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SUDIEV..... 

Gal kiekvienas, perskaitęs augščiau 
padėtą antgalvį, supras, kad "Lietuvos" 
redaktorius atsisveikina su dienraščio skai- 
tytojais. ... Ir tokis supratimas bus teisin- 
gas, tik, ant nelaimės, nepilnas. Nepilnas 
todėl, kad šiuomi "sudiev" atsisveikina su 

"Lietuvos" skaitytojais kaip to dienraščio 
redaktorius, taip ir patsai dienraštis "Lie- 
tuva"' 

Tai labai skaudus ir daug reiškiantis 
atsisveikinimas del kiekvieno iš musų. Skau 
dus todėl, kad "Lietuvos" skaitytojai turės 
persiskirti su geriausiu L'avo draugu, ra- 

mintoju, žinių nešėju ir švietėju... Daug 
reiškiantis šis atsisveikinimas yra todėl, 
^ "Lietuva" — sulig savo pajiegų — 

;i išimtinai nešti kuodidžiausią nau- 

I 
> skaitytojams, o kartu ir visai lie- 

/ -autai ir tėvynei-Lietuvai.— 
Juk artimiausiu savo siekiu "Lietuva' 

.ė visapusišką prisidėjimą prie iškovoji- 
o Lietuvai laisvės, prie Lietuvos atstaty- 

.no ir lietuvių tautos gerovės pakėlimo, o 

taipgi teisingą savo skaitytojų informavi- 
mu ir jų apšvietą. — Ant nelaimės "Lie- 
tuva turi sustoti tame laike, kada Lietu- 
vos laisvė ir savistovybė vis dar randasi 
dideliame pavojuje, kada didžiausi musų 
priešai turi užėmę trečdalį Lietuvos teri- 
torijos su sostine Vilnium, kada Lietuva 
randasi dar baisioje išvaizdoje po v?sa- 
svietinės karės audros, kada lietuvių tauta 
vos dar pradeda žengti prie' gerovės ir lai- 
mės, — kuomet joje »vos pradeda nusista- 
tyti tautiniai-politinė sąmonė- — Taigi 
"Lietuva" sustoja pusiaukelyje- 

Man, kaipo arčiausiai stovėjusiam 
prie pravedimo augščiau privestų siekių, 
ytin yra skaudu tėmyti "Lietuvos" susto- 
jimą. — Skaudu yra man atsisveikinti su 
"Lietuva" ir su jos skaitytojais ir rėmė- 
jais, kurie laikė "Lietuvą" artimu-iŠtikimu i 
save draugu. Tačiau mane džiugina vil- 
tis, viena mintis, — būtent, kacl "Lietuvos" 
skaitytojai žengs toliau šviesiu mokslo ir 
tėvynės meilės keliu, kuriuomi juos vedė 
"Lietuva" kaipo savaitraštis per 25 metus S 
savo gyvavimo, o ypač kaipo dienraštis— 
nuo lapkričio 23 d., 1918 metų iki šiai die- 
nai. Aš tikiu, kad "Lietuvos" skaityto- 
jai pakantriai ir su pasišventimu tęs toliau 
tą sunkią kelionę — banguojančioje gyve- 
nimo erdvėje — linkui prakilnių idealų.— 
"Lietuvos" skaitytojai privalo laikyti šven- 
ta savo priederme šviestis ir lavintis, viso- 
mis išgalėmis remti Lietuvos reikalus ,ir| 
visapusiškai prisidėti prie lietuvių tautos į 
gerovės pakėlimo. 

Dienraštis "Lietuva" buvo lygir tvir- 
tovė, kuri saugojo Lietuvos ir lietuvių tau- 
tos reikalus nuo įvairios rūšies priešų iri 
kartu uoliai ir atvirai rėmė tuos reikalus, j "Lietuva" visuomet vadovavosi prakilniais I 
norais, šviesiomis ir tyromis mintimis. —« 

Tegul tokiais norais ir tokiomis'mintimis I 
vadovaujasi visi buvę "Lietuvos" skaity-j tojai ir šalininkai.. 

