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Lietuvos Paskola ir 

''Draugas". 
Miis uždaviny,; šitame svar- 

biame dalyke \ ra dvilinkas. 
Pirmiausiai nerime, kad /.me- 

nės pirktu Lietuvos Laisves 

Paskolos ženklus arba boim.-. 

Tokiu budu mus tėvynės ižde 
irai i atsirasti pinigu. Be pini- 
gų negalima išlaikyti nei vie- 

nos tautos neprigulmybę. 
šitas pirmasai mus uždavi- 

nys yra laba; lengvas išpildy- 
ti. Maža tėra užaušėliu ir šyk- 
štuoliu nesuprantančiu arba 

nenorinčių pagelbėti Lietuvai 

didžiame reikli". Visi Ameri- 

kos lietuviai yra pasirengę 
skolinti tėvvii " niekas neina- 

žaa penkių «h-š»iučių dolierių. 
kiti daug da.iL.-a':. 
Antras niu<*i uždavinys krei- 

piami i Lietuvon valdininkus 

ir tuos veik'.'ns, kurie pasko- 
lą ažtraukia. Būtinai reikia 

];ad ta paskola Imtu paskola, o 
n- virstu auk*. Todėl reikia. 

kaJ įmokant' im- pini.mis butu 
Įteikti paskola- ženklai pirma 
miru ivvks koki»; nors netiki- 
te permainų, kuriu uali veikiai 

pritaikyti ši-i«> neramiais lai- 

kais. 

Tieikia taip-/;, kad \ isį p:,- 

skolos užtraukime, f.rnudišku- 
n ai butu išp;! !yti idant nei 

kokios permainos valdžioje ne- 

galėtu paskolos panaikinti del 
stokos formai iškilniu būtinai 

reikalingu demokratinės^ da- 

lyse. Tai-gi mes daug kartu 
rašėme, kad Lietuvos Valsty- 
bės Tarybos pritarimas Šiai 

paskolai butu tankiai ir aiš- 

kiai skelbiamas. Kol kas imi'rts 

nepasisekė Įtikrinti kitaip min- 

tijančių žmonių. Visuose ofi- 

cialiuose pranešimuose apie 
paskolą nuolat minėjama val- 

džia. t. y. ministrai, ir prezi- 
dentas, o niekur Taryba. 
Mus uždavinio atkreiptojo 
valdininkus antroji pu>ė y- 

ra pavartojimas priemonių, 
kad paskolos sudėtieji pinigai 
nebutn išleisti abejotiniems 
reikalams,' u kad eitu tik 

tiems tikslams.. kurkios yra 

uzgyrasi ta pu*i Lietuvos Val- 

stybės Taryba. 
Mes gerbiame Lietuvon mi- 

nistrus. ypač jos prezidentu, 
bet parlamentarė demokrati- 

jos tvarka mums yra branges- 
nė už visus garbingiausius 
asmenis. 

Aiškių ir piinai patenkinan- 
čių pranešimu apie tikslingą 
tos paskolos suvartojimu ne- 

gavome iš ot'ieijalių vietų. 
Kaikurie, tiesa. nelabai 

mums prijaučiantieji asme- 

nys. užduoda mums klausimu, 

kaip mes gryna sąžine galime 
pildyti pirmąjį uždavinį nepa- 
jiejrd-mii išpildyti antrojo; 

kaip galime kalbinti žmones 

skolinti valdžiai pinigus, kuo- 
met iš tos valdžios negalime 
išreikalauti demokratijai rei- 

kalingu formališkumu ir aiš- 

kumo suvartojime tos pasko- 
los? 

