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|po mažiau ar po daugiau aukoti. Bet rae-
PAKTFl TAM A NAsTA tuose yra 52 savaitės ir paprastai tik 

j viena kita iš jų lieka be pajamų, neskaitant 
AMERIKOS Lietuvių Taryba skelbia'nelaimingų ar šiaip nenormalių atvejų. 

planą, kaip, jos manymu, turėtų pasisikirs-
tyti pagal lietuvių čia gyvenamas vietoves 

Mozė tikybos reikalams įsakė mokėti 
dešimtinę. Daugelis žydų dar ir šiandien 

kalų rėmime. Ir katalikų katekizme dar mi
nima dešimtinė Bažnyčiai, nors praktikoje 
to reikalavimo nebeprisilaikoma. Dešimti
nė — tai dešimtoji dalis viso uždarbio, ne 
vienos tik savaitės... Nejaugi mes, švęsda
mi Vasario, lo-tą gineysimės su savim dėl 
penkiasdešimts kartų mažesnės dešimtinės 
savo tautos didžiausiam reikalui? 

užsimotojo surinkti 100.000 dolerių vajaus tos normos tebeprisilaiko savo tautinių rei-
nasta. Kaip gi ta našta praktikoje atrodo? ' 
Ar ji sunki? 

Bendras skaičius — 100,000 dolerių —-
nėra mažas. Bet paskirsčius jį dalimis — 
ne toks jau baisus. Nekalbame čia apie Chi-
cagą. Ji pati viena ima ant savo pečių dau
giau kaip ketvirtadalį visos naštos. Atrodo, 
kad ir gali. Bet pasižiūrėkim į kitas vietas. 
Pavyzdžiui, Clevelando miestui numatyta 
3,000 dolerių, šiame mieste vien najakurių 
lietuvių skaičiuojama per 1,000. Manoma, 
kad bent 600 jų dirba ir uždirba vidutiniškai 
tarp 40 — 10 dolerių per savaitę. Tegu yra 
visokių reikalų ir bėdų, skolų ir šio ir to, 
bet šiaip ar taip, kiekvienam dirbančiam 
už reguliarų atlyginimą 5 doleriai sudaro 
vidutiniškai imant apie dešimtą dalį vienos 
savaitės uždarbio. Yra daug, kuriems gal 
tai bus septinta ar tik šešta dalis savaitinio 
uždarbio, bet gana daug yra ir tokių, ku
riems penkinė yra tik penkioliktoji ar kar
tais net ir dvidešimtoji savaitinio uždarbio 
dalelė. 

* * 

BET AR tai tikras reikalas? štai klau
simas, kuris gal būt jau ne kartą yra paki
bęs tarp lūpų ar ir toliau nuo jų nusprūdęs. 

{ tą klausimą reikia labai rimtai ir iš 
visų pusių pasižiūrėti. Visų pirma turime 
nepraleisti pro savo žvilgsnį, kad tai gali 
būti ir dažnai esti "defaitistinis" klausimas 
Lietuvos laisvės priešui nepaprastai reika
lingas ir naudingas klausimas, nes juo gali
ma daug Lietuvos laisvės kovai reikalingi 
jėgų atšaldyti, kovojančius palikti be kovot 
priemonių ir be galimybių. 

Bet iš kitos pusės į tą klausimą rimta: 
turi pasižiūrėti ir visi tie, kurie bendrai su
telktas priemones naudoja. Jie turi irgi at 
minti, kad ten, kur reikalinga platesnių vi 
suomenės sluoksnių talka ir parama, ter 
reikia ir tų pačių visuomenės sluoksni 
pasitikėjimo. O daug yra klausimų, kurie 
neišaiškinti, kurie palikti be dėmesio, tą pa-
stikėjimą graužia greičiau, nei kirvarpos 
medį. 