"Lietuva" sustoja clelei ; tokoo reika-j lingo jos palaikymui kapitalo. Ji užgimė! 
ir augo nepaprastai sunkiame laike, — 

kuomet daug senesni laikraščiai voh galėjoj išsilaikyti; — o juk ir normaliame laike j kiekviena pradžia yra sunki. Trumpu lai- 
ku "Lietuvos" gyvavimo viskas pakilo kai- 
nose dvigubai ir trigubai, o inplaukos vos! 
išlengvo tekilo, — priegtam, prenumeratos j 
kaina pasiliko nepermainyta. Taigi suda-; 
rytas dienraščio leidimui kapitalas turėjo] susinaikinti; «veliau pasidarė ir skolų. Prie- 
šakvje-gi nesimatė nieko geresnio, nieko j šviesesnio .. 

Prie "Lietuvos" puolimo nemažai pri-! 
sidėjo "Lietuvos" Bendrovės direktorių ne-į 
nuoseklus ir nesutartinas veikimas, o taip- 
gi buvusių administratorių nesugebė jimas i 
priderančiai sutvarkyti spaustuvės, darbi-j ninku ir skelbimų, iš ko butų pasidengę vis 
didėjančios išlaidos. i 

Taip, dienraštis "Lietuva" sustoja,— 
tačiau jis sustoja su garbe, taip sakant, žū- 
na mūšio lauke, daug atnešęs naudos savo 

skaitytojams, o tapgi Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Tegul "Lietuvos" vardas visuomet 
sukels lietuviuose šviesias ir prakilnias min 
tis! Tegul atmintis apie ją bus paskati- 
nančiu veiksniu prie darbavimosi Tėvynes 
ir Tautos labui!... 

Dar vienas mano troškimas, kaipo 
dienraščio "Lietuvos" redaktoriaus. — Te- 
gul kuodaugiaužiai * "Lietuvos" dienraščio 
skaitytojų, nesitesiant, grįžta Tėvynėn ir 
itegul tenai sunaudoja savo jiegas, turtą, 
prityrimus ir žinias Lietuvos atstatymui 
ir ekonominiam jos sudrutinimųi! Tegul 

! "Lietuvos" skaitytojai bus pavyzdingais 
laisvos Lietuvos piliečiais, kurių nenuils- 
tantis veikimas neštų naudą kaip jiems 
patiems, taip ir Lietuvai ir visai lietuvių 
tautai! 

Tegui vienybė, mokslas ir tėvynės mei 
lė bus visų musų vadovaujančiais princi- 
pais,—nes tiktai tuomet mes priederančiai 
atliksime savo priderines kaipo visuomenės, 
tautos, o kartu ir visos žmonijos nariai!... 

Negalėdamas ilgiau dirbti prie "Lietu- 
j vos", esu pasiryžęs greitu laiku apleisti 
Ameriką ir grįžti numylėton Tėvynėn ir 
tenai visa energija ir pasišventimu stoti 

i Lietuvos atstatytojų ir drutintojų eilėsna. 
Taigi "sudiev", garbus "Lietuvos" 

j skaitytojai ir draugai! — Iki pasimatymo 
Laisvoje-Nepriklausomoj Lietuvoj !• 

Juoz. Gedminas, 
"Lietuvos" Redaktorius. 

i LIETUVOS KONSTITUCIJOS REIKALE- 

Konstitucija kiekvienai valstijai — tai 

j pamatiniai dėsniai valstybinio gyvenimo, 
; valstybinės tvarkos. Nuo sudarimo tinka- 
mos konstitucijos priklauso valstijos tvir- 
tumas ir bujojimas. Konstitucija privalo 
ibilti nustatyta atsižvelgiant į visas aplin- 
kybes, kaip i grynai tautines, taip ir išlau- 
kines, — jei norime, idant konstitucija at- 

itiestu valstijai ir tautai pageidaujamą nau 

dą. 
* 

Todėl Lietuvos veikėjai ir politikai, su 
Lietuvos valdžia priešakyje," išsyk pradėjo 
rimtai tvarkyti ir gvildenti Lietuvos Kon- 

j stituci jos reikalus. 
Neprošalį bus kiekvienam susipažinti 

su Lietuvos Konstitucijos projekto ruošimo 
darbu — kaip perstatyta kauniškėje 
"Liet'' nuo bal. 8 d. — 

