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LENKIJOS PREZIDENTĄ 
NUŠOVUS. 

Lenkijoj* prezidentu buvo 

rinktas Narutavičius, šian- 

eną jis nušautas. Tai bega- 
nys svarbos Įvykis, kurs ne- 

>rmatomų pasekmių gali tu- 

ti pasauliui, y pa r Lietuvai. 

Va Na nitu v iriu renkantį 
iNavo mažesnė lenkų dali- 

\ 

.rnilistin's «>al;ra:!x>s, ir vi 
JL. 

■- t a u t Iii**" s mažumos (žydai, 
>kiečiai, bultgudžiai, ukrai 

t čia i, rusai ir kiti), Lenkai 

i vergė svetimas tautas, tiek 

i .svetimųjų turi savo vais- 

tės viduje, kati patys sau 

ilstybės viršininko pasirink- 
nebegali. Lenkiją pradola 

ilvlyti nei>e lenkai paverg- 
i, bet svetimieji pavergtieji. 
Išrinkus Narutavičių ne 

k u balsais, kilo riaušės iš 

niekų ir dešiniųjų patriotų 
įsės. Pana liaus negeistina O O w 

•ezidentą nužudė. Lenkija ne- 

•turi galvos. Kairiųjų ir sve- 

uitaučių didžiuma negalės 
taip i tą -dešiniųjų šovinistų 
uviną darbą atsiliepti, kaip 

kiežtu spaudimu. Kndekų 
Vižiunu pasistuinėju>L kartu 
'ie užmušimo, spaudžiama 
'sustos, bet kels maištą. Ir 

'nkija šiandieną stovi ant 

voliucijos ii- vidujinio karo 

»nkščio. 

štai ])a>ekmė> nei>« vengtinos 
ekvienam. kurs Į laikiną 
nnšties stiprumą įtikėju, 
isybif pamynė ir kitus skriau' 
ia. 

Sunku šiandieną permatyti 
s ką. Lietuvai reikia a psiži li- 
ti, kad Lenkijai i^riuvaiii, | 
s griuvėsiai musą šalies ne- 

verstu. 

SUIRUS KONFERENCIJAI. 
Maskvoje suiro nusiginkla- 

vimo koMVreneija. T;i konie- 

mit-ijjj sušaukė bolševistinė 
valdžia. J)alyVavo delegatai 
ii Lietuvos, J. at vi jos, Estijos, 
Suomijos ir Lenkijos. Buvo 

pakviesta ir Rumunija. Te- 

ciaus ta nepasiuntė delegatu. 
Bolševikai norėjo su savo 

kaiminingomis valstybėmis pa 

daryti neagresivumo ir armijų 
sumažinimo sutartį. Xors bol- 

ševistinė Rusija turi skaitlin- 

gi) armiją, teciaus jl labai 

geidžia apsidrausti nuo užpuo- 
limu. nori visą energiją, pa- 

švęsti valstybės ekonominiam 

pakėlimui, be kurio komunis- 

tams pavojinga gyventi. 
Bolševistinė Rusija sakosi 

šiandie turinti apie 800,000 

kariuomenės) Jos užlaikymas 
brangiai atsieina. Sumažinus 

daugiau kaip perpus tą armi- 

ją. žiūrėk, kas valdžiai atlik- 

tu. Atliekamos lėšos galėtu bu< 

pavartotos kitokiems tikslams, 

Bolševikų sušaukta konfe- 

rencija, be abejo, butu davusi 

naudos ir Pabaltijos vals. joj 
butu nusisekusi. Bet kuomet 

įsimaišė lenkai, konferencija 
tiuvjo griūti. 

Lenkai, kaip ir bolševikai. I 

.-utinka su nea^resivunio su 

tartimi. Bet jie nesutinka ma- 

žinti savo armijos. Kuomet 

buvo sustatytos nea^resivu- 
ino .sutaiviai sąlygos, lenkai 

J labai norėjo }x> jomis pasira 
įšyti ir paskui tartis armijos i 

I mažinimo klausimu. Teeiau* 
! bolševikai reikalavo, kad nea- 

^resivi.mo ir armijų mažinimo 

sąlygos sudarytu vieną neda- 

linamą sutartį. 
Lenkai kokioms išlygoms 

pasipriešino. 
Teeiaus. tas konferencijom 

įlar nesuardė. Konferencija ga 
I lutinai suiro, kuomet bolševi- 
! kai nutvėrė lenkus meluojant 
apie ju armijos skaičių. Var- 
šuvos valdžia kituomet Tautu 

