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RINKIMAMS PASIBAIGUS, 
Vakar tilpusioji " Draugevj 

telegrama yra neaiški. Krikš- 
čionys demokratai gavo 44% 
balsų, taigi atstovų turės 34— 

35. Socialistai — liaudininkai 

gavo balsų 33% — taigi atsto- 

vų Seime turės 2o — 26. Bet 

nežinia, kaip su likusiais. Ar 

socialdemokratai gavo 10 % 
balsų, ar 10 atstovų. Imant 

kad soc*. demokr. gavo 10rč 

jie turės 7 — S atstovus. Imant 

žvdu nuošimti — butu 3 —4 
• w C c 

atstovai; pažangos 2 — 3 at- 

stovai,. lenkų 1 atstovas. 

Rinkimų pasekmės dar ne- 

galutinos. Balsų likučius sus- 

kaičius pasirodys, kad ta arba 

kita partija gaus dar vieną 
arba kita atstovą daugiau. c. O 

Bet jau ir iš tų negalutinų 
žinių, kilsta kas kart aiškes- 

nis busiančios valdžios veidas. 

Krikščionis demokratai tu- 

rėjv.v^vi ^^ipiarnajame Sei- 

me dabar turės 44%. Pri- 

dėjus prie jų Palangą — Ka- 

talikai turės iš viso 47rr, ma- 

žiau negu pusę. Socialistai liau 

dininkai kart n su socialdemo- 
kratais turės dar mažiau: 

43% iki 4.")%. 
Atstovais skaitant katali- 

kiškų turėtų buti iš viso 3(5 — 

39, socialistinių butų 33 —36. 

Katalikai tokiu bu d u visgi bus 

Seime skaitlingiausia grupė. 
Bet patys vieni didžiumos ne- 

sudarys. 
Socialistai taip pat. Klausi- 

mas dabar ir bus su kuom su- 

sidės žydai? Jeigu su socialis- 

tais — tuomet Lietuvę, ims 

valdyti bedieviai su žydais, 
kurių pasidarys 41 — 42 atsto- 

vai. Vargiai tuomet kas gero 

butų Lietuvai per tuos trejus 
metus. 

Bet greičiausia krikšč. — 

dfemokr. susidėję su soc. — 

liaudininkais sudarys valdonu) 
ją partija. Jie turės kartu 59 

iki 62 atstovų. 
Kas iš tokio susidėjimo iš- 

eis, sunku dabar pasakyti. 
Krikščionys demokratai, pas- 

tačiusiejiv pamatus Lietuvos 

Nepriklausomybei, negi norės 

dabar boikotuoti Valstybės 
darbą, kaip kad St. Seime da- 

rė socialdemokratai t Nemano- 

me. Derėsis tad su social-liau- 
dininkais. Bet šitie, laimėję 
•daugiau, negu patys tikėjosi, 
turės ne mažus ragus. Vistik 

ir jiems teks^ labai skaitytis 
su krikš. demokr. ir aplamai 
su katalikiška Lietuva. Netru- 

kus matysime vidaus politikos 
krypsnį. Viena tik aišku. Ka- 

talikiškoji -Lietuva šaliai val- 

dyti nedavė didžiumos kata- 
! Ii lai. 

SUDIEV BESAKANT. 

Ponia O. Pocienė išleistuvių 
I 

koncerte Cliieagoje, pilnai 
tiiumfavo. Gal niekuomet ne- 

same jos girdėję skambesniu 
halsu ir matę geresne dispozi- 
cija tenkinant entuziastinės ir 

skaitlingos publikos lepumą, 
j Solistes balsas tiek grakštus, 

| kiek patsai menas. Jis nepali- 
: ko skolingas publikai,kuri tiek 

Į daug simpatijos jai parodė. 
P. O. Pocienė žavėjo chica- 

giecius kurie su pasiilgimu 
lauks jos sugrįžtuviu koncerto 

i:* kurie šiandien jai sako: Su- 

diev; Laimingos kelionės! 
i 

| SKAITYKITE "DRAUGĄ." 