Gruodžio m. 5 d. Ministerių Kabinetas 
sudarė Komisiją 9 narių Lietuvos\ Konsti- 
tucijos projektui paruošti. Į Komisiją pa- 
skirti pirmininku Teisingumo Ministeris L. 
Noreika, pirmininko pavaduotoju Vyriau- 
siojo Tribunolo Pirmininkas A. Kriščiukai- 
tis, nariais: Vyriausiojo Tribunolo narys 
A. Janulaitis, Vyriausiojo Steigiamojo Sei- 
mo Rinkimų Komisijos Pirmininkas, buvu- 
sis Teisingumo ir Vidaus Reikalų Ministe- 
rių prisiekusis advokatas P. Leonas, Valsty- 

ibės Tarybos nariai: J. Šernas, Kan- K. Šau- 
; lys, S. Rozenbaumas, Ministeris be portfe- 
jlio Žydų reikalam M. Soloveičikas ir Ka- 
j Įėjimų Departamento Direktorius prisieku- 
jsis advokatas A. Tumėnas. 

Komisija atliko 14 posėdžių, per ku- 
riuos buvo padarytas šioks darbas: 

1- Komisija apsvarstė esamųjų valsty- 
bių konstitucijų praktikos rezultatus ir ly- |gino juos su Lietuvos gyvenimo sąlygomis. 

Komisija ypač kreipė akies į tris kon- 
Istitucijų tipus: Š. Amerikos J. V., Angių- 
Prancuzų ir Šveicarų. Iš padarytos esamųjų 
konstitucijų apžvalgos ir palyginimo su 
Lietuvos gyvenimo sąlygomis, Komisijai pa 
aiškėjo, kad nė viena veikiančiųjų konsti- 
tucijų negali buti Lietuvoje priimta be žy- 
mių pakeitimų. 

2. Visa tai atmindama Komisija nusta- 
tė pagrindinius busiamojo konstitucijos pro Ijckto dėsnius- 

3. Komisija pavedė vienam savo na- 
iiiui-komisijos referentui, remdamos nusta- 
tytaisiais dėsniais, paruošti projektą, su- 
stačius jį ir padalinus skyriais ir straips- niais, ir patiekti Komisijai svarstyti. 

Tam tikslui referentui leista nuvykti į 
Berlyną, kur galėtų rasti ir naudotis biblio- 
t ekomis, juridine literatūra ir valstybės tei- 
sės žinovų patarimais. 

4. Referento sustatytąjį, išdėstytąjį sky 
riais ir straipsniais projektą Komisija ap- 
svarstys ir įduos Ministerių Kabinetui 

Konstitucijos projekto pamatiniai dė- 
sniai nustatyti toki: 

1. Lietuvos parlamentas-Seimas tu-! 
retų buti vienų rūmų, renkamas 3 metams, 
nepaleidžiamas. 

2. Prezidentą renka seimas. 
Tas pats žmogus gali buti renkamas 

prezidentu paeiliui ne daugiau, kai du kar- 
tu. Prezidentu gali buti renkamas tik Lie- 

tuvos pilietis, tuiiiitis ne riažiau kaip 35 
metus arnžio. 

3. Prezidentas skiria ministerius ir vy- 
iriausiąjį kariuomenės vadą ministerių ka- 
I binet'o pasiūlymu. 

4. Prezidentas turi pasigailėjimo ir 
I bausmės numažinimo teisių- 

5. Nepaprastai svarbiais atsitikimais 
(ginkluoto sukilimo, priešininko, įsiverži- 

;mo) Prezid. turi teisės griebtis reikalingų 
nepaprastų priemonių ir per 3 dienas turi 
sušaukti parlamentą ir pateikti jam tas prie 
mones patvirtinti. 

6. Parlamentui priguli imnestijos teisė, 
įstatymų sumanymo ir leidimo teisė. 

7- Parlamentas atiduoda teismui mi- 
nisteiius už tarnybos nusikaltimus. 