j vSiijungai raportavo, kad ji už 

| laikanti 275,(M)U kareiviu, (ii 

i-Maskvos konferencijoje dele-* 
ii'atai išplejK'jo apie o7~),< M MI 

kareiviu. Kilo nepasitikėji- 
mas. Pasirodo, kad lenkai ar 

tik neiižlaiko dauginus pusė- 
miliono kareiviu armijos. Kas 

juos irai i žinoti. 
Dėlto konferencija ir suiro- i 

Aišku, lenk,ai nori taikos. , 

i»et jie nenori mažinti arini- 
1 

I 
jos. Jie taip liepiami Franci 

jos militaristi). 
Ji mat reikalinga Vokietijai j 

slopinti, o gal dar ir Lietuvai 

pavergti. 

ŠVENTASIS TĖVAS APIE 
PASAULIO PADĖTĮ. 

— 

Gruodžio 11 dieną Vatikano 

įvyko pi rmasis/ Šventojo Tėvo 

Pi aus XI slaptas konsistorius, 
kuriame patvirtinti nauji kar- 
dinolai. Tokiuose konsisto- 
riuose Pa ims visuomet paskel- 
bia savo alokuciją, t y. pasa- 
ko didžiai reikšmingą, visata 

pasauliui kalbą. ,Tų kalbų kiek 

vieną žodį, kiekvieną mintį 
gaudo pasaulio politikai ir 

diplomatai. Nes tuomet skel- 

biama Bažnyčios nusistatymas 
ir atsinešimas į pasauly gy- 
v uo j a nr i ą s i t u a c i j ą. 

Šiuo kartu Šventasis Tėvas 

įPijus XI savo alokucijoje pri- 
miiio -projektuojamą, Briuksely 
santarvės valstybių konferen- 
ciją. Pa pa įspėjo, kad panašios 
konferencijos visuomet neš 

tautoms tik apsivylimu, jei 
santarvės valdžios nesivaduos 

teisybe ir krikščioniška meile. 
Paskui Pa pa protestavo prieš 

viešpataujančius santykius 
Palestinoje. Tena i vieniems 

šydams suteiktos plačios pri- 
vilegijos, tuotarpu didieji ka- 

taliku reikalai neapdrausti. 
Papa Benediktas XV jau kal- 

tino Palestinos žvdus, kurie 
* 

tiri yra pavojingi krikščio- 
nims. Žydai tenai išnaudoja 
karo nelaimiu prispaustus gy- 

ventojui. 
Dėlto "ir Papa Pijus XL pa-] 

skui Benediktą XV kelia pro- 

testą prieš palaikomas Pales- 

tinoje neteisybes. .Jis reikalau- 

ja, idant tenai santykiai bu-. 
Iii sunorniuoti. Šventoje Že- 

moje katalikų ir kitu krikš- 

čioniijr teisės turi bu t pilnai 
apdraustos. 

Šventojo Tėvo balsas su- 

drumsčiA Anglijos politiku 
svajones. Pakol Palestinoje ne- 

bus pripažintos katalikams 

priklausomos teisės patol tei- 
fcvlH» nėra Įgyvendinta Pales- 

tinoje. 

ŽMONIŲ SKURDAS. 
Tui/tiiigas Chioagos miestas. 

Nueik vidumiestin. Butai sa- 

vo viršūnėmis atsiremia į pa-^ 
debesius. Krautuvės, visokios 

I 
v 

rųšies ofisai. Čia per dieni] — 

dienas "Imsiness" verda. Ban- 
kos nei tvirtovės. Kasdien per 
žmonių rankas praeina milio- 
uai. Teatrai pilni žmonių. 

Išeik turtuoliu apgyventoii 
gatvėn. Basi ten tiesiog rumus 

ir pilis. 
Cliieago turi savo ypatingu 

gražybių. Dideli parkai, mar- 

rnuro stovylos, parinkti me- 

džiai, gėlynai. 
'Chicago turtinga, labai tur- 

tinga. Žymi gyventojų daliis 
turtais .pertekusi. 

Bet tame pat miestu siaučia 
ir skurdas. Yra čia šeimynų, 
kurios neturi nei duonos, nei 

% 

kuro. Badauja, gi užėjus šal- 
čiams šąla. 