Jeigu Lietuva butų sena vieš- 

patija, tai matant štokų for- 

mališkumų užtraukime pas- 
kolos ir stoki} tikrybės, kad 

ji bus suvartota po žmonių 
atstovų priežiūra reikėtų pa- 
skolos neremti. Bet Lietuva 

yra nauja viešpatija. Retas 

valdininkas žino savo prieder- 
mes, nei vienas nėra senas 

valdvietės darbininkas. Jeigu 
mes prieš duosiant tėvynei 
paskolą reikalautume praša- 
linti nemokančius savo darbo 

t valdininkus, tai mes užmušlu- 
: me savo tautos neprigulmy- 
bę. Kol nemokantieji valdinin- 
kai neprašalinti, tol visokių 

j trukumų visokiuose viešpati- 
jos darbuose turį buti. Be jų 
negali apseiti nei paskolos už- 

1 traukimas. 
i 

# 
! 

Jeigu mes tų trukumų nero- 

dytume, tai butume dvilinkai 

kalti. Pirmiausiai nusidėtame 

tėvynei, nes matydami valdi- 

ninku klaidas nereikalautume 

jas taisyti. Tada tos klaidos li- 

ktų amžinai Lietuvoje. Tiesa 

jos neimtu amžinos, nes jos 

greit pražudytų Lietuvą ir 

pačio* žutu. 

Xerodydami valdininkų kUu- 

I dų nusikalstume ir prieš žmo- 

Įnes duodančius paskolai pi- 
iiiiiriis. Iš mus jie turi tikėtis 

j aiškių žinių, kaip dalykai 
sto- 

! vi. 

.Labai norėtume, kad valdi- 

ninkai, kuriu priedermė yra 
I šitų paskola įvykinti aiškiai 

pagarsintu Lietuvos Valstybė* 
j nutarimus paliečiančius šią 
paskola. Tada atkristu nuo mus 

I 
antrasis uždavinys ir galėtume 
už-iimti vien piru moju t.y. vien 
kalbinimu žmonių, kad pirktų 

j kuodauii'iausiai paskolos ženk- 

k 
i 

NAUJOSIOS AMERIKOS i 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 
TARYBOS SUVA- 

ŽIAVIMAS. 
j 
! 

— 

Amerikos Lietuviu Kataliku 

Federacija kviečia Lietuviu 

Katalikų Cent ralių organiza- 
cijų ir Federacijos skyrių 
("Katalikų Vienybių") atsto- 
vus susivažiavimų vas. 10 ir 

j 11. 1920 Pitsburglu Pa.. Fort 

! Pilt viešbutyje. Posėdžiai pra- 
sidės 9:30 A. M. 

Pageidaujama, kad ar tų ko- 

| loui.jii, kurios dar nesuspėjo 
: Federacijos Skyrių suvienyti, 
kati ir iš jų atsilankytų kunigai 
ir pasauliniai katalikai veikė- 

jai. 
Kun. J. J. Jakaitis, 

LIET. R. KR. R. KAMPELIS. 

I Liet. Raud. Kr. dovana. 

Lietuvos Raud. Kryžiaus j 
Rėmėjai šiomis dienomis pa- 
siuntė Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui 300,000 markiu dova- 
nu. (išiii dovanu dalis yra ir 

Brooklynieėių bazaro suvilk 

$2o00.) Šios dovanos yra tai 

tik pradžia darbo, kurį L. i 
Raud. Kryžiaus Rėmėjai ant 

savo pečių, šiais 1920 metais, 
užsidėjo. 

'"1 
Linksma žinia. 

Pereitos savaitėg pabaigo- 
je gauta telegrama iš Kauno 

kad laivas su pasiųstais dra- 
bužiais; jau netoli Liepojaus. 
Ten jo laukiama bile diena at- 

plauksiant. 
ši žinia turėtu pradžiuginti 

visus, kurie aukavo drabužius 
>avo giminėms1 Lietuvoje, nes 
drabužių siuntimas jau beveik 

pusieko savo tikslo. 

