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Paskutiniu iiienii įvykiai at- 

skleidė naujus reginius, kurio 

liepė mums pažinti save. 

Suvienytos Valstybės pripa- 
žino Lietuvą. Mes esame juri- 
diniai paskelbti jau žinomos 

tautos ir šalies žmonėmis, pi- 
liečiais ir galime netik gyven- 
ti, bet ir naudotis visomis se- 

nu Valstybių teisėmis. Pirmos 
rūšies politinis laimėjimas! 

laimėjimą pasekė mušu 

ilgai laukiamas viešojo gyvo. 
nimo soeialis laimėjimas. Į- 
vyko dviejų pasaulėžvalgą 
imtynės: materialistinės (so- 
cialistii-liberalij) ir spiri t ua- 

listinės (krikšėioniij-tautinin- 
ku). Jas iššauki"' sociahstai- 
laisvamaniai ir pralaimėjo. Tu 

imtynių laikas luivo manifes- 

tacijų diena Suv. Valstybėms 
pripažinus Lietuvą. Chicago, 
Waterl>urv, \Vorcester ir ki- 

tos skaitlingiausios lietuviu 

kolonijos dalyvavo tos* imt>- 
nėse. 

Nenagrinėdami idėjinės ko- 

vos priežasties, apie tai pla- 
čiai buvo rašyta, darome tik 

vieną išvadą: pažinkims save. 

Ta proga mums teko pa- 
žinti krikščioniški] įsitikini- 
mų liaudies galybę. Visi ste- 

bėjos, sakysime Chicagoje, 
kuomet i rengiamas McKin- 

ley parke manifestacijas su- 

plaukė apie 50,000 minia.Reiš- 
kia skaitlingu mušu armija, 
nepalyginamai skaitlingesnė 
už pusantro tūkstančio Clii- 
cagos sočiai liberalu surengta ^ 4 U fc 

tą pačią dieną mitingą Arnio- 
ry svetainėje. Tuo taip u ligi 
tos dienos mes nebuvome įsiti- 
kėję į savo pajėgas, nors vi- 

suomet skaičiumi prašokdavo- 
me savo idėjos priešus. 

Bendras įspudys kalbus už 

socialistų liberalų įsigalėjimą 
pasirodė klaidingas. Nepai- 

1 
sant jų įtemptos propagandos, 
jų dienraščio plačiai įleidusio 
savo šaknis į visuoni. kun$, 
pralaimėta visu frontu. Mes 

galime džiaugtis kad jų ma- 

terialistinio socializmo tvan- 

kas neužnuodijo plačiųjų ma- 

sių, kad jų mirties idėjas iš- 

tiko bankrotas. Bet ne tame 

mūsų galutinas laimėjimas. 
Tai vien tėra pažinimas savęs, 
kuris atskleidė sveikos dva- 

sios pasaulį, rusenančios e- 

nergijos židinį. Belieka svei- 
kos dvasios pasaulį suorgani- 
zuoti, rusenančių energijų .su- 

koncentruoti, kad galutinas 
laimėjimas butų krikščioniš- 
kos pasaulėžvalgos pusėje. Šit 

pagrindinis šių metų uždavi- 

nys. Ryt pažinsime jį apčiuo- 
piamai. 

* LENKAMR TAUTU 
SĄJUNGĄ, 

• ^ 

Jau žinome, kaip iautų Są- 
junga nuskriaudė^ Lietuvą. Ta 
skriauda itžrekorduota šio 

rugsėjo mėnesio antroje sa- 

vaitėje Šveicarijos mieste Ge- 
ne va, kur Sąjunga turi metinį 
suvažiavimą. 

T. Sąjungai kaip ant delno 

yra žinomi visi viliugingi, 
klastingi ir neteisingi lenku 

pasielgimai Vilniaus klausi- 

me. 

