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s, y. pozicija. 
Santarvės valstybių prem- 

rų. konferencija Londone ne- 

įvė geni rezultatu. Konfe- 

ncija nukelta. Oficialiai 

anešta, kad premieni kon- 

rencija l)us atnaujinta sau- 

d 2 d. Londone ar Pantžiu- 

Franci ja nenusileidžia. Yo- 

etijos interesus anuomet 

rnė Liovei (leorge valdžia, 

nglijos valdžiai pasikeistus, 
rancija daugiaus palankumo 
ukė iš pusės Bonai* La\v, bet 

naujoji Anglijos valdžia nc- 

•itaria aukštiems Francijos 
ikalavimams. Anglija sutin- 

i, kad Vokietija. mokėtii ka- 

i kontribuciją. TečiausN ir 

:>ntribucijai turi but ribos, 

okietija turi mokėti sulyg 
sigalių. 
Anglija priešinasi Francijos 
vupaeijai nauju Vokietijos 
lotų. Xes tas jos žygis sukel- 
; naują karo vėsulą Europo- 

Be to, Anglija nori, idant 

jntribucijos suma Vokietijai 
utu žymiai sumažinta. Kad 
Franci jai to pennaža. Ji 

.. uju.- trane įjos palan- 
•ij .o, Anglija nutinka tlova- 
oti i'ryncijai karo skolas, jei 
rancija sutiks sumažinti se- 

iau nustatyt?} Vokietijai kou 

•ibuciją. 
ori, kad karo skolas jai do- 

anctų ir Amerika. Anglija 
egalėjo to garantuoti ir pre- 
įieni konferencija pertrauk- 
i. v ištik Anglijos vynausy- ] 
ė nusprendė pasiteirauti Wa j 
i* nertine apie skolų >Jovano- 

mą, Fraricijai. 
Tuotarpu karo skolų dova-1 

ojimo klausimu Suv. Valsty- 
ių vyriausybės pozicija yraj 
iški. Karo kontribucijos ne- j 
[rivalu painioti su skolomis. I 

ŽODIS P. M. ŠLEŽEVIČIUI. 
'/Lietuvos Žinių'' No. 208 

til^o p. M. Šleževičiaus strai- 

psnis antgalviu 4 4 Del Ameri- 

kos Lietuviu Registracijos". 
v 

Tame straipsnyje autorius iš 

dalies rinitai nurodo reikalą, 
reviduoti įstatymą, ir taisykles 
Jelei Amerikoje gyvenančiu, 
lietuvių registracijos. Tik gai- j 
la, kad prie to gražaus rimtu-, 

nio įsimaišo kelios nedovano- j 
tinos neteisybės, kurios teikia 
didelio pasitenkinimo Ameri-' 

koje gyvenantiems priešvals- 
tybiniams gaivalams, o ken- 

kia tiems, kurie visada ir vi- 

saip Lietuvą rėmė ir remia. 

Todėl vardan teisybės noriu 

nurodyti p. Šleževičiaus klai- 

das. 

Didelė neteisybe. 

Pačioje pradžioje savo strai- 

psnio, kuri su pasigėrėjimu 
persispausdino Amerikos lais- 

vamaniu laikraščiai, p. Šleže- 

vičius sako: v 

"Lietuvos Atstovas Ameri- 
kai p. Čarneckis paskelbė A 

merikos lietuvių registraciją, 
nustatydamas tam tikrą mo- 

kesnį ir tiems, kurie neužsi- 

registruos paskirtu laiku grą-j 
sindanias ju turtą konfiskuoti 

Lietuvoje. Kuriais įstatymais 
p. Čarneckis visą tai padarė, 
sunku įspėti. Mes žinome tik 

vieną įstatymą: "Laikinasis 
įstatymas apie Lietuvos pi- 
lietybę" (L. V. Ž. Xr. — 2-3) 
i? to ^"Laikino įstatymo pa- 

piklymas (V, 7a. Xr. 94)". 
iPinname savo sakinyje p. 