8. Parlamento leidžiamieji įstatymai 
visiem piliečiam lygus, jokių normų ad 
hoc, privilegijų ar kurių nors grupių teisių 
aprėžimų neturi buti. 

9. Parlamentui priguli kontrolės teisės, 
interpelacijų, Konstitucijoje numanytų su- 
Įtarčių ratifikavimus. 1 

20. Parlamentas svarsto ir tvirtina vals 
tybės biudžetą. 

11. Klausimus, kurie turi bendros vals- 
tybinės reikšmės, ministerių kabinetas spren džia balsų dauguma. 

12- Vyriausybės' paruoštuosius įstaty- 
mų projektus teikia parlamentui ministerių Kabinetas. 
.. lo. M misteriai, svarstant įstatymų pro- jektus, pasilikusieji mažumoje, turi teisės 
savo nuomonę ginti parlamente. 

^ 

14. Ministeris, kuriam parlamentas iš- 
reiškia nepasitikėjimo, atsistatydina vienas. 
ie visas kabinetas- 

15. Teismas nepriklausomas, teisėjai atsako disciplinariai prieš Teismą, skiria- 
mieji teisėjai nemainomi. 

I PRANCŪZIJA STREIKŲ BANGOSE. I 
Gyvenimas Francuzijoje streikų eile, 

j sekančių viens po kito. Nėra tos pramo- 
nės, kur streiko nebūtų. Scenos darbinin- ! kai Ambign teatre atsisakė statyti scene- 
rijas Noziere'o veikalui ir repeticijos apsi- stojo, kol Noziere neintikino unijos tame,| j kad io veikale nera blogų norų ir kad tik- 

i lianoje jis nėra įžeidimu darbininkų kla- 
sei. Darbininkai didžiosiose audyklose | šiaurėje išstreikavo visą mėnesį, metę dar- 
bą kovo mėnesyje ir per savaitę laiko dvy- nai miestai Roubaix ir Pauroing, aršiau- 

j šiai išnaikintame Francuzijos krašte išvy- do sustojimą visų pramonių, išskiriant tas, 
; kurias veda kepėjai, ugniakuriai, miesti- 
niai klerkai ir grabčriai darbininkai. Kal- 
nakasiai buvo išėję į streiką ir laimėjo ji. Lyons, antrasis Francuzijos miestas stenė- 
i]o nuo streikų sekančių yiens po kito — 

jęatvekarių tarnautojų, metalo darbininkų, j šilkų darbininkų ir kitų darbininkų, uer 

daugiau kaip mėnesį laiko. Darbininkai rei 
kalauja didesnių algų, darbdaviai reikalaut 
ja ilgesnių valandų; streikai ir lokautai ei-: 
na vieni po kitų, vienai grupei atsisakanti 
kitos reikalavimus pripažinti. Visuose j 
Francuzijos pajūrio uostuose darbininkai į 
sustreikavo, pareikalaudami tarp kit ko vi-j suotinos amnestijos visiems palitiniams ka-! 
liniams, priskaitydami ir jureivius sukėlu- 
sius maištą Juodose jurose, 1919 m., kurie 
iškėlė raudoną vėliav^ ii- atsisakė šaudyti 
į bo'ievikus. Gelžkelininkai tuo tarpu va- 
lo savo namelį po nusileidimo užbaigusio 
visuotiną gelžkelių streiką. Paryžiaus- 
Lyonso-Tarpžeminės linijos darbininkai, 
kurie pradėjo streiką nuspręndė maža ma- 
žuma nekaltinti savo nacionalių viršininkų, 
o tik išreikšti pasigailėjimą to, kad jie at- 
šaukė streiką, nepasiekę pilnos pergalės; 
rytų linija, kari ligšiol buvo konservati, pa- 
skyrė naujus ir radikalesnius viršininkus. 