Besirengiant didelei šventei nejudin-
sim šiandien tų visų klausimų. Ir kviečiame 

Kam tas skaičiavimas? Ogi st?\: tik 
600 dirbančių naujakurių, skil dami Vasario 
16 dienos proga vos vieną dešimtadalį tos 
savaitės uždarbio Lietuvos laisvinimo fon
dui, jau gali sudėti tokiam Clevelando mies
tui skirtą dalį! O kur'visi kiti, kurie juk ir
gi dar nenusisuko nuo Lietuvos reikalo ir 
neatsisako savo dalį pridėti! Atrodo, kad 
panašus vaizdas ir kitose vietovėse. 

Tad nusigąsti, kad ALT užsimojimas 
per augštai siekia, nėra jokio pamato. Bet... 
reikia visų aiskaus ii solidaiaus nusistaty- vjsus atidėti juos dar vieną kartą į šalį, o at-
mo, kad šią savaitę, kada yia tokia didelė. likti Lietuvai, ne kam kitam prideramą pa-
Lietuvos šventė, šiuo metu ne džiūgavimus jreig^ neatitraukdami pasitikėjimo tiems, 
kelianti, o pasiaukojimo įeikalaujanti,^ vi- kurie kviečia į talką bei pagalbą, — neati-
si solidariai skiliam Lietuvos reikalui ne traukdami jo kaip tik šiandien. 
mažiau dešimtadalio šios savaitės uždarbio. 
Uždarbio, o ne to, kas lieka nuo visų kasdie
ninių rekalų ir reikaliukų. Tegu bent jau 
šią savaitę Lietuvos reikalas turės pirmeny
bę prieš visokius kitus reikaliukus! 

Jei su tokiu nusistatymu pradėsim atei
nančią savaitę, ir jei tokį nusistatymą iki 
tos savaitės pabaigos įvykdysim, tai po sa
vaitės Tarybos užsimotasis finansinis tiks
las jau bus pasiektas su kaupu! 

Suprantama, šia auka nepasibaigs vi 

Bet prie tų klausimų, kurie daugeliui 
kelia susirūpinimo ir abejojimų, ar Lietu
vos reikalas galės būti išvestas geru keliu, 
jei bus vedamas kai kuriais abejotino tiks
lingumo būdais — prie tų klausimų reiks 
dar sustoti, ir ilgai nedelsiant. 

Tiesa, kad šiandien reikia visiems ati
daryti ir širdis ir pingines, bet kviečiantieji 
tai padaryti irgi teneužmiršta, kad tas ati-

si reikalai šiam ir antm kilniam tikslui, bū- darymas negalės būti nuolatos vienašalis-
tinam reikalui kitą, trečią ir ketvirtą kartą kas. 

GENOCIDO PARODA WATERBURY 
atidarys Genocido Konvencijos autorius 

Clevelande gyvenančio J. Ri-
mašausko rūpesčiu, kuriam tal
kininkauja specialiai sudarytas 
komitetas, baigta paruošti lietu 
vių genocido parodą. Ji daro 
didelį įspūdį. Tai bus greičiausia: 
pats įtikinamiausias ją maty
siantiems įrodymas, kokį kančių 
kelią lietuvių tauta yra išėjusi I 
ir dar tebeeina. ' 

J. Rimašauską, tokią sudėtin
gą ir kruopštaus darbo reika
lingą parodą suorganizavusį, ga
lima tik sveikinti ir drąsinti toli
mesniam darbui. Tiesa, daug 
dienų ir naktų, praleistų ją orga 
nizuojant, niekas neatlygins, bet 
kaip pats organizatorius sako, jis 
tik atliko savo, kaip patrioto pa
reigą ir bus laimingas, jei ją 

pamatys bent 2 milionai ameri
kiečių. 

Paroda susidomėjimas didėja. 
Iš įvairių lietuvių kolonijų jau 
yra atėjusių prašymų, kad paro 
da tuoj būtų pas juos perkelta. 
Dabar sudaromas planas ir bus 
stengiamasi visus patenkinti. 