Sleževičius pasako didelę ne- 

teisybe primesdamas p. Čar- 

Tai griežtai skirtingi daly- 
bai. Beto, S. Valstybių ekze- 

kutyvi valdžia negali to klau- 

sinio įspręsti. Belieka kongre- 
sui tarti savo žodį. 

Suv. Valstybių vyriausybe 
pripažįsta, kad Vokiietija bū- 

tinai turi mokėti kontribuciją, 
bet ne taip staigiai ir stambiai 

kaip Francį ja norinti. 

Pagal i aus S. Valstybių vy- 

riausybė neleis skaldyti Vo- 

kietijos arba savintis jos te- 

ritorijas. 
Taigi, .©u v. Valstybių vy- 

riausybės pozicija aiški. To- 
kios pat pozicijos laikosi ir 

Anglija. Francija, rodos, tu- 

ntu sumažinti savo apetitą ir 

gelbėdama savo ekonominę 
padėtį, neskandinti sau ne- 

draugingų. valstybių. 

neckiui grąsinimą, neužsire- 

gistravusiems turtor konfiska- 

vimą.. Lai gerbiamas Šleže vi-., 
eius nurodo kuomet, kame ir i 1 

kokiu budu p. Čarneckis gnj-v 
si no, kad neužsiregistravu- 
siems bus turtas konfiskuo-: 
tas? Tą, "žiaurų. konfiskavi-j 
mą." pramanė ir išpūtė jojo (p. 
Šleževičiaus) vienminčiai A- j 
merikoje 4'sandarieeiai9' tiks- 
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lu pasitarnauti savo partijai 
ir sukelti piliečių neapykan 
tą prieš Lietuvą, ir gerb. 
atstovą p. Čarneckį. Tais pa- 
čiais "sandar iečių" plepalais 
ir p. Šle&evičius klaidina Lie- 

tuvos žmones. Susikompromi- 
tavę priešvalstybinėje akci- 

joje "sandariečiai" nusivaly- 
mui savo nuodėmių bando tai 

primesti' irerb. atstovui Oar-' 

neckui, ^i p. Šleževičius, (ma- 
tomai informuotas "garsaus 
sandariečio" p.Ivaškevičiaus) 
skolina savo autoritetu "san- 

dariečių" nuodėmėms pas- 

lėpti. 
Nežino įstatymų. 

jToliaus p. ŠI. išcitavęs įs- 
tatymus ir radęs, kad regis- 
tracijos įstatymas yra, užklau- 

sia: %Kokiu įstatymu remda- 
masis p. Čarneckis paskelbė 
mokesnį po 10 dolerių" me- 

tams už pasus?". Paminėjęs 
visų eilę įstatymų ir parėdy- 
mų apie mokesnius už pasus 
ii* vizas iš Lietuvos ir niekur 

nesuradęs nurodymų imti už 

pasus po 10 dolerių, sušun- 
ka: "Taigi čia atstovo p. Čar- 
neckio smarkiai suklysta". 

Kad šito ieškodamas nera- 

do "Vienybės" specialis ko- 

respondentas ir skelbė, kad jo- 
kio įstatymo įsakančio regis- 
truotis nėra, ne nuostabu. Bet 

kuomet to ieškodamas nesu- 

randa teisių ir įstatymų žino- 
vas Seimo narys, partijos au- 

toritetas, tai'reikia didžiai1 nu- 

sistebėti. Jeigu p. Šleževičius 
citavo "Vyriausybės Žinių" 
Xr. 99, eilinį numerį 798 pa- 

ragrafų 10-tų, tai kaipgi galė- 
jo apleisti nepastebėjęs prie 
to paties paragrafo 10-to 