Kuomet gruodžio o dieną 
Cliicagą įkando šaltis, skurdo 

šmėkla išėjo aikštėn. Apskri- 
ties šelpimo agentas tą dieną 
buvo priverstas sušelpti 250 
šeimynų maistu ir anglimis. 
Ryto fnetą, dar daugiaus. 

Dievas žino, .kaip tos skur- 
do paliestos šeimynos gyvena 
nesant šalčiam*. Be abejonės 
jos maitinasi .geradarių žmo- 

nių.pašalpa ir surinktomis at- 

matomis. Kuomet šilumos ne- 

reikia, šiaip taip prastumia 
dienelę pusbadžiai. Bet užėjus 
šalčiams priverstos šauktis pa- 

geibo s. 

Kaip yra Cliicagoje, taip y- 
ra ir visuose gituose didžiu- 
liuose Amerikos miestuose. 

Šeimynų galvos arba daž- 
niausia serga, arba labai ma- 

žai uždirba. Keletos mažų vai- 
ku negali pramaitinti. Ne- 
normalu. &alip turtu, skurdą? 
klesti. 

DEL P. SLEŽEVIČIAUS 
STRAIPSNIO. 

M Lietuvos* Žiniij" 208-ame 

numeryje žinomas Lietuvos 

politikos veikėjas ]>. Mykolas 
Sleževičius įdėjo straipsnį 
"J)el Amerikos Lietuvių Ke- 

IĮiistracijos*', kuriame Lietu- 

vos atstovui g. V. Čarneckiui 

prikišama, kad jisai neva 

skelbės, jog neužsiregistra- 
vusi uju užsienio lietuviu tur- 

tas busiiis konfiskuotas ir jog 
savavališkai paskyręs mokes- 

ni už pasus. 
Atstovą* Čarneckis? pasiun- 

tė į "Lietuvos Žinias" laiš- 

ką, paaiškindamas jog p. Sle- 

ževičiaus padaryti priekaištai 
neatitinka tikrenybei ir netu- 

ri pamato. Registracijos ir pa- 
su reikalavimai vra ne kas ki- 

ta, kaip tik Lietuvos, įstatv- 
tynias ir valdžios parėdymų 
vykinimas. Laiško turinys čia 

pridedamas: 
(lerb. "Lietuvos Žinių" 

Redaktoriui, 
Kaune. 

(i erbiamas Redaktoriau: 

Neatsisakyk Tamsta padėti 
artimiausiame Tamstos reda- 

guojamo laikraščio numeryje 

žemiau paduotas pastabas del 

p. Sleževičiaus straipsnio 
"Del Amerikoj Lietuvių Re- 

gis traci j os,? — "Lietuvos Ži- 

nių Nr. 208". 
P. M. Sleževičius savo strai- 

psnyje daro man užmetimų, 
pirma, kuo remiantis imama 

už Lietuvos užsienių pasus iš 

gyvenančių Amerikoje Lietu- 

vos piliečių po dešimts dole- 

rių, ir antra kuo remiantis 

Atstovybė paskelbusi kad iš 

neužsiregistravusių ir neišsi- 

ėmusių pasų Lietuvos pilie 
čių bus konfiskuotas Lietu- 

voje turtas. 
Del pirmo užmetimo turiu 

pranešti, kad mokesnis už 

Lietuvos pasus išduodamus j 
Suvienytuose Valstybėse ima- 

mas einant "Užsienio pasams 
duoti taisyklėmis", (eilinis 
N-798, $10 — o pastaba), pas- 

kelbtomis Vyriausybės Žinių 
Nr. 99. 

Del antro užmetimo tik tiek 

tegaliu pasakyti, kad jisai 
neturi' fa k tino pamato, neis 

Atstovybė panašiu dalykų a- 

pie turto konfiskavimą, iš 

neužsiregistravusių niekur nė- 

ra skelbusi. Matomai, p. Sleže- 

vičius buvo klaidingai , pain- 
formuotas. Registracijos ir pa- 

sų reikalavimai vra vykdomi 
griežtai prisilaikant Lietuvos 

įstatymų ir va UI žios parėdy- 
mų. 

Prašau priimti, Pone Re- 

daktoriau, mano tikros pa- 
garbos pareiškimų. 

V. Čarneckis, 

Lietuvos Atstovas. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
(jerb. Dr. lg. Oesaitis, 
Draugo Redaktorius, 

Chicago, 111. 