| Italų diplomatija matomai bando at- 
iteigti normalinius sąryšius su sovietine Ru- 
sija. Padaryta sutartis apsimainymui kari- 
niais ir civiliais belaisviais, — italai atga- 
bens Odeson apie 5,000 rusų belaisvių ir 
>aims keturis šimtus italų belaisvių, lai- 
domų sovietinės valdžios. Italija aprūpins 
grįžtančius rusus batais, naujais baltiniais 
ir kitais drabužiais pagal sovietinės val- 
džios duodamą tam tikslui kreditą. Laivai, 
atvežusieji Odeson belaisvius, vešis javus važiuodami atgal "sulig tolesnio italų pre- 
kybinio sutarimo su rusais, Lenino inga- 
ioto," kaip sako Milano telegramas laik- 
raščiui "Times". Indomu butų žinoti kokia 
;a prekybinė sutartis. Taipgi butų indomu 
žinoti apie blokados stovi Pabalti joje. Šve- 
dija sutiko pradėti prekybinius sąryšius su 
sovietine Rusija tuojaus, kaip bus nuimta 
č'rancuzų ir anglų blokada. Indomu butų matyti, kas atsitiktų su švedų laivu, arba 
.*u merikiečių laivu, kuris bandytų ineiti 
rusų uostan dabar, kada italų laivai gali liuosai ateiti į pietinius uostus- 

oo 

Silpnumas, paprastame atsitikime, yra skaudžiausiu apkaltinimu, kokis gali buti 
primestas valdžiai. Vokietijos atsitikimas 
yra nepaprastas. Jokia stipri valdžia ne- 
galėtų prisitaikyti prie visų tų prieštarau- 
jančių išlygų, kurias stato Vokietijai vios 
pergalėtojai. Berliniškiai talkininkų atsto- 
jai. sako, persergėję Vokietiją, kad ji be 
atidėjimo turi išpildyti taikos sutarties nu- 
siginklavimo ir demobilizavimo išlygas- Jie 
taipgi persergėjo ją, kad ji turi tuojaus nu- 
malšinti visus sukilimus. Jei ji negalės to 
padaryti, talkininkai gal atsisakys parū- pinti maistą. Indomu butų matyti, ta stipri valdžia, tokiam kaip gen- Woodo, galėtų pa daryti tolygiose apystovosc. Paleisti kariuo- 
menę ir numalšinti sukilimą, abudu sykiu. 

1 Pastabos-i 
1 išvados. I 
3 d 
CHttHa CKKH3 SKHSttruC 

Ekonominis klausimas del 
Lietuvos, be abejonės, yra 
svarbiausiu klausiniu, kuris 
privalo būti išsyk išrištas pa 
geidaujanioj formoj. Lietu- 
vą apsūpa. du ytin svarbus 
kaimynai, su kuriais ir rei- 
kės jai vesti prekybą,—bu- 

tinė,. Rusija ir Vokietja. 
Pranešimai iš Lietuvos skel- 

| bia, kad paskutiniu laiku la- 
! bai daug Įvežama visokių 
| daiktų Lietuvon iš Vokieti- 
! J°s- 

Kaslink Rusijos — tai da- 
; bar sunku kalbėti apie ko- i 
■ Kiuos nors prekybinius ry- 

šius. Sovietų Rusijos val- 
džios atsiųstas Revelin ats- 
tovas, kaip pranešama. Kau- 
no "Lięt.'yštai kaip išsireiš- 

j kia apie prekybą su Lietu- 
va: 

"Vargu, ar galima bus už- 
megsti prekybos ryšių su 

Lietuva, nes Lietuva sodie- 
čių šalis ir gamina tų pačių 
produktų, kaip ir Rusai. Bet 
Lietuvai butų tiesioginiu rei 
kalus susirišti su Rusais, 
nes Rusai neturi nei impe- 
rialistinių, nei kolonialių sie 
kimų. Bet todėl kiekvieną 
kartą, kai Rusai ginsią savo 
ekonominius -reikalus, galė- 
sią apginti ir lietuvių tautos 
reikalus- 

Rusai ne kartą buvo pa- 
reiškę noro su visais ir su 

[kiekvienu susitaikint. Sovie- 
tų Husai visuomet sutinka 
pradėti derybų su kariaujan 
riomis mažomis valstybėmis 
ir neabejoja, kad galės su 
Lietuva susitarti ir padarytį 
garbingą ir ilgam laikui tai- 
ką". 