PASTABĄ, kur parašyta: 
•'ATSTOVYBĖS IR KONSU- 
LATAI UŽSIENYJE Už IŠ- 
DUODAMUS UŽSIENIO PA- 
SUS IMA TOKĮ PAT MO- 

KES.N'J, KAIP iR VIETOS 
VYRIAUSYBE IŠ SAVO PI- 

LIEČIŲ UŽ UŽSIENIO PA- 
SUS". s- 

Jeigu p. Šleževičiui nebuvo 

žinoma kiek Amerikos valdžia 
ima uta užsienio pasus, galė- 
jo to pasiteirauti' pas tuos in-1 
formatorius, kurie apie tas 
* 'baisias'' p.Čarneckio klaidas 

ji informavo; kiek jie mokėjo 
Amerikos valdžiai už savo pa- 
sus parvažiuodami Lietuvon 
avanturų. varinėti, ir but ne- 

;reikėję bereikalo liaudies klai- 

dinti. Dabargi reikia pakartoti 
p. Šleževičiaus žodžiai: "Tai- 

gi ir čidi p. Šleževičiaus smar- 

kiai suklysta' \ '">• V' 
Paskelbus Amerikoje Lietu- 

vos piliečių registraciją rausą 
* sandariečiai laisvamaniai" 

visa gerkle suriko, kad jokio 
įstatymo įsakančio registruo- 
ties nėra, tas yra išmislas tik- 

tai p. Čarneckio su jojo padė- 
jėjais. Jųjų spauda instigavo 
draugijų ir kolonijų , protes- 
tus, juos su pasigėrėjimu tal- 

pino ir tai kreipiant visą, do- 

nię prieš atstovą, kuris tik 

pildo įstatymus, o ne prieš 
patį įstatymą ir Seimą, kuris 

įstatymą išleido. Tuomi su- 

klaidino minias; daugelis ne- 

siregistruos, įstatymo nepil- 
dys, pasidėkojant rausų save 

besiginantiems '4 veikėjams 
tautininkams". Visa buvo da- 

roma prieš Seimo rinkimus, 
kad tuomi Lietuvoje pagelbėti 
savo vienminčių partijai dau- 

giaus laimėti, kitą partiją nu- 

smelkti, nežiūrint, kad vaisty- 
to ir jos autoritetas del to tu- 

rės nukentėti. 
Kas ardo vienybę? 

Pabaigoje p. Sleževičius, 
kviesdamas prie vienybes ir 

rimtų žygių blogo pataisymui, 
pareiškia, kad amerikiečių lie- 

tuvių tarpe U} vienybę suardęs 
p. Čarneckis^ Labai gaila, kad 

p. ŠI. taip siaurai susipažinęs 
su amerikiečių padėtimi; ma- 

tomai' pasitenkina vien musų 

"sandariečių" teikiamomis in 

formacijomis. Plačiaus matan- 

tiems lietuviams ypač ameri- 

kiečiams yra v gerai žinoma, 
kad tos vienybės čion niekad 

p. Čarneckis neardė ir near- 

do: Kiek mes turėjome patir- 
; ti Lietuvos atstovų čion dar- 

bus, tai p. Čarneckis iš buvu- 

siųjų geriausiai atstovauja 
valstybę nesikišdamas į vie- 

tos lietuvių srovių ar organi- 
zacijų reikalus. Rimtas, tak- 

tingas ir randąs prielankumo 
diplomatijoje žmogus, kurių 
ypatybių daugeliui musų vei- 

kėjų trūksta. Tą vienybę čion 
ardė ir tebeafdo musų broliai 
"sandariečiai" su p. Račkaus- 
ku priešakyje. Pastudijuokite 