. Rudenįje 191$ metų vpatin- 
ga šiltinės rųšis, vadinama in- 

fluenza, arba flu, daug žmo- 
nių suvargino. Vieniems ji at- 
ėmė tiktai kelias dienas laiko, 
kitiems suardė sveikatą, tre- 

čius nuvarė kapus. Šįmet ta 

pati liga grįžta žiemoje. Nors 
šįmetinė influenza nėra taip 

pavojinga kaip anuomet, bet 

saugotis jos vis-gi reikia. Ap- 
sisaugojimas yra dvejopas: 
pirmas kad neapsirgus; antras 
kad greit išgijus, jei liga ne- 

tyčia pagautų. 

Viduriai tvarkoje. 

Pirmutinis apsisaugojimas, 
arba tokis apsėjimas, kad liga 
neužpultų yra sitokis. Reikia 

saugotis budėjimo ir persival- 
gymo. Juodu priešingi vienas 
kitam, bet abudu sveikatai 

kenksmingi, nes gadina vidu- 
rius ir kraują. 

šiluma. 
* 

Toliaus reikia saugotis stai- 

gių šalčio .ir šilumos permai- 
nų, nes tos permainos ypa^ 

tingai nesveika plaučiams. Jei 
tik plaučiai susilpnėja liga 
veikiai žmogų pergali. Todėl 
niekai yru paprotys sėdėti ar- 

ti prie kaklio (pečiaus) ir.šil- 

dytis. Atsitraukus nuo jo kū- 
ne Įvyksta staigi permaina ir 

gali atsirasti plaučių uždegi- 
mas. 

Ne visiems žmonėms reikia 

vienaip augštos šilumos, bet 

visiems reikia, kad ji butų pa- 
stovi ir užtektina, (ieriau yra 

truputi šalčio pakentėti negu 
staigias atmainas. Bet ir pas- 

tovus šaltis yra kenksmingas. 
Ketam žmogui yra naudinga 
gyventi kambarije neturinčia- 
me nei (35 laipsnių Falirenliei- 
to. Niekam nėra naudinga sa- 
vo kambarije turėti viršaus 

70 laipsnių. Nedideliu daigtas 
yra nusipirkti termometrą, ar- 
ba šilumos matuotojų. Jis at- 

seina apie 30 ar 50 centų. »Ji 

geriausia yra laikyti ant sie- 

nos toli nuo pečiaus. 

Išeinant iš kambario reikia 

šiltai apsivilkti, kad po rūbais 
kunui liktųsi ta pati šiluma, 

kokią jis turėjo kambarije. 
Kuo ilgiau žmogus ketina bū- 
ti lauke, tuo šilčiau jis turi 

apsirengti, idant vidujinė kū- 
no šiluma neišgaruotų ir krau- 

jas nesusilpnėtų. 

Kojų priežiūra. 

Žmonos dažniausiai nusišai- 
po kojas, gaudami jas drėg- 
numo. Todėl reikia prižiūrėti 
savo avalynę, kad ji butu ne 
kiaura. Reikia nebraidžioti po 

sniegus, ar balas, kad avalynė 

neperšlaptu. Jei netyčia pasi- 
taikė kojas sušlapti, tai rei- 

kia veikiai permainyti sušla- 

pusiu avalynę ir apsiauti sau- 
sai. Ypatingai reikia prižiū- 
rėti vaikus, nes jie tankiausiai 

sušlampa kojas bežaizdami 

snieguose. 

Gauti pinigai. 

Gauti pinigai ir priskirti 
prie Kalėdinio Fondo iš se- 

kančių kolonijų: 
Chicago, 111. (Br.) .. $40.00 
Detroit, Mieli lVr.75 

Bayonne, N. J 94.00 

Xew Ilavcn, Conn. .. 300.00 

Shoboygan, Wis 265.00 
Grand Bapids, Mieli. .. 27.00 

Collinsville, III 1.00 

Mancliester, Conn. .... 2.00 

Worcester, Mass. \ 450.00 

Export? Pa 100.00 

Lawrenee, Mass 147.00 

Watervliet, X. Y 52.50 
So. Boston, Mass 700.00 

So. Omalia, Xebr 100.00 

Chicago, III. (W. S.) 177.70 

Mahanoy City, Pa 547.63 

as nuo Ligos. 
Gulėjimas po langais. 