Bet kuomet Lietuvos dele- 

gatai pa Kėlė neišspręsti) iki 
šiol Vilniaus klausimą, T. Są- 
junga pareiškė, jog ji toles- 
niai tuo reikalu jau neužsiim- 

!Mauti, Girdi, ka tuo klausimu 
1 \ 
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| jau atlikusi, tai atlikusi ir ga- 
las. 

Reiškia. T. Sąjunga Vil- 
niaus sritį ir Lietuvos sostinę 
perduoda lenku ginkluotai 
kumščiai. Leidžia jiems tenai 

(terorizuoti lietuvius ir kitu 

tautu gyventojus. 
Toks T. Sąjungos nusistaty- 

mas lenkus iškėlė į padangę. 
Šiandie jie pilna gerkle šau- 
kia, kad T. Sąjunga Vilnią 
su apylinkėmis pripažinusi 

| Lenkijai. Girdi, to ir laukta. 
Tas lenku šauksmas taipat 

neteisingas. T. Sąjunga nes- 

kelbė lenkams jokio pripažini- 
mo. Tik i# Vilniaus klausimą 
kurčiai ir žalingai atsinešė 
Pasirodė aiškiai Varšavos po- 
nų šalininke. Gal buvo ir prie- 
žastis atsižadėti Vilniaus nes 

kitą dieną, lenkai pąskelbėTąu 
tu Sąjungai savo dovaną. * 

T. Sąj. finansinė padėtis 
gana bloga. Pelto lenkąi ne- 

prašomi prąnešėj kad Lenki- 

ja T. Sąjungos iidan mokė- 
sianti daugiau negu jai skįįrta. 
Girdi, tas taip daroma pasi- 
taisius lenkų finansiniam sto- 

viui. 
Žinome lenkų finansinę pa- 

dėtį. Lenkuose šiandie apyvar 
toje yra suvirs šeši šimtai bi- 

Hionų popierinių markių. Šim- 
tas lenkiškų markių galima 
pirkti už vieną amerikonišką 
centą. 'Tai kurgi čia tas finan- 
sinis 4 4 pasitaisymas''. Nežiu- 
rint to, lenkai padidino savo 

dalį T. Sąjungai. Tai jų at- 

sidėkojimas už Vilnių. 
Nuosekliai kalbant, lenkai 

Vilniaus sritį nupirko nuo T. 

Sąjungos. Sąjunga į Vilniaus 

klausimą numojo ranka, pasi- 
pelnė ir lenkai neva laimėjo, 

t 8it tau ir gražus Tautų S. 

obalsiai! Šiandien jie, sakytu- 
mei, parduodami už aukso ga- 
balą! 

I RINKIMAIŠĖIMAN. 
i \ 
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I Lietuvos laikraščiai daug 
rašo apie rinkimus Seiman. 

Įsigyvenusios politikos parti- 
jos atlieka viešį išpažintį, 
tik kiek savotiškai. Nei viena 

neprisimena savo nuodėmių, 
: bet skundžia kitas partijas, 
j u didžiąsias nuodėmes skel- 

jbia visuomenei. Tuotarpu gi- 
ria save kaip tik išmano. Prie- 
monių pasirinkimo nėra. Yi- 

| sos geros, by tik pažeminus, 
apjuodinus, kaip sakoma, su- 

gurinus savo idėjos priešus. 
: Kova verda. Tečiaus įdomu 
! pastebėti, kad nei viena par- 
; tija nėra įgijusi pilietybės tei- 
i siu, ką aiškiai rodo net 22 kan 
' 
didatų sąrašai. Ir kokių par- 
tijų, srovių nesama jų tarpe! 

1. Bepartyvių kuopa. 
2. Darbininkų ir darbo val- 

stiečių. 
3. Latvių ir vokiečių blojco 

.sąrašas. 
4. Valstiečių Sąjunga. 
5. Socialdemokratų partija. 

| G. Ūkininkų sąjunga 
i 7. Krikščionių demokratų 
partija. 