*1 Amerikos Lietuvių Veikėjų 
Konferencijos Lapįkr. 30, 1921, 
New Yorke",' tarimus ir vėles- 
nes to viso pasekmes, o sura- 

site faktą, kas yra tikrieji vie- 

nybės afldytojai. 1 % 

^Pagyrų puodai. 
Tam pačiame "Lietuvos 

Žinių" Nr. yra pilna ameri- 

kiečių "sandariečių" 'pasigy- 
rimų, ,su paveikslais pamar- 

gintų ir šaukimas amerikie- 

čių Seimo Lietuvoje. Apie tai 

butų galima daug prirašyti. 
Bet tai butų bereikalingas po- 
pieros marginimas besiginči- 
jant su tokiais "veikėjais", 
kurie tik patys moka save pa- 
siskelbti. Amerikoje jų "ge- 

i rieji clarbai" yra ižinomi, gi 

IŠ MUSy CENTRO. 
y 

v 

Federacijas Balsas Piliečių 
Registracijos Klausimu. 

A. L. R. K. Federacija vi- 
suomet tvirtai laikėsi lietuvių, 
tautybės pamatų. Ji taip pat- 
gaivina ir gaivins ištikimybės 
dvasių Lietuvos piliečių savo 

valstybei. Todėl it* paskelbus 
Atstovybei Lietuvos piliečių 
registraciją Federacija savo 

šių metų Kongrese priėmė re- 

zoliucijų, raginančių Lietuvos 

piliečius užsiregistruoti, ir iš- 

pildyti- pareigų, uždėtų Lietu- 
\os- respublikos. Drauge su 

tuo Federacija išreiškė pagei- 
davimo, kad Įstatyme butų ai- 

škiau pabrėžta padėtis lietu- 

vių patapusių Amerikos pilie- 
čiais, tai yra, kad jiems bus 

palengvintas Lietuvos piliety- 
bės atgavimas, ir antra, kad 

registracijos terminas butų pa 
ilgintas. 

Pradėjus įstatymą vykinti— 
galutinai paaiškėjo, kad Lie- 

tuvos x valdžia uždėjo per' di- 

delį vargę, savo išeiviams — 

! piliečiams, kada ji pavedė, 
! jog užsiregistruojant būtinai 
reikia išsiimti j r pasas. Gal į- 
statymo leidėjams ir niiniste- 

rių kabinetui nebuvo pilnai 
aiški Amerikos darbininkų 
padėtis, kada jie apkrovė juos 
prie šios progos daugybe be- 

reikalingų formalumų: pildy- 
mas ilgiausių aplikacijų, pri- 
statymas reikalingi] fotogra- 
fijų, parupinimas liudininkų 
(seniau), viešojrt notaro sura- 

jdiinas; vėliau dar parėdymas 
i pristatyti tam tikrų dokumen- 

tų — visa tai labai apsunkino 
įstatymo išpildymą. Darbinin- 

kams prisieina sugaišti' kelias 

»- v 

Lietuvos žinon^s, manau,' ,bus j 
tiek susipratę, kad permaČiiis ! 

tikslus tų kurie Saukia; *'A- 

merikiečiai, suvažiavę be skir- j 
tumo partijų ir tikybos, vieny-j 
kimės ir susivieniję pareiški- 
me musų norus remti valsty- 
bę su tam tikrais išruokavi- 
maas" (žodžiai p. Ivaškevi- 
čiaus straipsnyje "Del Ameri- 

kiečių Suvažiavimo" ten pat). 
Jie patys pasisako, kad jie 
valstybę tiek rems, kiek jiems 
už tą rėmimą, iskalno I>us pri- 
žadėta arba atlyginta. JTai jau 
perpigus patriotizmas. 

Kai kas taisytina. 
Kad /amerikiečių registra- 

cijos reikalas reikalinga revi- 
duoti su p. Šleževičium pilnai 

sutinku. Bet reviduokime tai 

nė kerštu, ne apkaltinimais to 

nėužsitarnavusin asmenų ar 

snovių. Registracijas įstatu 
aias, matomai buvo išsaukta* 
iš rusų (begrįžtančių piliečių 
reikalo, ir ant nelaimės nepas- 
tebėta, kad tuomr< labiausiai 

paliečiama Amerikoje gyve- 

nantieji lietuviai, kurie to 

įieužsitarnavo. Geri piliečiai 
Amerikoje nėra ir nebus prie- 
šingi pačiai registracijai ir ne- 

dideliam už t& mokesniui. Bet 

jau tas priverstinas ^ 
ėmimas 

pasų ir tos visos su tuomi su- 

rištos formalybės amerikie- 
čiams prie to nepratusiems ge- 
ro įspūdžio nedaro. 

