

Ketvirtoji sesija pradėta 2:00 vai. jo. 
piet. Įnešimų. Komisija pateikia Seimui 

dienotvarkę, kurig. Seimas užgiria. 
Seimo vedėjas praneša kad dalyviu 

fotografija bus traukiama 2:30 vai. po 
piet ties šv. Jurgio bažnyčia. 

Skaityta pasveikinimai nuo L. Vyčių 
administracijos ir redakcijos, nuo Leonai- 
tės AVorcester, Mass., nuo y2-os Gied- 

rininkų kuopos, Grarid ftapids, Mieli. Visi 

pasveikinimui priimti delnų plojimu. 
Įnešta, kad Seimas surastų budus, 

kuriais galėtų parduoti senus jubilėjinius 
"Moksleivio" numerius. IPo trumpų dis- 

kusijų nutarta pardavinėti juos po 25c. 

vieton 40c. ir raginti kuopos, kad pasi- 
darbuotų parduoti juos. 

Įeina svetainėn A. Banis, vietinis žy- 
mus veikėjas, kuris pakviestas išreikšti 
Seimui linkėjimus. Po linkėjimų ir trum- 

pos kalbos aukoja "Giedrininkams" $2, 
kuri$ aukij Seimas priima gausiu delnų 
plojimu. 

Įnešimų Komisija praneša, kad vie- 

tinis fotografas jau laukia Seimo dalyvius 
nufotografuoti ir rekomenduoja Seimui 

pertraukti Seimą, ant 30 minučių. Seiman 

užgiria šį sumanymą. Visi apleidžia sve- 

tainę ir eina nusiimti paveikslus. Sesija i 

i atidalyta 3:00 vai. 

įnešta, kad Centras ižleistij tam tik- 

ras korteles su valdybos parašais liudi- 

jant, kad toks ar tokia narė užsimokėjo 
iki pažymėtam laikui. Įnešimas priimtas. 
[Pagaminimui šių kortelių pavesta Centro 

valdybai. 
Įnešta kad Centro valdyba įsigytu 

antspaudu. Įnešimas priimtas ir nutarta 

įgalioti Centro iždininkų, kad pasirūpintų 
šiuo reikalu. 

Įnešta kad Redakcija įvestų gvilde- 
nimo kalbos dalykų skyrių organe. Šiuo 
klausimu kilo .daug diskusijų, galų gale 
Rezoliucijų Komisija pateikė šitokių re- 

zoliucijų: Seimas pageidauja, kad butų 
gvildenama kalba plačiau organe po Re- 

daktoriaus •priežiūra. Rezoliucija priimta. 
Seka skaitymas rezoliucijų, kttnas 

Rezoliucijų Komisija pagamino. 
Skaityta rezoliucijų 17-tai kp. So. 

Boston, Mass., L. R. K. Federacijos Sei- 
mui ir pasveikinimas Lietuvos AteitiniiK 
kams. | 

Rezoliucijos ir pasveikinimas priim- 
ta. % ... 

Presos Komisija išduoda raportu, pa- 
žymi, kad kai-kurie vietiniai anglų įiiik- 
rasciai patalpino jų rastum apie Griedii- 
ninkų U-tų Seimą. Sako- pasveikinimai 
nurodytiems asmenims bus tuojaufc .pa- 

siųsti. Presos Komisijos raportas priim- 
tas^ fcnygų {Penžiurėįimo Komisija duoda 
savo raportų, pažymi, kad negalėjo jokiu 
budu taip greitai peržiūrėti knygų, nes 

Centro iždininkas k$ tik jas prisiuntė. 
Seimas pareiškia, kad Komisija peržiu- 
rėjus knygas 'paduotų raportu. Centro val- 

dybai, gi pastaroji pertikrins jų darbuotę. 
Kadangi neatsirado daugiau įnešimų 

tai eita prie rinkinio Centro valdybos. 
Dvasios vadas išrinktas peT aklamaciją 

; kun. Vilkutaitis, pirm. P. Daužvardis, 
r vice-pirm. Marijona Kemėšiutė, rast. J. 

Statuta, ižd. Vaclas Sodaitis, redaktorias 
išrinktas per aklamaciją kun. A. Linkus, 
iždo globėjai: A. Kalvaitis, V. Jusas, M. 

Rubliauskaitė, Literatinė Komisija: P. 

Česnulis, kl. M, F. Daumantas, A. Karu- 

žiškis, J. Zabulionis, J. Leonaitė. 

Kitam Seimui vieta *palikta valdybos 
nuožiurai. 

Anot seno papročio Seimo dalyviai 
išreiškė padėką atsistojimu ir delnų plo- 
jimu Seimo rengėjams, kun. Vilkutaičiui, 
L. Vyčių 25-tai kp. Cieveland, O. ir Xlrto 
Seimo presridiamui. Paskutinė Seimo se- 

sija uždaryta 4:40 vaL po pietų. Seuao ve- 

dėjas pttįo kutu Vii kutaičio atkalbėti 
mald#. Po iaaldos sudainuota Lietuvos ir 
Auierikos himnai. 

Taojaus po Seimo atvyko ftrąsę did- 
žiai geliamas ir mylimas Giedrininkų 
-draugas ir karstas rėmėjas kun. 3>r. Ig. 
Česaitia, kuris nors negavo progos išreikš- 
ti "Giedrhnnkaims" UnS^ifijis, tečiaus 

jo pats 'atsilankymas sukėlė daug upo 
Gitarininkuose, už ką nm esame visi dė- 
kingi jam. Taipat negalima; pi-aMšti ae 

paminėjas kitę brangu organ. asmenį 
kun. Kazėnu, kuris irgi pasivėlino Seiman. 
Xors jiem neteko dalyvauti Seime, teciaus 
jų dvasia buvo Seime. Šie asmenys daug 
prijaneia moksleiviams. Ištifentfij, jei ines 

turėtume slaugiau tokiu brangią asmenų 

šioj Šaly tada musų moksleivijai negrės- 
tu pavojus, t 

muite' 
-.v; .. 