KASGI KALTAS. 
Pranešama, kad Anglija jau 

padariusi specialu sutartį sk 

Arabijos karaliumi Feišalu. 
Ta sutartimi > analams leista 

eksploatuoti žibalą Arabijoj ir 
Mesopotamijoj. ^ 

Dėlto Washingfofie kyla 
triukšmas. Skelbiama, jog An- 

glija pati viena neturi teisės 

naudotis svetimų žalių gam- 
tos turtais. 

Iš tokio ^rgumento Anglija 
tik šypsos. „Ji tenai turi man- 

datą. Tad ji, ne kas kitas, te- 

nai skaitosi pirmutinė. 
Kituomet taikos konferen- 

cijoje Paryžiuje Amerikos at- 

stovybė nepaisė savjj reikalų. 
Stengės Įtikti Francijai ir An- 

glijai. Tesidžiaugia. 
Tik padarius garsią savo 

nenuoseklumais Versalio tai- 

tkos sutartį pastabėta klaidos. 

i Tuometinę Amerikos -vyriausy 
bę visuomenė privertė imtis 

bent kokių. priemonių. 
Tad prasidėjo diplomatinė 

kova už kablegramų stotį 

jYap saloje ir už žibalo vers- 

mes Mesopotamijoj. Yap sa- 

los klausimu šiek-tiek laimė- 

ta, l>et žibalo .klausimas pa- 
liko neišspręstas. 

Žibalo klausimu Anglija 
tiesiog atkirto, kad jei-Ame- 
rika nepripažino Vers^illio su- 

tarties, neturi teisių ir prie 
žibalo. Amerika atsisakė įsto- 
ti Tautų Sąjungoh^ tad nega- 

li gauti jokio mandato. 
Po karo su Vokietija aiškiai 

pasirodė, jog Anglija visur 

pirmutinė, gi Amerika pasku- 
tinė. Po karo Anglijos pirk- 
liai praplito po visas šalis pir- 
klybos reikalais. Oi Amerika 
užsidarė ir laukė, idant jai kas 

i nors svetimas išdirbtų pirkly- 
! bos dirvą. Nebuvo kam tos 

malonės daryti, nes kiekvienas 
savimi rūpinasi. 

Nors Mesopotamijos padėti^ 
dar galutinai nėišspręsta, bet 

| Anglija tvirtina, kad Mesopo- 
1 tainija turi priklausyti Arabi- 

jai. Mat anglai su Arabija da- 

i ro biznį. 

KARALIŲ APSIVAINIKA- 
VUS. , 

Šig, fcavaitę Ėmnunijojė iškil- i 

mės. Karalius sų karaliene 

vainikuojasi. 
Rumunijos karalius Ferdi- 

nandas sostę, užėmė karo lai- 
kais. Iki šiolei jam nebuvo lai- 

ko apsivainikuoti. Tam tiks-- 

Iui neturėta nei pinigų, nes 

f ai labai brangios tos iškil- 
mės. 

* 

Anot telegramų, jos rumunų 

tautai, kurių dauguma valstie- 

čiai žemdirbiai, iškilmėms iš- 
leista daugiau 300 milionų 
frankų. 

Tūkstančiai svečiu susėdo 
aplink stalus puoton. Jei tuos 

visus stalus fcit$ paskui kiti} 
sustatytum, tai jie ( užimtų 
dviejų mailių ilgumu. 

Rumunija neturtinga, negali 
kayfir Amerikai atmokėti sko- 

lų. Bet toms iškilmėms pini- 
gų turima. 