(lerbiamas P?anusta: — 

^vadangi šiuo laiku daug a- 

įuerikikili lietuvių susirupino 
Registracijos Įstatymu, Imk 

neteksiu teisių prie savo že- 

mės arba kitokio turto Lietu- 

voje, todėl norėčiau ir aš kelc- 

; tų žodžių tarti šiuo taip opiu 
b 

s 

klausimu. 

ls*aip jau žinome, Lietuvos 

Atstovybė AVaslringtoiie pas- 

kelbė, kad kas iki gruodžio 
mėnesio 22 dienos neužsire- 

gistruos, tai_ tas praranda tei- 

sės prie savo turto Lieįuvo- 
je, ir vienkart vėliau jau rei- 
kės mokėti bausmė, jeigu no- 

rės patapti Lietuvos piliečiu, 
ir tai dar reikėsių kreiptis į 
Lietuvos atatinkamų ministe 
rijų kad gavus leidimų patap-1 

ti Lietuvos piliečiu. 
Gavus leidimu, reikėsią iš- 

būti Lietuvon parvažiavus 10 

metų pakol toks pilietis galės 
balsuoti, pirkti nejudinamą 
nuosavybę ir t. t. Šitokis pa- 
reiškimas skaudžiai užgavo a 

rnerikiečių lietuvių jausmus. 
Kiekvienas sau manį, še^tau ir 

Lietuva Tėvynė mūsų. Kada 

reikėjo mūsų dolerių, tai jųs' 
broliai amerikiečiai busite pri- 
imti su atvirom rankom pa- 

gryžę Lietuvon. Bet kada ja a 

Lietuva spėjo ant tvirtesnių 
kojų atsistoti, tai jau jųs a- 

merikiečiai nebe broliai, bet 

toki pat svetimšaliai, kaip in- 

dijonai, lenkai, rusai, kurie 

Lietuvoje nėra nei gimę, nei 

aukavę, nei bonų pirkę, vie- 

nu įžodžiu lygy s svetimša- 

li ams. 

Dabartinė Lietuvos Atstovy- 
bė pranešdama kad amerikie- 
čiai registruotus pamatuoja 
savo reikalavimą *>u- 

lyg Įstatymu pagaminuL 
darant sutartį su liusijos So- 

vietų Respublika. Tame įsta- 
tyme niekur n>ra jokios pas- 
tabos del Amerikiečių lietuvių 
pagryžusių tėvynėn norinčiu 
palikti piliečiais. 

Dabar kų tik pakliuvęs uiau 

į raukau Lietuvos laikraštis 

"LIETUVA". į vieno ameri- 

kiečio nusiskundimu 'skau- 

džiais Lietuvos įstatymais 
to laikraščio redaktorius de- 

da šitokį paaiškinimu. 
^ 

"Lietuvos Konstituciją jjas- 

kelbus, lietuvių amerikiečių, 
padėtis nėra taip pablogėjusi, 
kaip laiško autoriaus išdėsto- 

ma. Pilietybės teisi jgijaiua 
ir jos nustojama einant vei- 

kusiu iki šiol ir dabar tebe- 

veikiančiu pilietybės įstaty- 
mu (L. V. Ž. Xr. 2-3). Tik vie- 

ton penkerių metų, kuriuos 

turėjo išgyventi svetimšalis, 
kad gautų Lietuvos piliety- 
bės teisę, Steig. Seimas nus- 

tatė ilgesnį terminų — 10 me- 

tų. 
Bet tas suvaržymas Kečia 

v 

tiktai asmenis, kurie negali 
pasinaudoti laikinuoju įstaty- 
mu apie Lįetuvos pilietybę §1; 
lietuviams gi Amerikiečiams 

i' 

čia jokių ypatingu sunkenybių 
negali buti; jie visi gali nau- 

dotis §1 nustatytomis teisėmis, 
i • i\ 
nes retas iš jų kuris nebūtų 
pragyvenęs Lietuvoje iki 1914 

m., mašiau kaip 10 metu, arba 

kurių tėvai ir seneliai iš seno 

nebūtų gyvenę Lietuvoje. Nė- 
ra reikalo, kad tokie asmens, 
prie kurių priklauso beveik 
visi musų Amerikiečiai, išgy- 

ventų Lietuvoje dar 10 mėty, 

kaip mana laiško autorius. Jie 

prįėmę Amerikos pilietybę, y- 

r£ nustoję tik rusų piliety- 
bės, bet ne Lietuvos. Ir kol, 
Lietuvos, Vyriausybė šitam 

klausime nesurišta atskira 

konvencija su Amerikos Valst. 