"iš Paryžiaus min. Galva- 
nauskas nuvj > Londonan, 
gavęs iš ten telegramą nuo 

mu;-ų pasiuntinio grafo Alf. 
Tiškevičiaus. Londone min. 
Galavanausko priėmimas 
buvo visai kitokis, negu Pa- 
ryžiuje. Atvykus Londo- 
!nan, p. Galv. tuojaus apspi- 
to korespondentai Įvairių 

| laikraščių, gavo užkvietimą 
j j parlamento atidarymą, ka- 
ime p. G. buvo pasodintas 
I garbingų svečių ložoje, bu- 
'vo surengti iškilmingi pie- 
tus, dalyvaujant žymiems 
valdžios ir parlamento atsto 

|vams. Jie visi pasirodė la- 
bai gerai žiną apie Lietuvos 
reikalus,jos vidaus ekono- 
minę padėtį ir anglų ir lietu 
vių reikalai, kaip paaiškė- 
jo, —.supuola kupeton. 

Anglija nenori nei didžiu- 
lės galingos Rusijos, nei j^s 
"erzaco" didžiulės Lenki- 

jos. Anglijai svarbu turėti 
Baltijos, pajūryj savystoves 
valstybes, kurios butų an- 

glam papėde Rusijon ir ba- 
ze jų ekonominiai ir politi- 
,r.ei įtakai rytų Europon. Uos 
tai: Klaipėda, Liepojus, Ryj !ga, Revelis — tai durys Ru-j 
'sijon, pro kurias galima bus| 
tenai viską įgabenti ir išga-j 
benti. Pribaltijos valsty- 

,bes nuo tokio tranzito turė- 
tų tiktai laimėti. Kad su 
Lietuva galėtų anglai už- 
megsti stiprius prekybos ry- 
šius reikia, kad Lietuva ture 
tų savo pastovią valiutą, sa- 
vo pinigus, patikrintus ko- 
kiais nors pastoviais turtais. 
Tokiais turtais yra Lietuvos 
girios ir linai. Sutverti pla- 
ningam medžių ir linų eks- 
portui ir pakelti Lietuvoje 
prekybai ir pramonei reikia 
banko, iš kurio galima butų 
semti reikalingi kapitalai. 
Tokiam bankui sutverti an- 

glai skolina Lietuvai 3 mil. 
sv. sterlingų, kuriais Lietu- 
va pasiremdama leis savo 

pinigus ir galės atsikratyti 
nuo nepastovios vokiečių va 
liutos. Miškai bus ant vie-į 
tų perdirbinėjami į medžių 

Į prekes — lentas, špalas, 
meblius ir gabenami Angli- 
jon, lygiai kaip ir linai. An- 
glai apsiima buti komisijo- 
nieriais šitų prekių, vadinas, 
rūpinsis juos parduoti kuo- 
brangiausiomis kainomis ir 
užtai pergabenti mums kitų 
reikalingų prekių. Žinoma, 
toki sutartis su anglais bus 
peiliu žydų ir vokiečių spe- 
kuliantams, kurie dabar pus 
dykiai gabena Lietuvos dva- 
rų miškus, linus. Todėl tie 
spekuliantai, pasikvietę len- 
kus, ketina su franeuzų pa- 
galba neprileisti prie galu- 
tinos lietuvių-anglų pirkliš- 
kos sutarties, bet ji visgi yra 
vedama ir gal ilgai netru- 
kus bus privesta prie galo. 
Kaikurios anglų pirkliškos 

grupės spiria savo valdžią, 
nelaukus Steigiamojo Sei- 
mo, pripažinti Lietuvos ne- 

priklausomybę de jure, kad 
lengviau galima butų valy- 
ti prekybos reikalus. Rei- 
kia pastebėti, kad Anglijoje 
svarbiausioji politikos gis- 
lelė yra ekonominiai šalies 
reikalai, apie kuriuos sukas 
visa anglų politika ir įvai- 
rių neva pašalinių bankų, fi- 
nansistų sumanymai yra da- 
romi pilnoj? sutartyje su 
valdžia ir valdžia savo pirk 
lių ir pramoninkų reikalus 
yra visuomet pasiryžius už- 
sistoti ir ginti visose šalyse. 
Anglų finansistai ir pirkliai 
tai anglų valdžios vangar- 
das. Anglijos valdžia yra 
pasiryžus pripažinti Lietu- 
vą de jure nepriklausoma, 
kaip tik susirinks Lietuvos 
Steigiamasis Seimas ir savo 
šalies nepriklausomybę pa- 
skelbs. Tam pripažinimui 
jau viskas yra paruošta". 