S. Darbo Federacija. 
9. Zubausko "Dalgis". 

• iO. Darbininkų kuopa. 
11. Lietuvos latvių kuopa. 
12. Žemdirbių ir Pažangos 

blokas. 
13. Grupė vad. "Žemė ir 

.Laisvė". % 

I 14. flusų. Baltgųdžių blokas. 
15. Žydų sionistų "Už tau-! 
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tos autonomija sąrasas. 
16. Sočią}. Įiaud. demofei'ar 

tų partija. v 

1 JL7. Namų savininkų sąjun- 
ga. 

18, Lenkų CeRtfaJ. Rinkinių 
j Komiteto sąrašas. 

19. Žydų liaudies sąrašas 
"Achdus". I 

(20. Bepartyvė ""Lietuvos 

Atgimimo" partija. 
21. Miesto ir apsjfj-ities dar- 

bininkų, bežemių, mažažemių 
grupė. I 

22. ̂ Žydų liaudies sąrašas 
(žydai liaudininkai amatnin- 

kai). , | 
Šanku spėti kuris sąrašas— 

partija laimės jeigu taip sus- 

mulkėjo politinė Lietuvos plat 
forma. Galima vienok manyti, 
kad nei viena iš jų neturės ab- 
soliutės didžiumos savo atsto- 

vų busimame Parlamente. 

LINKIMASPRIEMYBI- 
NIO AUKLĖJIMO. 

• Lietuviškieji laisvamaniai ir 

socialistai didžiu balsu šaukia 

ii; protestų kelia, kad Lietu- 

voje konstitucija įvedė vergi- 
ją. Gi kokią? Ugi reikalauja, 
kad visose mokyklose, išsky- 
rus netikinčiųjų arba bedie- 

vių, butų dėstomas religijos 
mokslas. 

į Reiškia, sulyg j u išmanymo, 
religija tai^vergija. Vargšai! 
Apjakinančio .juos bedieviško- 

jo fanatizmo ir neapykantos 
religijos vergai! Jie nežino, 
jie neišmano, jie neturi su- 

• pratimo, kas yra krikščioniš- 

koji religija.Jie nejaučia ir ne 

gali jausti, kokia ramia, pra- 
kilnia, .didžia viduja laisve 

džiaugiasi tikri Kristaus .reli- 
gijos išpažintojai. 

Argi gali turėti tikros pra- 
kilnios laisvės supratimą tie, 

I 
kurie mato laisvę tik palaidu- 
me, tik materialiu reikalų pa- 
'tenkinime? 

J Taigi religija,, kuri veda 

žmogų prie to, kad jis pasida- 
rytų pats laisvas, pergalėda- 
mas nepasotinamus žmogiškus 
geidimus, kad jis pasidarvtų 
paties savęs valdytojam, ir y- 
yra vergija tiems, kurie jau yra 
savo geidulių ištikimi vergai. 

Kaip manoma kitų. 
Labai klysta masonai ir so- 

j cįalistaį priešindamiesi relįgi- 
l jos viešpatavimui žmonėse.Jie 

patys sau iškasa duobę,-į ku-> 

ri$ jau krinta. 

taip mano kiti. Jau ne^ 
vien katalikai mato žmoni ii 

visuomenei reikąlingunnj, re- 

ligijos ir morališkumo pamil- 
to ja, bet ir visa žymi visuo- 

menės dalis, nespėjusi da vi- 

siškai sugesti ir proto netekti. 

Kryptis prie religijos, £ad 
ir ne visur prie katalikiškos,1 
yra smarki. Tokį ji yra Euro- 

poje, nemažiau ji matoma ir 

Amerikoje. 
Kas gi Amerikoje. 

Amerikoje neleista viešose 

mokyklose dėstyti religiją. 
^Tokias mokyklas katalikai se- 

nai jau paskaitė ^atatinka- 
momis pilnam žmogaus iš- 

auklėjimui ir negalinčiomis 
išauklėti. Jie įsisteigė savas, 

katalikiškas mokyklas, ku- 

riose dėstomas religijos,mok- 
slas. 