Ex-Chicagietis. 

dienas ir strprai išsikaštuoti. 

Mokesnių klausimas pasi- 
rodė irgi gana įkyrus. Jau ir 
10 dol. kai-kuriems pasirodė 
per didelė mokesnis, gi dau- 

geliui butų prisiėję ir dar dau- 

giau mokėti. Jeigu Lietuvoje 
išėjo parėdymas, nustatantis 
40 litų($4.00)mok. už pastj, tai 
ir musų piliečiai samprotau- 
ja, kad turėtų užtekti maž 

daug $5.00 į metus^ net ir už 

pirmus metus. Paaiškėjo visų 
bendras noras, kad Lietuvos 

Valdžia, surašydama visus j 
savo piliečius ulžsieniuose, kad 

pasitenkintų jų pa'prastu pa- 

reiškimu, kati jie nori būti Lie 
tuvos piliečiais, su kuriuo tai 

pareiškimu jie galėtų užsimo- 

kėti savo metinę mokesnį (sa- 
kysime $1.00); gi kad paso 
išsiėmimas butų atidėtas iki 
tam laikui, kada pilietis va- 

žiuos į Lietuvą. Pasirengu- 
siam važiuoti į Lietuvę, nebe 

taip sunku ir skaudu Ir visi 
formalumai atlikti. 

Visa tai turėdama omenyje 
Federacijos Valdyba pereitų 
lapkričio mėnesį dar sykį krei- 

pėsi į Lietuvos Seimo narius 
su motyvuotu rastu, prašyda- 
ma. 

1) kad pasų išsiėmimas bu^ 
tų atskirtas nuo registracijos; 

kad mokesnis lietuviams 
išeiviams Amerikoje butų nu- 

statytas ir pirmais metais, ir 

vėliau kas metai nedaugiau, 
.kaip $5.00; n 

„ 

3) kad tie, kurie dabar už- 

siregistruos, išsiims pasus ir 
užsimokės po $10.00, kad^jų 
mokesnių butų paskaitytas už 

du metu; gijtie, kurie visai 

neužsiregistruos paskirtu lai- 

ku, kad vėliau turėtų mokėti 

dvigubu mokesnį už visę, pra-1 

eitą laiką nuo įstatymu nus- 

kirto termino: 
-/ 

4) kad įstatyme butų aiš- 
kiai pasakyta, arba kad Lie- 
tuvos augščiausis Tribunolas 

duotų oficijalų išaiškinimą 
jau esančio įstatymo ta 'pras- 
me, ;kad svetur gyvenantieji 
lietuviai, patapę kitų šalių pi- 
liečiais, -atsižadėdami senosios 

Rusijos pilietybės galės leng- 
vai ir greitai atgauti Lietu- 
vos pilietybę, kaip tik jie 
grįš vėl gyventi Lietuvoje; 

5) kad registracijos termi- 
nas butų prailgintas dar ke- 

liems mėnesiams. 
Šitie Federacijos pageidavi- 

mai vra pilnai teisėti ir pa- 
matuoti. Federacija pilnai ti- 

kisi, kad Lietuvos Seimas at- 

sižvelgs į šiuos Lietuvos pi- 
liečių pageidavimus ir kad 
netrukus persvarstys piliety- 
bės įstatymą, išeivijai pagei- 
daujamu krypsniu. 