Kurgi ji gavo pinigų? 
Konfiskavo visas Transylva- 

nijoje katalikų Bažnyčios sa- 

vasfis. 
Transylvanijoje iš senovės 

laiku bažnyčios ir vienuolijos 
valelė didesnius ir mažesnius 
žemės plotus. žemę bažny- 
čioms pafiko geradariai die- 
voti žmonės. Tai buvo svar- 

biausias baftnyciu ir vienuoli- 

jų pragyvenimo šaltinis. 
Po karo Transy Įvarti ja pa- 

teko Rumunijai, ftios valdžia, 
kaip bematai, pravedė žeruės 

1 reformos įstatymu. Tuo įsta- 
tymu remiantis, valdžia atė- 

|mė nuo bažnyčių ir vienuoli- 

jų žemes. 

Rumunijos valdžia iš to dau 

, griausią ir praturtėjo. Pratur- 

j tėjus pagalvota apie islaidas 
i savo karaliaus karūnacijai. 
! Laikrašty Cliicago Herald— 
! Examin6r p. Brisbane pažymi, 

j kad po tų iškilmių Rumunija 
j pasijus turinti tuščiu iždą. (lai 

išleis bonus, kad gavus "pa 
šalpą"" iš užsienių. Žmonė^ 

turėtų atsiminti visus tuos 

nuotikius. 

VILNIAUS JUBILEJAUS 
IŠKILMĖS, 

n 

. I 
Vasarą susidaręs Kaune ju- 

bilėjinis Vilniaus — sostinės 

600 m. sukaktuvių komitetas 

(M. Biržiška, i. Tumas, S. 

Žemaitis ir kiti) nutarė ge- 
riausia busiant Vilniaus su-, 

kaktuvėms paskyrus ištisus 

metus, einant istorijos prity- 
rimu ir niekam neprotestuo- 
jant, jog Vilnius negi galėjęs 
per dieną pasistatyti, bet tu- 

rėjęs ilgiau užtrukti. Komit. 

nusistatęs kviesti visą, Lietu- 

vos visuomenę tais metais nu- 

kreipti daugiau'dėmesio prie 
Vilniaus ir jo dabartinės pa- 
dėties. 

PačiOs pirmosios iškilmės 
Kaune įvyko rugsėjo 29 d. Ka- 

y""" 
ro Mužėj'aus aikštėje ir sa- 

lėje. Aikštėje dalims susirin- 

kus, sugaudė Laisvės varpas, 
skelbdamas iškilmėms jau pra- 

Į sidėjus. Po^to artilerijos orkes- 
tras atliko gražią, muzikos 

''Maldų" ir tribūną užėmė mu 

sti garsusis kalbėtojas kiul 

"Tumas, kuris keliais pavyz- 
džiais aiškino susirinkusiems 

mūsų politinę iV ekonominę pa- 

dėtį. Po to stiprusis artileri- 

jos orkestras atliko gedulingą- 
jį Betoveuo marš# ir ėmė kal- 

bėti prof. Yčas, kuris moks- 

liškai, bet populiariškai aiški- 
no ir tikrino Vilniaus pradžią. 
'Abiejų kalbėtojų žodžiai susi- 

rinkimo karštai buvo priimti, 
karščiausi betgi Kariuomenės 

i 

j'Vado žodžiai, pilni pasiryži- 
mo ir pasiaukavimo Lietuvai 
ir Vilniaus naudai. 

Vadui kalbėti baigus, įvyko 
gi'audingiausia ir įdomiausia 
iškilmių apeiga: himnas, atlik- 

i tas varpų muzikos automatu 
l nepaprastai gražiai suderintu 

| su orkestros garsais. "Lietuva 

tėvynė musų" tikrai kažkaif 
I ypatingai skambėjo, darė gran 
dinaneio įspūdžio. Tuo pat ine 

tu 2\ kanuolė saliutavo Vil- 

niaus įsteigimui pagerbti. Be- 
to varpų muzikos automato at 

likta varpų "Švinta aušrelė" 