O kiti, nekatalikai, ar pa- 

tenkinti? Kiek laiko tenkino- 

si, bet jau senai pamatė, kad 
toms mokykloms trūksta, kad 

jų auklėtiniai išeina netvirti. 

Pastebėjo, kad jiems labai tru 

ksta tikybinio išauklėjimo ir 

morališkumo. 

Kryptis prie religijos. 
Taigi jau nuo gana senai 

prasidėjo labai platus ir gy- 
vas judėjimas, kad viešųjų 
mokyklų auklėtiniams butų 
teikiamos religijos pamokos* 
Pasirodė, kad prie dabartinių 
sųlygų viešose mokyklose to 

negalima įvykcįjnti. Tad- im- 

tasi įvairių priemonių. 
(iary, Indana buvo padary- 

tas šioks bandymas: Viesiiju 
mokyklų auklėtiniai būdavo 

paleidžiami tam tikromis va- 

landomis, kati visi eitų i savo 

bažnyčias mokytis religijos 1110 

kslo. Tas "(jary Planas" pa- 

,'sirodė gana pasekmingas. Jo 

griebėsi ir daugelyje kitų vie- 

tų. Pensilvanijos valstijoje ro- 

dos jau visose mokyklose yra 
įvestas skaitymas Biblijos. 
_ lvitur yra vartojami kitokį 

budai. j 
Visa tai rodo, kati žmonių 

auklėtojai jau pamatė aiškiai, \ 
kad negalima išgydyti sergan- 
čios visuomenės be religijos ir 
ant jos paremtos doros mok- 
slo. 

Masonai ir socialistai to ne- 

mato, o greičiau nenori maty- 
ti. 'Nes jie, sekdami senovės 

daktarus, chirurgus, nori iš- 

gydyti visuomenę nuleidimu 

kraujo. V. K. 

mm REZIDENCIJA. 
NESENAI BRIDGEPpRTJg. 

'4Naujienos'' plačiai. aprašė 
tas prakalbas. Nenoriu, kad 

skaitytojas užmigtų, tai' sa- 

vais žodžiais atpasakosiu,kjaį p 
ten buvo. 

Žmonių susirinko daug, maž 
ne poras desėtkų. Per tokias 
prakalbas visuomet tiek daug 
susirenka.' 

Kalbėtojais buvo Fe-Grybai- 
tis ir "garsus daktaras", 
kurs nuo to laiko, kaip šiek 
tiek mokslo palaižė, visiems i 

skilvį žiuri. Abudum biznis 
dabar nelabai sekasi. Užtat 
nutarė jiedu pasipinigauti ii 

surengė prakalbas. 
Fe-Grybaitis kad rėžė, tai 

rėžė. Jis r<sąvo turiningoj kal- 

boje" ištėškė 15 su jjuse me- 

lagysčių apie Lietuvą. Jei kas 
norėt umete sužinoti, kokios 
tos melagystės, parašykite 
man laiškeli, aš papasakosiu. 
Bet verčiau neprašykite. AŠ 
labai nemėgstu po purvg. grai- 
baliotis. 

Aiit galo prisipažino labai 

norįs pasakyti tokį pamokslą 
bažnyčioje ir kad jo klausy- 
tųsi žmonės persižegnoję.Kaų] 
toj pasakoje. Buvusi bobaj 
kurios vyras sugavęs aukso 

žuvelę. Už paleidimą, žuvelė 

prižadėjusį visako.»Boba tad 

geidė vkako ir sekėsi. Iš men- 

kutės triobelninkės, turinčios 
tik suskilusiu geld;}, tapo 
turtinga ūkininke, paskui ba- 

jore, paskui kunigaikštiene; 
'paskui karaliene. Pagalinus t»J 

rė, "noriu buti jūrių valdove 
ir kad aukso žuvelė man tar- 

nauti]". Už tokį panorėjimg 
pražuvo visi pirmieji turtai 
ir pasiliko boba prie suskilu 
sios geldos. 