Nuo vasario 10 iki 25 d. 
Genocido paroda ruošiama Wa-
terburyje, toje pačioje salėje, 
kur buvo Dailės parodai, 267 
Grand Street. Gauta žinia, kad 
lietuvių Lietuvių Genocido Pa
rodą atidaryti į Waterburj 
atvyksta pats Genocido konven
cijos autorius Yale universiteto 
profesorius Raphael Lemke. 

Į 1 Waterburj rengiasi atsilan
kyti ir daug kitų žymių asmenų, 

susipažinti su lietuvių kančiomis. 
Vasario 10 d. 2.00 vai. p. p. 

bus pokalbis su laikraštininkais, 
o po to parodos atidarymas. 
Waterburyje parodai ruošti yra 
sudarytas specialus komitetas. 
Parodą globoja Waterburio ma
joras R. Snyder. 

Iš arti stebint šį darbą ir kai 
kuriose smulkmenose talkinin
kaujant, susidaro įspūdis, kad 
mūsų didieji centrai, neišskiriant 
ir pačių viršūnių, permažai šiuo 
reikalu domisi. O turėtų ne tik 
domėtis, bet ir visokeriopai rem
ti. 

Pats J. Rimašauskas į Water
burj išvažiuoja vasario 6 dieną 
ir ten pasiliks ilgesnį laik$. 
i* „ B. G. 

KLAIPĖDOS SUKILIMAS 
1922 metų pavasari pirmą 

kartą nuvykau į Klaipėdą apsi
žvalgyti. Teko susipažinti ir su 
vienu kitu vietiniu veikėju. Nors 
lietuviai ir skundėsi, kad jų tei
sės paglemžtos vokiečių naudai, 
bet mintis apie sukilimą dar 
nebuvo kilusi. Rugpiūčio pra
džioje pasklido gandai, kad Pa
ryžiuje pagaliau ruošiamasi prie 
greito Klaipėdos krašto terito
rijos paskelbimo laisvu miestu. 
Tada tai pas vieną kitą drąsesnį 
ir kilo mintis, kad žoždžiais ir 
peticijomis nepagelbėjus. tenka 
demonstruoti gyventojų norus 
veiksmais, kad ir sukilimu. Vie
ni išsigando to išsprukusio žo
džio, kiti pradėjo rimtai svarsty
ti tokias galimybes. 

Erdmonas Simonaitis kreipėsi 
į mane, tų nepabugusiųjų vardu 
klausdamas ar aš nesutikčiau 
klaipėdiečiams padėti. Sutikau 
pasiliuosavau nuo visų kitų pa 
reigų ir persikėliau tam reikalu' 
j Klaipėdą. Nuo rugpiūčio mė 
nesio abu su Erdmonu važinėjo
me po kraštą, nuo veikėjo pas 
veikėją, kad juos pažinti, išaiš
kinti galimybes ir sulig to iš
dirbti veikimo planą. Dalykai 
nėjo nei lengvai, nei sklandžiai, 
ir teko ruoštis su didžiausiu 
atsargumu. Prancūzu prefektūra 
turėjo gerą žvalgybą, kurią vedė 
prityręs specialistas, buv. rus" 
pulkininkas Sizych, kada tai dir
bęs Lietuvoje. Vienintelis žmo 
gus, su kuriuo galėjau atvirai 
kalbėtis, buvo Erdmonas Simo
naitis, su juo mes rasdavom vie
tą, kur galėdavome nekliudomi 
kalbėtis ir pasitarti. Turėjau 
aikytis visiškai nuošaliai nuo 
visu viešų susirinkimu, nes tik 
neprityrę nepastebėdavo, kad ne 
tik didesni mitingai, bet ir ma
žesnių grupių pašnekesiai buvo 
sekami, šiaip ar taip, gruodžio 
mėn. viskas buvo paruošta, bet 
galvą laužėme dėl būsimo suki
limo vado. Sutikdamas padėti 
broliams klaipėdiečiams, aš tu
rėjau galvoj jų karštus norus 
ir bendrus mūsų tautos bei vals
tybės troškimus. Bet vadovauti 
ir veikti turėjo vietiniai žmonės. 
Lietuva jauna, vos pradėjusi gy
venti savy stoviai, turėjo savo 
sunkumų. Su daug didesne kai
mynine Lenkija, nors karo 
veiksmai ir buvo nutraukti, 
taikos irgo dar nebuvo. Ji tvkoio 
ir būtų mielai pasinaudojusi 
tinkama proga. 