;ir "Marija, gražiausia pane- 
lė". Toliau iš aikštės iškilmės, 

įkelta į patį Muzėjų, kur sim- 

fonijos orkestras atliko Bėto- 

venų ir kitus. Tenpat paskai- 
tyta tfeli referatai iš einamo- 

sios mokslo srities: J. Yčas a- 

pie Vilniaus pradžią ir J. Ba- 

sanavičius afpie Vilnių Lietu 

,vos dainose. Numatytieji dar 

kiti referatai del užsitęsusių iš 

kilmių nuimta ir neskaityti.. 
^ Po dr. J. Basanavičiaus pa- 
skaitos susirinkusieji ėmė 

f skirstytis, gi ore pasirodė fe- 

jerverkas, raketos ir- tt. Di- 

džiojo LietuVps kunigaikščio 
Gedimino atminčiai pagerbti. 

Šit kaip Kaunas pradėjo 
Vilniaus iškilmės. Galbūt jo 
pavyzdys padės provincijai nu 

si statyti ir savo jose dalyva- 
vimu kiek galima panaudoti. 

Taip aprašo Vilniaus jubilė- 
jaus iškilmes "Lietuva". A- 

merikoje, bene pirmiausiai pra 
dėta jubilėjus švęsti Chicago- 
je, West Side spalių 15 d. pa- 
rapijos svet. Salė prisigrūdo 
žmonėmis. Pasakyta trys pra- 
kalbos Vilniaus tema, dekle- 
muota ir apdainuota Vilnius. 
Beto programa pamarginta 
vaidinimu. Upas nepaprastai 
•pakilus. 

Sprendžiant iš šių pirmųjų 
Vilniaus jubilėjaus iškilmių 

"Chicagoje, reikia laukti, kad 

per Vilniaus jubilėjaus metus 

visos Amerikos lietuvių kolo- 

nijos pasistengs kuogražiau- 
siai jį paminėti. 

Gyva, nemirštanti, su lietu- 
vio siela sutapusi šalies šven- 
tavietė Aušros Vartų Panelė, 
Gedimino bokštas, Lietuvos 
sostinė Vilnius, jautriai už- 

gauna visų patriotų širdį, lie- 

pia užgrūdinti tautos valhj^už 
amžiais buvusią'i r esančią sos- 

tinę Vilnių. , 

Kasmet Sttv. Vals. nelaimių, 
kurių -daugumą galima iš- 

vengti, yra dusyk tiek, sulyg 
oyyentojų skaičiaus, kiek An- 

glijoj ir kai-kuriuose kituose 

Europos kraštuose. 

| KATALIKU GYVENIMO, 
Jėzaus —darbininko šventė. 

/ 

Kanados darbininkai katali- 

kai pereitą mėnesį susivažia- 

vę ftongresan priėmė tarp ki- 

tų nutarimų tokio turinio rezo- 

liuciją: 
— 

''' Kanados Kat. Darb. 

Sąj., būdama grynai ir tvir- 

tai katalikiška organizacija, 
niekuomet netižnfirš savo vy- 
riausio vado ir geriausio dar- 

bininkams pavyzdžio, Jėzaus, 
dieviškojo Nazareto darbinin- 

ko. Dėkingi būdami Jam, kad 

teikėsi Jisai didesnę sa!vo am- 

žiaus dalį buti darbininkų 
broliumi; garbindami Jį už 

tai, kad atitaisytoj^. Jis tapo 
visų darbininkiškų nusidėji- 
mų; prašydami amžino atilsio 

Jo karalystėje visiems musų 
mirusiems draugams; norėda- 

mi, kad visas pasaulis pagar- 
bintų Jį pažemintą, — Kana- 
dos Katalikų Darbininkų Są- 
junga prašys Atig^čiausiojo' 
Kunigo Popiežiaus, kad būtij 
įv'esta atskira Jėzai;s — Dar- 
bininko šventė". 

Loretto ŠtOVyla.. 
(Pernai metais Šv. Panelės 

Namelyje Lorelta mieste esan- 

ti stovyla sudegė. Šįmetą sv. 