Su Fe-Grybaičiu atsitikt] 

panašiai. Pasenęs, pražilęs 
bedievis užsigeidė mat kuni- 

gu tapti.... Ir kad jo melams 

bažnyčia patarnautų... 
Skilvio rakinėto jas tiek dau£ 

neprimelavo..Jis trumpai, aiš- 

kiai, moksliškai matyt, pasa- 
kė kad Lietuvai Amerikiečiai 

privalo duoti... "špygą pano- 
sėn". Taip drąsiai dar nė vie 

/s 

nas iš rakalių nedrįso iki šiol 
Paskui ėjo per žmones uba 

gaudami. Atmetus išlaidas Ii 
ko socialdemokratams Lietu 

voje lygiai dešimtukas. 
Abudu didvyriai visą nakt 

nemiegojo vapsodami prie su 

skilusios ■ <beldes. t3al I£le- 

-qfas patartų nabagėliams 
!kpįĮ<nnis chemįkalijoniis jie- 
du galėtų dolėrukų sau pa- 
perėti. Vieni* gerą. dalyką jie- 
du padarė. Ir užtai jiems cen- 

tą 'pridėčiau su mįeju noru. 

Jiedu abudu nutarė ne- 

siregistruoti Lietuvos pilie- 
j čįąis, Du kniseŲiu Lietu- 
va turės mažiau. Žmonės bu- 

vusieji tose prakalbose žadė- 

jo kitą kartą atsinešti supu- 

rusių kiaušinių... 
Bimbalas. 

/ 

Drulys. — Kaip tu gali rū- 

kyti tokius cigarus kaip šitą 
kurį man ką tik dąveį į 

Baksnis. — Ir negalių. Tai 
^ tas pats cigaras kurį tu man 

vakar davei. 

— Ateik pas mus vakarie- 

niauti šį vakarą. v 

| — Ąš negaliu. Tūrių pama- 
! tyti "Rųtvilę". 

— Imk ir ją atsivesk. 
—X : 

— Kažin kodėl Juozas šo- 
ko į upę? 

— Turbūt kokia nors mo- 

teriškė buvo upės dugne. 

— Jonai, kur tu tempi tų ožį. 
— Aš įioriu nuvesti jį į 

vakarus, bet jis eina į rytus. 

Sėdėjo traukiny naujos ma- 

dos ponia su šunyčiu. Vienas 
^ / 

keleivis rul^ė cigan). Ponia at- 

siliepia: Nerūkyk, nes mano 

šunyčiui kenkia. Keleivis ne- 

paiso ir vis ruko. Įpykusi po- 
nia griebia iš dantų cigarų ir 

j meta per langę. Keleivis, nei 
kiek nelaukdamas griebiu šu- 

nytį ir švyst per lang<j. tarda- 
mas : šunyčiui traukiny ne vie- 
ta. Gerai atsilygino. 

ĮDOMYBĖS. 
Žymi dalis /serbų, ūkių dar- 

bų yra moterų atliekama. 

; Trys vietos yra pasaulyje 1 

kur atrasta žalias sniegas. v 

Su v. Vals. apš vietos biuras 

apskaitliuoja, kad kiekviena 
diena praleista pradinėj nio- 

kykSoj arba high scliool yra 
verta $9.02 į dieną. Kiekviena 
diena praleista kolegijoj atsi- 
moka paskui po $55 į dienų. 
Argi ne verta siekti aukstes- 

į nio mokslo? 

L.- 
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RUGPIITTIS. 1922. 

Lietuvos Vyčiu organizacijos narini | 
ir narės, susilaukę jų gyvavimo < dešini- i 

ties metų sukaktuvių, .džiaugiasi. Ir to 

jų džiaugsmo ir pasididžiavimo priežas- 
tis tame, kad per tuos ištisus- dešimts 
metu uoliai ir tiksliai gyveno ir darba- 
vosi 'Tautai ir Bažnyčiai. Šiandien-gi iš- 
tvermingų jų pasirįžinių, prakilnių ir tli- 
dingų jų .darbų vaisiai pasirodo aiškioje 
šviesoje. 