Jeigu šitie pageidavimai bu- 

tų išklausyti ir priimti, tuomet 
tie, kurie bus jau išpildę pir- 
mąjį. registracijos. įsakymą, 
neturės, jokio nuostolio. Jų mo- 

kesniai butų paskaityti toles- 
niam laikui. Gi tas išsiimtas 

pasas su visais atliktais vai- 
# 

\ 

gais ir formalumais — bus 

jiems paliudyjimu augšto pi- 
lietinio susipratimo ir ištiki- 

mybės Lietuvai. 

Galop turime aiškiai pa- 
brėžti, kad atsitikime, jeigu 
Jei mūsų nenumatomų prie- 
žasčių Lietuvos Seimas ne- 

rastų galiniu musų pageidavi- 
mų išpildyti, mes, lietuviai 
Katalikai, liksime ištikimi 
Lietuvos vyriausybei ir jos 
Seimui ir vykinsime Lietuvos 
įstatymus, paliečiančius jos 
piliečius. 

Federacijos Sekretorius. 

Jonas Paukštis. 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIŲ, 

(Tąsa.) 
Sakai nis dažnai būdavo matomas 

ažnvčioje ir prie sakramentų. Dabar f* i a 

iskas jam rodėsi rimta, turininga. Jis 
a Mg skaitė, dar daugiau galvojo ir veikė. 

— Skubinkis gerai daryti! — tai 
u v© jo prisisavintas obaisis. 

Bet Amerikoje jam lyg trošku buvo. 
is veržėsi Lietuvon. 'Ten dirbti už s<tve 

* už kitus. 
Šauniai kilnojos Atlantiko bangos, 

lizgedamos tekančios saulės spindu- 
lio*. Dar drasiau siūbavo Vinco Sakali- 
io krūtinė, kada jis pasijuto netoli Eu- 

:>pos krantų. 
Ak tėviške, kaip galingai tu moki 

žburti jaunuolio -sielą, kada jis artinas 

rie tavo ribų!.. Vincas nerimavo. Jani 
udna buvo atsiminus tų, gimtinės so- 

zių, kurį jis, nepaisant matus ės įsaky- 
ių. buvo paniekinus. Kas žin ar išties 

į ,jį geroji mamytė savo rankas?.. Ak tas 

sapnas, sapnas!.. Nejaugi ji bu t įnirus?.. 

Taip jis norėtų dabar jai pasirodyt išti- 
kimu sūnumi... 

— Dieve, kaip lėtai dunda traukinys. 
Ak kati ištikrųjų jis turėtų, sakalo spar- 
nus... svajojo Vincas. Bet tai dar bus 

nustebimo, kada aš visai iš netyčių pasi- 
rodysiu ties gimtinės vartais... Kas žin 
ar jie mane pažins ?.. Aaa, tai dar bus sma- 

/ 
gu. f' 

štai jau jis ir Kaune. Čia visa lietu- 
viška. Visokios ministerijos, prezidentas, 
seimas — kaip tai iškilmingai skamba. 

Kaip glamonėja akį matant savus karei- 

vius, savus valdininkus. Padangėje lais- 
—. v — 

vai skraido valstybiniai orlaiviai. Žemai 
dūzgia automobiliai, švilpia traukiniai. 
Visur užė atnaujinti fabrikai. Kareivinė- 
se skamba šaunus Lietuvos himnas... Vi- 
sur plevėsuoja inusų vėliavos. Ir kaip 
malonu gėrėtis nepriklausomąja Lietuva, 
pirmą karti], patekus josios padangėn!.. 

Trispalve vėliava pasipuošęs jau Ne- 
muno bangomis pūškavo gal'laivys. Vin- 
cas vaižiavo gimtinio sodžiaus linkui. Se- 
nas Nemunas ošė, bangavo, klegėjo savo 

: vilnimis lyg rodos norėjo su Vincu atvi- 
rai pakalbėti, juonii pasidžiaugti. Ant 

Nemuno krantų pasistiebę jauni pušynėliai 
rodos lingavo, sveikino ji savo viršūnė- 
lėmis. Tik išgriautos Raudondvario ir Za- 

pyškio bažnyčios savo griuvėsiais liudnino 

jo akis... 
Bet štai jau garlaivis sustojo. Neri- 

mastaudainas jis išli'po.: Visi į jį sužiuro. 
— Tai koks nors merikantas... kalbėjo 

v 

žmones. 