Tėvas iškilmingai pašventino 
naują stoVylą Ėyme. Iš čia 

Mafijos*stovyla buvo pervežta 
"iškilmingai į Lorettą. Pake- 

lyje pasitikti išeidavo visur 
didžiausios minios taip, -kad 
visa ilga kelione fetfvo nuola- 
tinė katalikiško triumfo pro- 

cesija išilgai kuone visos Ita- 
lu žemės. Valdžios atstovai, 

'kariuomenė išstatyta pakeliui 
taij>at ^tįdavė pagarbu. Vis$ 
laiką procesiją vedė 4 kardi- 
nolai su Popiežiaus Sekreto 

j riumi Kard. Gasparri prieša- 
kyje. 

Pačiame Loretto tarp kitų 
iškilmių pažymėtina, kad la- 

kūnų eskadra iš 30 aeroplanų 
ore iškilę atidavė švenčiausia- 

jai Panelei garbę. Lorettos šv. 
Panelė yra lakūnę Globėja. 

IMUOS LiETUViįl GOLGOTA. 

(Pabaiga) 
Vienas iš jaunuoliu pirmininkavo, se- 

kretorium buvo mergina. Kitas jaunuolis 
skaitė jš sąsiuvinio — nepamenu apie ką, 
— paskaitą. Po jo mergina padeklamavo 
gražias ilgas eiles. Kita jaunuolė vėl pas- 

kaitą laikė, bet ne iš sąsiuvinio, o tik 

pieną turėdama prieš akis. 

Matydamas tokį iš Rytų Lietuvos 
jaunimo gyveninio vaizdeli, — tiesiog su- 

sigraudinau: (Ma Lietuvos Rytuose, kur, 
rodos po lenkinimo tvanui lietuvybė vo^ 

laikosi, čia — okupantu kunišėia jau- 
nieji didvyriai varo lietuvių susipratimo 
ir kulturos vagą; tos išstatytos sargybos, 
tas slaptas susirinkimas, tas didelis pa- 

vojus, gresiąs kiekvienam jaunuoliui* ir 
jaunuolei, toliau — tas sunkus lavinimosi 
darbas trūkstant knygų bei sąsiuvinių, 
pagalios tasai taip tvarkingai ir sąmonin- 
gai vedamas susirinkimas, kad kartais ga- 

lėtų ir inteligentai to rimtumo pasimokyti, 
— visa tai taip neišpasakyto įspūdžio da- 
rė į mane, ir gimė mano širdy viltis, ka I 

turint tokį didvyrišką jaunimą, mūsų 
Liet. Rytai nežus; podraug pamaniau, 
ar gi galima šituos .drąsuolius ir triu- 
s uolius sulyginti su kaikuriais nuisų paf- 
rijotais, kurie daug rėkia, mažai dirba; 
su tais inteligentais, parsidavusiais sve- 

timiems del duonos kąsnelio, kai tasai 

kalino jaunimas, neišėjus jokių mokykln, 

taip giliai suprantąs tėvynės friėffės pri- 
derino ir didvyriškai vykinąs ją gyveni-! 
man. Taipat pasidarė man gėda cLel tu 

jaunuoli ų, kad ir neprikl. Lietnvoj ar 

kur kitur, kurie turėdami tiek progos 
ir galimybės save lavinti, parodyti tė- 

vynės meilę darbais; turėdajni tokią lais- 

vę, valdžios, visuomenės paramą, dažnai 
ir medžiaginę gerovę — ftrirksta degti- 
nėj, tinginystėj, apsileidime. ~ 

; 

lr tav< vaizdelis niekad neišdils iš ma- 

no atminties. Garbė kilniam Vilnijos jau- 
nimui! # 

Nemenkiau moka jatiftimas ir kentėti. 
Kiek prikankina lenkų "kanarkai" (taip 
žmonių vadinama žandarai), kiele prita- 
šo po teisinus, po kalėjimus! nevienas is 

tu drąsuoliu per tuo>< budelius jau atsi- 

sveikino su šiuo pasauliu. N 

Lietuvos visuomenė ateity minės tą 
žiaurią lenkų okupaciją, bet retai gal kas 

žinos vardus tų puolusių koA'oj už kulturą 
didvyrių! 