Tik atskleiskime Vyčių organizaci- 
jos organo Sukaktuvių Numerio pusla- 
pius ir sužinosime visky. 
1. Dešimties metų gyvavimas ir darbuotė. 

Dorasis ir žydrusis Lietuvos jauni- 
mas, iškeliavęs iš Tėvynės del įvairių 
priežasčių ir, apsigyvenęs daugumoje Su- 

vienytose Valstijose, buvo 'bepradedąs 
krypti į ištautėjimo ir bedievybės žiotis.1 
Ir Dievas vien žino, koks butų buvęs to j 
gražaus musų jaunimo likimas, jeigu Jo 

Apveizdos nebūtų buvę skirta išsaugoti 

jį nuo pragaištingu pavojų, kurie tuo- 
met gręsė. 

Lietuva tai Dievo garbintojų šalis. 
Del maldingumo, anot Maironio, tai 
"Žemaičiai, kaip žvaigždės Danguj ži- 
bės ". Yisogalis apsaugojo skaisdrųjį 
niusŲ išeivijos jaunimu ir padrąsino va- 

dus vairuoti musų išievijos jaunimą. į 
skaisčią ir saulėti} ateitį. 

Pirmieji, kurie susirupino musų išei.-< 

vijos jaunimu, buvo tai garbingi vyrai; 
M. A. Norkūnas ir S. BugnavįSius. Ne- 
trukus autoritetingai prisidėjo jaunimo 
žadintojai ir lietuvių išeivijos v$dąą: ą. 
a. kun. A. Kaupas, a. ą. kun. F. Sera- 
finas, kim. F. Meškauskas ir kitų keletas. 
Vėliau daug pasidarbavo plunksną ir gy- 
vu žodžiu įžymus darbuotojai: kun. F. Ke- 
mėšis, K. Pakštas, J. B. Kaupas, L.-&ir 

■niutis, Jonas E. Karosas, M. Zujus, A. 

Aleksis, A. M. Bačkus (dabar gydyto- 
jas) ir kiti. Gi svečiai: kun. M. Gustaitis 
iš Lietuvos ir adv. J. Gabrys iš Paiyžįaus 
savo įtekme ir paspirtim prisidėjo prie 
tvirtesnio susiorientavimo. 

Lewiston'e, Maine valstijoje, S. Bug- 
navičius 1912 m. pirmasis suriša 31' as- 

menį Dievo ir Tėvynės meilės ryšiais, o 

j F. A. Virmauskis (dabar kunigas)* pa- 

gimdo Brockton'e (Montelloj), Mass. lie- 

tuvių jkunimo ratelį tais 'pačiais obalsiais. 
-Tais metais Bostone įvyksta S. L. Iv. 

K.. Ą. Seimas. M. Ą. Norkūnas savo už- 

manymus atidengia laikraštininkams, 

"žyaįgždįs" ir "Kataliko" leidėjai pasir 
žada remti. Gi "Drąugo" redaktorius a. 

a. kun. Ą. Kaupas labiausia susidomėjęs 
jaunimo ateitim stvėrėsi visomis spėko- 
mis tai įvyįdinti. , 

Pirmasis L. V. Seimas įvyko balan- 
džio 27 ir 28 dd. 1913 m. Lawrence, Mass.', 
su idcšįm]ts atstovų nuo įvairių, daugiau- 
sia Naujoj Anglijoj, gyvuojančių, jaunimo 
ratelių. įšv&rstyta; į^nstįtucįjos projektus, 
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kurį buvo sustątę M. Ą. Norkūnas ir 3. 
Bugn^vieius. ; Tame Seime Įronstkųęijaį 
sude^jųti daug patarimiį yra davęs kųn. 
A. Jusaitis. Daug svarstyta apie busian- 
čios organizacijos pavadinimų. Tečiaų be 
L. R. K. Federacijos pritarimo nenorėjo 
daryti galutinų žingsnių. 