Kandidatas į vadus 
Teko imtis visų priemonių, 

kad tokios progos neduotume. 
Tais sumetimais prašiau Erd-
moną Simonaitį nurodyti bent 
porą kandidatų. Jis nurodė pa
siturintį ūkininką, buvusį vir
šilą, pakeltą pirmame kare į ka-
ružas, buv. vokiečių okupacijos 
metu Prienų miestelio komen
dantą Budrų. Nuvykome pas jį 
j svečius. Prie vakarienės išsi
kalbėjome, stengiaus jį pažinti. 
Po vakarienės aš pasišalinau, o 
Erdmonas bandė atviriau pasi
kalbėti. Kalba truko porą valan
dų, bet Erdmonas atėjęs gulti 
(mes ten ir nakvojom) pasakė, 
kad sutikimo negavo. Kitą rytą 
pasikalbėjimas irgi buvo be pa
sekmių. 

Grįždami f Klaipėdą, mes BU 
Erdmonu nutarėme: pradėsime 
patys ir paskelbsim Budrų vadu. 
Už dienos kitos, kai pasiseks, 
dabar neryžtingas, jis eis su 
mumis, o aš liksiu, kaip ir suti
kau, "pagalbininku". 

Manifestas 
Per Naujus Metus Erdmonas 

Simonaitis, Jurgis Bruvelaitis ir 
ąš pasislėpę vienoje mokykloje, 
suredagavome "Manifestą" A. a. 
Šaulinskis turėjo spaustuvėlę ir 
jis su pora pasiryžėlių jaunuolių 
pas save jį surinko, žodžiu, sau
sio 5 — 6 d., 1923 metais, visi 
pasiruošimai buvo užbaigti ir 
ir turėjome pradėti. Bet ir vėl 
įvyko svyravimų, intrigų ir vis-

Sausio 28 dienį Brooklyne Amerikos Lietuvių Tautines 
Sąjungos surengtame Klaipėdos sukilimo metinių minėji
me buvęs to sukilimo vadas, dabar Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke, Jonas Budrys, skaitė paskaitą — 
atsiminimus apie tą sukilimą. Mums labai malonu turint 
progos tą reto įdomumo ir pilną dar nepaskelbtu 

paskaitą perduoti skaitytojams ištisai. 

kas kabėjo ant plauko. Pagaliau i cija nebuvo naujas dalykas, bet 
viską nugalėjome ir sausio 11 aplinkybės buvo sunkios. Kiek-
naktį paskirtose vietose pradėjo 
rinktis pasiryžėliai. 

Mano planas buvo paprastas: 

viena grupė ir paskiri asmenys 
norėjo išspausti ko daugiau. Te
ko neatstumti ir vokiečių, ypač, 

samprotavau, kad Klaipėdos kai krašto padėtis vien sukilimu 
miestas yra administracinis ir dar nebuvo legalizuota. Sukili-
prancūzų įgula; vien tik miestas mas turėjo tikslą tik suardyti 
su apskričiu apima daugiau kaip Į Freistaato planus ir atkreipti 
pusę viso krašto gyventojų; 
miestas vokiškiausias, tad čia ir 
yra svarbiausia mūsų užduotis. 
Nei Pagėgių, nei Šilutės apskri
tyse įgulų ar šiaip pasipriešin-
mo pavojaus nesimatė. Pagė-

aliantų dėmesį. 