Ir dabar retai kas žino tfis tyliai ken- 

ėiančias aukas! I 
Žemiai; paduotieji faktai aiškiai liu- 

dija, kokį lenkų pragarą lietuviai kenčia. 
Kiek tai reikia ištvermės, kantrybės, stip- 
rų nervų! Dieną ir naktį Jauk "svečių" 
atvažiuojant; jiems atvažiavus ištisomis 
valandomis /J^irėk, kaip jie visur landžio- 

ja, viską išyerčia, išknisa, kas brangesnio 
paima; tur klausyt, kaip jie iš taV£s ir tau 

švenčiausių ir brangiausių dalykų tyčio- 
jasi, šmeižia... Ge;rai dar jei prikankinę 
įvairiausia^ budais neišveža kur kalė ji 
man, iš kurio retai kas namo grįžta! To 

vargo, tų kaiičrę sunku yra atpasakoti, 

sunku net įsivaizduoti! Teliudija faktai: 

Laiškas iš Vilnijos. 

24. VIII. 22. 
Mielasis. 

Nesenai rašiau Tau, bet nesitikiu, kad 

gausi, nes mūsų. "Prieteliai" kontroliuo- 

ja laiškus, tai peržiūrėję jokiu fondu ne- 

praleis. Rašiau Tau apie baisiu mūsų pa- 
/ dėtį okupuotame krašte, šiomis dienomis 

vėl -gavome žinių iš Lydos apskr., Kania- 
vos Valsčiaus. Ten mat kelinta savaitė 

siaučia "karna ekspedycja".Vaikščiodami 
budelių būriai žmones provokuoja, tero- 

rizuoja, kimba prie visų ir visur, net baž- 

nyčioje nėra jau vietos, "kaip tai buvo 

Rudnioje per atlaidus 2. VIII. Apsilankiu- 
sieji iš ten pasakoja neįtikėtinus dalykus, 
o vienok tikrus! Juos galima patikrinti 
ant vietos. 

Esi lietuvis, baltgudis arba žydas, tai 

džiaug'kis pernakvojęs naktį, nes nežinai 

kaip dienų praleisi. Mažiausias įtarimas 
arba įskundimas bajorėlio ar dvarponio- 
kurie čiajr užsiima šnipavinni, tai ži- 

nok, kad gausi lupti, kad tik vos gyvas 
liksi. Štai kaikurie faktai iš šimtų pana- 
šių. Paužolėje, Kaniavos vai. baisiausiai 

sumušė akininkų Bernatavičių; kankino 

visokiais budais, kokius tik kipšas tega- 
»lėtų išgalvoti. Mušė per papadek, adato- 

mis badė ir galutinai nusiuntė Gardinan. 

13. VHĮ Beliunų sodžiun (Kaniav, , 

vai.) atvyko budeliu būrys ir prasidėjo 
"darbas" tiesiog velniškas. Mušė senius, 
moteris, mergaites, net vaikus, jau nekal- 

bant apie jaunus vyrus, reikalaudami, kad 

pasakytų feff yra parrt^an^i iiėftrviij' ir k&s 

BBHHHHnHnHHBHHI 

prie partizanų priklauso. Vien$ berną, s:i 

rišę kojas ir rankas pakorė ir mušė kiek 

įmanydami, visą paplūdusi kraujais,; rei- 

kalaudami, kad pasakytu kur ginklai. Ka- ; 

da mušamasis visai apalpo, tada budeliai 

liepė įdėti į šaltą vandenį ir kai vėl atsi- 

gavo, tai vėl mušė iki apalpimo. Tame pa- 
čiame kaime sučiupo vaiką kokių 10 mo- 