Įvykusiame iPittsbųrgli'e (Pa.) A. L. 
R. K. Federacijos Seime birž. įr sek. 

, dd. (1013 m.) .daugiausia Į^.i]icQ ęąsvęsta 
jaimuomenės reikalams. Ir tame Seime 
suteikta jaunimo organizacijai neatmai- 

nomas vardas — Lietuvos Vyčiai. Tą y ar- 

dą pagimdė a. a. kun. A. Kaupas. Tas var{ 
das yra ir bus didingas, didžiai brangin- 
tinas ir neatmainomas iki Vyčiai gy? 
vuos. 

Antras L. V. Seimas įvyko liepos 7, 
8 ir 9 idd. 1914 m. Montelloj, Mass. Ats- 

tovų buvo 22 ir du svečiu: kun. M. Gus- 

taitis ir adv. į. Gabrys. Daugiausia pa- 
švęsta konstitucijos aptarimui ir kitiems 

organizacijos vidaus reikalams. Šiame 

Seime Vyčiai jau turėjo ir kilnųjį savo 

himną, kurio žodžius parašė kun. M. Gus- 
taitis, o gražią meliodiją pridėjo muzikas 

Ą. Ąleksis. Įr tas Vyčių himnas ir sykis 
konstitucija,' 'pasklydę po plačią WasĮiing- 
tono žemę, juųgė įr burė jaunimą po lie- 
tu vos Vyčių vėliava, kurios žymė <bųyo 
i1' yra gyventi Tautai ir Bažnyčiai. 

Trečias L. V. Seimas įvyko liepos Į 
ir 2 dd. 1915 m. Cliicagoj, Iįį. Delegatų 
jau buvo 50. Įs nutarimų pažymėtina nuo- 

savaus organo klaushĮias. Įkųrtįi 
nįs'<<Vytis,,J susidedąs' tik įs Į(i pusla- 
jpių įr vienos kolumiios šrifto. KetvĮrfesįs 
Seimas buvo liepos 10, 11'į.* 12 dd. įgię 
m. Wilkes Barrėj, Pa. Kuopų buvo jau 
priaugę virš 60 su 2,101 nariu. Iškelta jau-1 

namečių klausimas Įr nutarta del jų 'pa- 
rašyti konstituciją.. Ir kiįųpse Seiinuęse 
kas-kart vis daugiau įr sumanesnių ir tik- 

tingesnių klausimų įskelta* ir įvykdįnta 
gyveniinan. 

Neminint, kad Didysis Karas atėmė iš 

Vyčių tarpo virš 1,000 narių gražiausio 
jaunimo, bet gi L. V. organizacija nesu- 

silpo ir buvo tyirta. Ir taip 1918 ųi. L. V. 

organizacija skaitė virš 100 kuopų 
su 3,875 nariais. 1919 m. tu- 

100 kuopų su 3,875 nariais, Į9J.9 ųi. tu- 

rėjo 4,100 narių, gi 1920 m. 4,655 narių. 
Neątsįžvęlgiaiit į L. Vyčių priešus — 

laisvamanius įr j5oc&jš§tgs, 
L. V. organizacijos užmezgimo pradžįos 
kegįė, Sorėdaaų jŽ9Į#tĮ ?S 
teeiau niekųp nesusįlpfūno, ę Vyčįaį vis 

augo įr stiprėjo trr taip jog šiandieną yra 

tvirčiausiu Ąinerikos Lietuvių jaunimo 
organizaciją ir, kuri yv$, daugiausia prisi- 
dėjusį "prie Lietuvos gelbėjimo ir Lietu- 
vos laisvės iškovojimo. Ji ne tik pinigi 
njaį šelpė įietuv^ bet dar itfikayo do- 

Gausius ir tvirčiausius sayp narius, kurie 
4ei Tėvygės įįeį# kį^^ ir aul^vo 
savo gyvastis. Šiandien-gi įi gąli tuomi 

pasidžiauįrti>- didžiuotis, (fius datt^au), 