Nubrauktas atsišaukimas 
Situacija iškėlė ir man dau

gybę nenumatyto darbo. Keli 
, šimtai savanorių (kone pusė) 

giuose tad nutariau laikyti porą prašžsi paIeidžiami nam0i turį 

S1"! ;'^ei tiek susirinks, kad ne- grįžti prie savo normalaus dar-
pri eistij pagalbos iš Tilžės, iš profesijos, šeimų. O mes ne
kokių vokiškų patriotinių orga- gaiėjome iikti be jėgu, nes vi iką, 
mzacijų. Šilutei skyriau dar kas iškovotai galėjome prarasti, 
mažiau reikšmes: gero būrio Kad pasįiiuosavus nuo kaikurilJ 

uz e o tam pačiam tikslui. pareigų, visas savanorių grupes 
m* . - sujungiau į vieną pulką, paskir-
Kaip atsirado Budrys j damas ja mvadovauti atsižymė-

' Svarbiausias kariškas epizodas jusį prefektūros paėmime sava-
— Klaipėdos miesto apgulimas norį Bajorą. 
ir paėmimas jau aprašytas ir aš j Sausio 26 , Klaipėdą atvyko 
cia Tamsų tuo nevarginsiu tai a]iantų komisija: pirmininkas 
kartodamas. Be abejo, dar būtų Clinchant'as, prancūzas, baronas 
galima įsigilinti į smulkmenas, | Aloisii italas ir Frey _ brita3 

bet bendro vaizdo tai nepageistų. • jog užduotis buvo — bent jos 
Iš viso, visam žygy e viskas dau- veiksmai tą rodg _ ištirU> kas 

giau priklausė nuo politikos: be įvyko ir "atstatyti tvarka". 
reikalo nepažeisti aliantų auto- T , • . , * , . . .  *  L i e t u v a ,  k a i p  s u i n t e r e s u o t a  
n 8 , fvykiais ir, be abejo, krašto li-

I Paėmus miestą, norėjau su-'kimu, atsiuntė savo Nepaprasta 
sisiekti su mūsų numatytu vadu Atstovą — Antaną Smetoną, ku-
Budrum, gal dabar jis sutiks ris atvyko su patarėju Antanu 
perimti tas pareigas, bet suži- Merkiu. Aliantų komisija pano-
nojau, kad jis sukilimo pradžioje j rėjo gyventojų akyse tapti au-
išvyko į Vokietiją, prasišalinti' toritetu ir, nesiskaitydama su 
nuo įtarimo. Taip man ir teko įvykiais, įteikė vietiniam vokie-
iki galo pasilikti tuo Budriu, tik čių dienraščiui atsišaukim, pra-
klaipėdietis buvo Budrus, o aš gydama gyventojus laikytis ra-
pasirinkau pavardę — Budrys. 

Lenkų laivas 
Dar mažas epizodėlis apie len

kų laivo "Marszalek Pilsudski" 
pasirodymą. Prancūzų valdžia 
gavusi pranešime apie sukilimą, 
telegrafu įsakė savo karo atta-

miai ir t. t., ignoruodama ir su
kilėlius ir Krašto Direktoriją. 
Mano pastatytas Miesto Komen
dantas Martynas Lacytis, pra
nešė apie tą jau ruošiamą pir
mam puslapiui atsišaukimą. 