Valdžia, Lietuvos pilietybės 
pripažinimas : amerikiečiams, 
neišgyvenusiems dabar Lietu- 
voje naudai 10 metų, negali 
sudalyti jokių sunkenybių", 

Na ir dabar tu žmogus su- 

prask kame teisybė. Jeigu jau 
"Lietuva" taip aiškina, kuri 

yra skaitoma pusoficijaliu 
Lietuvos Vyriausybes organu, 

tai šiam aiškinimui negalima 
svarbos nepriskaityti. 

Iš jo paaiškinimo-galima su- 

prasti, kad tie amerikiečiai 
kurie jau yra išgyvenę Lietu'- 

voję pirmiau 10 metų, dabar 

parvažiavę Lietuvon nereika- 
laus išgyventi .dar 10 metiį 
kad palikus piliečiais. 

Butų naudinga, kad šitas 
klausimas įbutų tinkainai iš- 

gvildentas. Nes dauguma ą- 

merikiečių bereikalingai gal 
yra verčiama nusisukti nuo 

Lietuvos reikalų lėmimo. 

Lietuvos Atstovybė turėtų 
.duoti tinkamą, paaiškiuj'mą 
kas link to 10 metu pragy- 
venimo^ Kada tas metų laikas 
bus tinkamai nušviestas, tai 

visiems bus, aišku, ar dabar 
būtinai reikalinga registruotis 
ar ne. Ir jeigu d^bar kas ne 

si registruos, ar nustos teisės 
vėliau gauti pasų gryžtant 
Lietuvon, ar ne? 

Taip pat bus aišku ir su tais 

amerikięe. kurie jau yra pil- 
ni Amelikos piliečiai. Ar jiems 
reikės dabar parvažiavus Lie- 
tuvon dar 10 metų pragyven- 
ti, pakol galės pataipti vėl Lie- 
tuvos piliečiais, ar užteks pirm 
Amerikon atvažiavus "pragy- 
vento reikalaujamo metų skai- 

čiaus, o net ir negyvenus Lie- 

tuvoje bus galima tuo tuojaus 
be 10 metų gauti piketybę, 
kurių tėvai ir seneliai gy- 
veno Lietuvoje." 

V. Stulpinas. 
P. S. Ryt Redakcija pridės 

savo pastabai prie V. St. laiš- 
ko. 

Rašalas. 

Delko rašalo tlėmę kai-kui ie 
vadina, žydu? 

Nes kaip tik sykį prie po- 
pieros prilimpa, tai labai sun- 

ku jį nukrapštyti1. Q—ga. 

Peteliškes g-yvena tik apte 
du mėnesiu. 

Jonas Paukštis. 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU. 

(Pabaida) 
Ir netruku< jis tekinas dulkėjo na- 

p. Tuojau> atbėgo ir Petrus. Ir su aša- 

inis jKisisveikiu^ niekas nedrįso nė 

kimįnti apie tė\vliu.s... Tik pasiėmę n"- 

lius jiedu nuėio naitio. Tik Antanukas 
uas liko iauk«\ h* kaip ilga jam buvo 

diena!.. 

Sužinoję apie jo sugrįžimu ir kaimy- 
i susirinko jį pasveikint. Niekas jau 
kalini 11 kvailiais nevadino... Visi lik 

uisiuėjo kaip jam ėjosi, kur gyveno ir 
Vincą.*- norėdamas atitaisyti >avo gar- 
tik pasakojo ir pasakojo. Neslėpė nė 

kaip ji 44neteisingai'' Įtarė užmušėju 
gražiai išsiteisino. Visus apdalififo lauk- 

;ėmis ir jie tikėjo. 
Tq parimi savaite jis brangai atpirko 

aus. Petrukas trynė rankas iŠ cižiaug- 

shic ir žadėjo tą palį rudenį savu mede- 
liais dideliausį plotą apsodinti. Darbinin- 
kai suskato tuojaus naujus trobesius sta- 

tyti. Vincas jiuvažiavo liaudoir ik par- 

puolus ant tėveliu kapo verkė o verkė... 
Tik berželiai svyruonėliai, tik pušelės 
raudojėlės stebėjos, šakelėmis lingavo... 