DVYLIKA KAREIVIO MIN- 
ČIŲ KAUTYNĖSE. 

i. Xors aš žusiu, bet kol pra- 
žilsiu, turiu kelis priešus pražu- 
dyti, kad mano žuvimas neimtu 
Tėvynei be naudos, o priešams 
džiaugsmui. 

2- Jei žusiu aš kunu, tai liks 
mano dvasia, ir niekas jos neį- 
stengs užmušti, ir ji gyvuos am- 

žinai laisvoj nepriklausomoj Tė- 
vynėj : o jei aš pasislėpsiu mii- 
šy ir, išgamos darbiį išpildys, 
liksiu kunu gyvas, manoji dvasia 
tuokart numirs, ir išnyksiu lyg 
dūmai pasaulio būtybėj. 

3. Mirtis žmogui neišvengtina: 
jei no šiandien toj garbingoj kau 
tynėj lauko vietoj numirsiu už 
Tėvynės laisvę, tai rytoj, senat- 

vei mirsiu tąja paprastąja mirti- 
mi, kokios laisvės karžygis ne- 

gali trokšti. 

4. Man žuvus šitose kautynė- 
se, stosiu tų dvasių eilėsna, ku- 
rių atminimas gaivina lietuvių 
Tėvynės meilę ir gaivins, kolei 
pasaulis bus. 

5. Jei aš pabijosiu tos nebaisio- 
sios miities ir leiski priešams 
užkraut musų žmonėms jungą, 
vergausiu visą amžių ir sunku 
bus paskui, nužengus j kapą, su- 

sitikti su žuviivsiomis už laisvę 
dvasiomis, kurio* man ^mėtinės. 

6- Tik la'svės karžygio kapas 
didžiuosis ir žibės saulės spindu- 
liuos, bet niekuomet bailio. 

7. Kiekvienas gerai nutaikintus 
mano šūvis kerta nuo Tėvynės 
rankų retežius ir griauna musų 
žmonių vergijos kalėjimo sic- 

8. Kiekvienas padarytas ma- 

no drąsus žygis daro kietesnių 
ir aštresniu šimtmečiais pilkal- 
nyje rudyjusį Lietuvos laisvės 
ginklą ir kartu šipina ir minkšti- 
na priešo ginklą. 

ą Syki pakėlę* ginklą turiu iį 
nenuleisti, kol nuo jo žus plėš- 
rieji žmonių užmanymai ir kol 
iškovosiu Tėvynei laisvę. 

10. Kiekvienas mano pralietas 
kraujo lašas bus už aukso 'mili- 
jonus brangesnis ir spindės sau- 
lės skaistumu Lietuvos laisvėj. 

11. Turiu aš nebijot garbės 
Į vainiko, bet -drąsiai nulenkt jam 
savo galvą. 

n. Aš gimiau pasauly ne vien 
betiksliai gyventi ir svajoti, bet 
vykinti tą, kas skirta nuo am- 

žių. Kurtuvėnų savanoris. 

KAUNAS- 

Kovo 17 d. Valstybės Prezi- 
dentą aplankė Palangos gyvento- 
jų delegacija^ r pareiškė, jog 
Palangos miestelio ir apielitikės 
gyventojai vienu balsu nutarė 
pi įklausyti Lietuvai. Pranešda- 
ma tatai "V alstybės Prezidentui, 
delegacija prašo Lietuvos Val- 
džios pasirūpinti, kad Palangos 
krašto gyventojų norai kuovei- 
kiansiai butų jvykdinti. 

— Pašto korespondencija j Yi'- 
k i ją, Veliuoną, dilinę ir Jurbar- 
ką bus vežama garlaiviais Ne- 
munu. 

("Kar. Ž.") 