Paliepiau atsišaukimo nedėti 
surinktas raides išardyti, ir kitą 

che Varšuvoje, gen. štabo pulki- rytą laikraštis išėjo baltu pirmu 
ninkui Troussonui nuvykti į Klai- puslapiu, jo apačioje liko tik trys 
pėdą, kad vietoje būtų didesnis 
ekspertas, nesurištas su politi
ka, iššaukusia sukilimą. Lenkija 
pasisiūlė pervežti jį savo laivu. 
Pulkininkas Troussonas suspėjo 
atvykti jau tik po miesto paė
mimo. Kai laivas įplaukė į uostą 
ir iš jo buvo pasiteirauta, kieno 
miestas, gavus atsakymą, kad 
sukilėlių, lenkų laivo karininkas 
nesusivaldęs čia pat tarė: "Za 
pozdno" — per vėlu. Pulkininkas 

pavardės. Įdomu, kad vokiečių 
redaktoriai neprieštaravo ir su 
šypsena stebėjo, argi sukilėliai 
išdrįs nepraleisti to atsišaukimo. 
Jie nerodė jokių jausmų ir laukė 
tolimesnio įvykių vystymosi. Po 
to net vokiečių akyse sukilėliai 
pakilo ir jie pradėjo dar daugiau 
su mumis skaitytis. 

Kitas žingsnis: komisija pano
rėjo ignoruoti ir Lietuvos dele
gaciją, neatsakė į vizitus ir bend-

Troussonas iš laivo nuvyko pas irai išsireiškė: kas čia per misi-
Petisnė (prancūzų pulkininkas, j ja, kam ji reikalinga. Bet ir tas 
aliantų skirtas komisaras Klai-! klausimas tapo sureguliuotas 
pėdos kraštui) ir tuojau panorėjo 
susipažinti su manim. Jį paklau
siau, kaip turiu žiūrėt į Len
kijos laivo pasirodymą. Jis tuo 
pareiškė: "Tai tik mano ir mano 
padėjėjo majoro Rougė susisie
kimo priemonė — jis tuoj apleis HZUokitės, grįžkit i namus, 
uostą". Visgi, patyręs jau apie|mes & vėl darysime savo. 
valdžios pasidalinimą, nepasiten-

tarp Kauno ir Paryžiaus ir komi
sija gavo parėdymą revizituoti. 

Trečias ir svarbiausias komisi
jos žingsnis buvo — ultimatu
mas išsiskirstyti sukilėlių armi
jai, aiškiau tariant — demobi-

kinau vien pulkininko Troussono 
pareiškimu, pasiunčiau Petisnė 
savo reikalavimą raštu, kad lai
vas apleistų uostą, arba mes, su
kilėliai, imsimės priemonių pa
tys. Jau išsiuntus tą raštą, atėjo 
iš uosto savanoris Kostas Jurgė-
Ja su pranešimu apie laivą ir 
klausdamas, ką daryti. Pave 
džiau ir jam perduoti tą reikala
vimą ir tiesiog laivui. Po pusės 
valandos Petisnė pats paskambi
no man telefonu, kad laivas tuoj 
išplauks, ir po dviejų valandų 
tikrai išplaukė. 

Paėmus kraštą ir miestą, var
gai dar toli gražu nepasibaigė. 
Erdmonas Simonaitis sudarė di
rektoriją iš lietuvių ir pradėjo 
kraštą valdyti. Jam administra

te ritiškas posėdis 
Sausio 27 dienos vakarą atbė

go pas mane susinervinę Vilius 
Šaulinskas, kviesdamas ateiti į 
Gelbėjimo Komiteto extra po
sėdį, nes gautas iš aliantų komi
sijos svarbus ultimatumas. 