Iš kapu, rodos, ;j i s dabar giiu&įo, 
šnabždant tylu motinėlės balsą. 

<k Vaikeli — klajūnėli, bent da)>ar pa- 
sitaisyk, kad galėtume danguje su tavim 

-pasimatyt linksmiau negu Amerikoj..." 
— Mamyte, tėveli! Ant jusų kapo aš 

prisiekiu savo kaltes gerais darbais nu- 

mazgoti ir nenuilstamai darbuotis, vy- 
kinant šventuosius Kristaus obalsius! — 

kalbėjo jisai pakėlęs rankas aukštyn. Ir 

persižegnojęs, jau saulutei besileidžiant, 
jis išėjo iš kapu. Visas rodos jautėsi nau- 

jai atgimusiu. Ir ta saulutė meiliau šyp- 
sojos. Ir kapų medeliai rodos savo šakelė- 
mis jį laimino. « 

— Tik darbo duokit, dirbti noriu! —■ 

šaukė jame kažkas. Krūtinė veržėsi ko- 
von, žutbutiiiįėn kovon!... 

Jis dabar degė noru darbuotis su 

Kristumi. Ir tas Kristus, kaip Jis buvo 
dabar jam malonus, rodos gyvų Jį mato 

/ Vincas bažnyčiose. Tikėjimas jo gįslose 
viii1. " Šakalinis juomi buvo persiėmęs 
ir visur kur tik pasisuko, kaimiečių tarpti 
jis drąsiai gynė savo įsitikinimus. Apie 
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jo senesnįjį gyvenimą, niekas nėužmėti- 

nėjo, nes matė kai]) karštai liepsnojo jo 
tikėjimas. Kartais jį Siet susirinkimuose 
kviesdavo kalbėti. Ir jot audririgoihs jkal- 
boms nestengfj atsispirti net daug moky- 
tesni bedievybės apaštalai. Visur jis skel- 
bė reikalu kovoti uiž Lietuvos' dvasinę ne- 

priklausomybę, vaduojant {Tėvynę iš gir- 
tuoklybės ir šaltojo netikėjimo pančių. 

— Naikinkime tuos karo puvėsius, 
kuriais dar dvokia ne vienas mūsų. kai- 
melis!.. liaukime iš visur apsileidimų... v 

Ir jam rodėsi, jog katalikų veikėjai 
Lietuvoje permažai dar kovoja del s&vo 

( įsitikinimų, perlėtai skiedžia tikybinę 
šviesų. Ta šalis, kuri vadinosi krikščio- 

niškų, permaža dar buvo persiėmusį gai- 
vinančiaja Kristaus dvasia... 

Tat jis su visu jaunuolio karščiu grie«- 
bosi plėsti visur katalikiškasias knygas 
laikraščius. Pats ne kartą, užmokėdavę 
l>ušę ar net visus pinigus už laikraštį, 
kad tik daugiau žhionių sustiprėtu saVo 

įsitikinimuose. Kaimuose jis suburdavo 

po kelis jaunus vaikinus, "Kristaus kar- 

žygiais" vadinamus. Jų pareiga buvo 

kuo daugiausiai'laikraščių išplatinti. Jau- 

nimo kuopelėse taip pat jis stengėsi~su- 
rasti keletu kilnesniųjų jaunuolių, kurie 

pasirįžta daugiau prasilavinti ir sujbarti- 
nai plečia savo pažįstamųjų tarpe palai- 
mintąją atgimimo dvasių. Pats šviečiasi 

ir savo brolius leidžia mokintis. Juozas 

įstojo vienuolynam 
Savo paskutinius V. Šakalinis pini- 

gus įdeda į bendrovę didžiulei elektros 

spaustuvei įruošti, geriems raštams pla- 
tinti... \ ; 

— Net mirtis užmerkusi mano žy- 
driąsias a£is, man neuždraus veržtis aukš- 

-tyu! — kalbėjo jisai. 

FRAGMENTAS. 

Bėgd dienos, bėga metai 

Kaip upėj vanduo. 
SLėgia širdį liūdnu mano, 

, Lyg sunkus akmuo... ; 

v. 

Nenurimsta mano siela; 
Nenurimsta, ne. 

Ieško kelio, kito, naujo 
Užburtam sapne. 

Atrasiu tri&but ramybę r 
Gal tiktai tada, 

Kai laimėjęs busiu kovę, 
Kai įvyks taika... 

\ _ Vaidevutis. 