Niekas jo nepažino ir jis nesutiko nė 

vieno pažįstamo veido^ 
— Dar bus geriau -r- galvojo jisai. 
Netrukus jis pasisamdė vieną žmo- 

gelį, kad jį nuvežtų į No vinių kaimą. 
, 

— Ar tai tamsta busi tas merikantas 
iš pačių Novinių? — užkalbino jį vežėjas. 

— Koks merikantas? 
— Nagi tas ką nupirko nusitaigėlio 

Šakalinio namus!.. Maniau kad iš Kauno 

kur parvažiuoja... 
Vincas net nutirpo. 
— Ar tai ūkininkas Šakalinis jau 

nusigyveno? — paklausė Vincas po va- 

landėlės.. 
— 0 kadai tai!.. Jau nuo pat karo jis 

neatsigriebė. Prieš metus mirė jo žmona. 
0 šią žiemą ir jis pats ant ledo užsimu- 
šė... "Sako, kad jis smarkiai dūrnavojo. 

Ir čia Jis trumpai nupasakojo kiek 

žinojo a'pie visas Šakalinių nelaimes. Kei- 

(kė ir piktąjį amerikietį, kurs su visa apy- 
linke nuolat bylinėjasi. 

— Girdėjau, kad aną naktį visos ja 
trobos sudegė. Sako, buk kas nors iš ker- 

što buš padegęs... Na, jau jis ir visiems 

įsipyko ik gyvo kaulo L 
Dabar Vincas tik klausinėjo ir klau- 

sinėjo. Bet jau apie aplinkinius kaimus, 
apie tai kaip jie praleido karą, kaip jie 
gyvena ir tt. Žmogus tik pasakojo ir pa- 

sakojo. [Fečiaus Sakaliniui jau ne tiek 

rūpėjo jo pasaka, kiek tai, kad. tik ne- 

imtų jo klausinėti iš kur jis ir tt. 
Toji giria, kuri šlamėjo savo neįspė- 

jamas pasakas, rodos dabar į, jį rodė sa- 

vo šakomis, kartodamos "tai tu savo tė- 

vus kapuosna be laiko pašarvojai, savo bro | 

lius pas svetimus išgujei!".. 
Dar neramiau pasidarė Vincui, kada 

jie privažiavo J gimtinio sodžiaus palau- 
kę. < 

— Dėduk, dabar jau tu galėsi grįžti. 

Užteks! — ir gausia} atsilyginęs pasiė- 
męs savo porą'didžiulių ryšulių jis pasi- 
dėjo šalykelėj. Ir priėjęs 'į palaukę jis 
dar ilgai žiurėjo naujintėlįus nuodėgu- 
lius... 

Širdį sopuliai varstė. 

r — Vaikeli, *— tarė jis pasišaukęs pa- 
giry ganantį "piemenuką. Kur čia Saka- 
lįnių vaikai' gyvena? 

— Vincuk, ar tai tu! — sušuko džiau- 
gsmingai Antanukas. ✓ 

— Taip, aš Vincas Šakalinis! , 

— O aš senai šičia tave Jaukiau. Vis 

ganydavau pagiry... 
Vincas ašaromis apsipylęs apkabino 

broliuką. 
— O kur kiti f 
— Juozukas Kauno ligoninėj dar 

nepagijo ir mokinasi1, Petrukas namie, o 

Onutė su kitais gano Dilgynuose. 
— Dabar jau, nereiks jums tarnauti... 
— Tai aš bėgsiu Petruką pašaukt... 

Ar paganysi galvijus, kad į javus neįei- 
tų?.. » 

(Bus daugiau) 
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