Nuėjau drauge šu pas manė 
tada buvusiu Pranu Klimaičiu* 
Tai buvo maždaug 7=30 vai. v|k« 
karo. Radau ten Jankų, Labren-
cą, Šaulinskį, vėliau atėjo kiti.. 
Jankus man padavė laišką tylė
damas. Perskaičiau tą ultimo* 
tyvų laišką ir perdaviau Klimai-
čiui. Kol jis skaitė, pagalvojau, 
kad aliantų komisija ir vėl igno
ruoja įvykusį sukilimą ir atkak
liai siekia savo: atstatyti iki su
kilimo buvusią tvarką. Apsidai
riau. Atmosfera buvo lyg kapi
nyne. Jankus visai susitrauk^ 
visi tylėjo prislėgti. Pagaliau d*. 
Gaigalaitis pareiškė, kad jis sef~ 
ga, ir išėjo. Kitas narys staiga 
piktai užpuolė Jankų: "Tai tu 
užvirei visą košę, kuom tu rizi
kavai, nieko neturi!" ir paleido 
jo adresu epitetą, nuo kurio Jan
kus krūptelėjo, kaip botagu g&* 
vęs, ir jam pradėjo ašaros rie
dėti. Taip savo nedrąsą paslė
pęs puolikas irgi išėjo. Pastebė
jęs jį išeinant, šoko, kaip įgeltas 
nuo kėdės ir kitas ir be žodžio — 
pro duris. Man pagailo senio. 
Anksčiau jį mažai pažinojau, bet 
dabar, matydamas jį susirietusį 
sofos kampelyje iy ašarojantį, 
pajutau jam karštą simpatiją ir 
jis iš karto mano akyse išaugo 
į milžiną, nepabūgusĮ is idėjai 
pasiaukojusį iki galo. s< 

Aš paguodžiau jį ir padrąsi
nau, bet gaišti nebuvo gali
ma, atsakymą reikėjo duoti iki 
10 valandos vakaro. Tartis nebu-, 
vo su kuo, bet nebuvo ir reikalo# 
Paprašiau Praną Klimaitį sėsti 
už stalo ir pradėjau diktuoti at£ 
sakymą. Man staiga atėjo mintis 
išnaudoti Petisnė pamoką: "Pra
sidėjus karo veiksmams, aš -r— 
jau nebe aš, kreipkitės į karo vfcw 
dą". Tad ir aš atsakiau aliantų 
komisijai drąsiai ir ultimatyviai: 

"Prašau atsakyti iki 11 valan
dos vakaro, ar Jūsų reikalavimas 
reiškia 15 sausio tarp kariuo
menės vadų sudarytų paliaubą 
nutraukimą, ir pranešu, kad pa
sėkos to nutraukimo guls aolį 
Jūsų." ^ 

Kol mes rašėme, Vilius Šau
linskis, kuris irgi liko su mumil, 
telefonu surado savanorį Pel rat-
tį, po Klaipėdos paėmimo atvy
kusį pas mus ir mokantį gerą! 
prancūzų kalbą. Petraitis atvyko 
ir laišką išvertė. Jankus su šau-
linsku pasirašė. Jankus pralinks
mėjo, o šaulinskis nunešė priėS 
10 valandą atsakymą, kuris iš 
tikrųjų į jų reikalavimą nielio 
neatsakė, o davė komisijai ly
giai vieną valandą laiko atsaky
ti mums. 

Mes išsiskirstėme. Mūsų ra&-
to reikšmei sustiprinti ir parody
ti, kad mes ne tik taip sau rašom, 
bet, kaip čia sakoma, ir "myni-
nam", tuoj įsakiau savanoriams 
ruoštis. Kuopos pradėjo žygiuo
ti prieš kareivines, prefektūrą,' 
uostą ir tt. Nakties tamsumoje 
žygiuojančios ginkluotos kuopos 
padarė įspūdį. Į prefektūrą i$ 
teatro aikštės buvo nukreipti 
kulkosvaidžiai. 

Ir štai, pusę vienuoliktos jaat 
V. šaulinskis atbėgo su atsaky
mu, kurio rašalas dar nebuvo 
nudžiūvęs, kad ponai Clinchaut, 
Aloisi ir Frey patvirtina, jog pa
liaubos lieka galioje, o — kaip 
dabar dažnai sakoma, "veidui iš
saugoti" — pridėjo, kad apie at
sisakymą įvykdyti komisijos rei* 
kalavimą yra pranešta santar
vės vyriausybėms. 

Sumažinom sargybas, bet visjtf 
'palikom sustiprintus patrulius 

(Bus daugiau) 
Ml" 
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