tu ir liepė pasakyti, kur-ginklai; vaikas 

nusigandęs ir nesuprasdamas, ko jie rei- 

kalauja į^uo jo, sako "čia"; tuojaus pra- 
deda kasti, ieškoti ginklų, bet nieko ne- 

rado nes nieko ir nebuvo. Tada vaiką vėl 

pradėjo mušti ii\paleido pusgyvį. Ten pat 
vieną merginą kT) ta vajo ii* degino bleko- 

mis; tai mergaitė, negalėdama iškošti, 
pradėjo rėkti nesavu balsu, tada ją į 
metę vežiman, sakydami: "to waryatka, 
triebą wywiešč do szpitalo waryatow." 

15. VIII. Trys budeliai atvyko Kr i ve- 

li uosna (Kaniav. vai.). Žmonių namie no- 

xbuvo, nes visi buvo bažnyčioje, kadangi 
tai Šv. Panelės ftinimo Dangau. Užpuolė 
Jurgį Matijošką, liepė pakurti pirtį, iš- 

prausti juos ir du šunis, kuriuos su savimi 

atsivedė. Liepe pripenėt juos pačius ir | 
prigirdyti degtine, o šunims liepė pripilti j 
saldaus piteno, pritrupinti smulkiai dudnos į 
ir prilakinti juos. Atlikę karžygišką dar- j 
bą, išvažiavo žadėdami dažniau lankytis. 

17. VIII. Tan pačian kaiman vėl atsi- 

lankė budeliai. Tuo laiku is kaimyniško- 
kaimo atėjo du žydęliai savo reikalais. 

Vienas budelis prikibo visai nekaltai prie 
žydų, baisiausiai juos sumušė, pasityčio- 
damas liepė lipti ant sienos, bet kad tai 

n'ėgalfrfids gf daiktas, tai vėl ^rauŽė, privėr-* i 
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tė lašinius valgyti, ir dar baisiai sumusę 
paleido. 

Dar i'ąklas prie pogromo Bei kinu kat- 

ine. Prie kaimo yra Belinkų dvaras, kurio 
savininku yra dvarponis Jundzilas. Kada 

siautė budelia? tame kaime, tai moterys 
nesumanydamos ką, daryti, nubėgo pas 
aną dvarponį,- 'prašydamos,- kad jis gelbė- 
tų ar užtartų? tai jis ant to: 4'a czy priys- 
dziecie žąč žyto?" Ar gi tai nepasftyeio- 
jimas iš nelaimės tų žmonių? Žinoma, su- 

tiko ir per "intervenciją" dvarponio nu- 

tilo siautimas įsiutusių kareivių, kuris 
truko nuo vakaro 13. Vili. iki dvyliktai 
dienos 14. VIII. 

Gardine koks tai prokuroras prieš 
vieną dvarponi, pasipiktinusį iš tų žiau- 
rumų, 'pasakęs: "turime griežtai imtis vi- 
sokių priemonių, net iki ylų varymo na- 

gnosna, iie$ kitaip niekas neprisipažins". 
Žmonės verkia, aimanuoja, bet bijo 

skųstįes, nes kamgi skųsis, sako, Pilsud- 
skiui? O kieno tie budeliai, jei ne Pilsuds- 
kio? Labai daug'dar galima butų para- 

dyti, bet argi visą surašysi!? 
Šitą terorą gal dar kelia ir dėlto, kad 

žmones įbauginus, kad dalyvautų busi- 
muose į Varšuvos ^eiiną rinkimuose, mat 
nori pasauliui parodyti, kad žmonės susi- 
dariusia padėtimi patenkinti ir dėlto sei- 
mo rinkimuose dalyvavo, ii*" Jokios Lietu- 
vos jiems nereikia." 

^ 

Linkiu Tamstai viso gero! 
Tavo 

Taip piešia šis laiškas paskutiniųjų sa 

vaicių įvykius. 
Kitu kartu pasistengsiu daugiau pa- 

rašyti iš okupuotos Lietuvos..* 
s / Sfudafcaš. 
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