Prie mmk&tesnio Lietuvos 

oro papratę mųs žmonės, ne- 
užtektinai saugojas! ir Ame- 

rikoje. Neturėdami dvejų lan- 

gų ir neužkamšę plyšių mųs 
žmonės pasistato savo lovas 
prie lango ir guli jose taip, 
kad tarp galvos bei lango be- 
iieka tik kokios trys-keturįos 
pėdos. Naktije galva peršąla, 
i smegenis įsimeta kas nors 

negera. Iš to ligos. 

.Vasara naudinga yra gulė- 
ti galva prie lango, nes mė- 

gant grynas oras veikiau pa- 
siekia veidą ir plaučius. Žie- 

ma-gi geriau kojas laikyti ar- 
čiati prie lango negu galvą, 
nes kojas galima užkloti, o 

galvą ne. 

Miegant negalima laikyti 

galvos arti prie kakalio (pe- 
čiaus)., nes smegenims įkaitus 
miegas arba negalimas arba 
nesveikas. Tai-gi svarbu, kad 

miegamieji kambariai butų 

gana dideli, idant lovos ištek- 

tų taip, kad galvoms nerei- 

kėtų buti nei po langu nei 

prie kakalio. 

Vėdinimas. 

Svarbių svarbiausias žmo- 

gaus gyvenime yra oras. Jis 

nuolatos atnaujina krauju. To- 
dėl reikia turėti užtektinai ge- 
ro oro, tas genda daugiausiai 
nuo kvėpavimo. Keikia dažnai 
vėdinti kambarius, 

• kuriuose 

gyvena žmonės. Nors šiaip vi- 

sas taisykles išpildytume, jei 
neturėsime plaučiams užtekti- 
nai sveiko oro, tai liga mus 

i veiks. Vėdinami kambariai 
• 

atvėsta; darosi šilumos ir 

šalčio permaina, kurios kenk- 

smingumas augšeiau' minėtas. 
Išrodo lyg priešingos tos dvi 

taisyklės: saugotis šilumos 

permainų ir vėdinti gyvena- 

mus namus. 
\ 

Ištikriijų-gi lengva yra vė- 

dinti kambarius išvengiant ši- 

lumos ]>ermainii. Reikia nes- 

toti šalto oro versmę einan- 

čiu iš lauko vidų. Jei kas gu- 

li lovoje, kuomet vėdiname 

namus, tai ty gulintį turime 

gerai užkloti. Kiti gali apsi- 
rengti r ubais tai)) kaip išei- 

nant i šaltį. Kuo tankiau vėdi- 

name kambarį, tuo trumpiau 
galima laikyti atdarus langus, 
tuo mažesnis pavojus užkenkti 
sau šilumos permainomis. 

Slogos gydymas. 

Pati influenza, arija flu, ro- 

tai užpuola sveik# žmogų. Ji 
tankiausiai kimba tuos, kurie 

del kokios nors priežasties y- 
ra gavę slogij, arba plautį. Pa- 
ti sloga yra mažmožis ir iš 

jos žmonės nesigydo, o laukia 
kol pati pereis, neliaudami sa- 
vo darbų. Taip galima apsei- 
ti/paprastais laikais. Bet esant 

apielinkėje influenzai, ar gri- 

pui, ar panašiai užkrečiamai 

ligai, ir iš slogos (plaučio) rei- 

Baltimore, Md 80.00 

Chieago Heiglits, 111. 300.00 

Bazaras Brooklyniečių nusi- 

sekė. 

Brooklyno lietuvių Baza- 

ras nusisenė. Pelno liko nu- 

virs 2,500 dol, kurie bus su- 

naudoti Lietuvos pavargėlių 
šelpimui. Patartina ir kitoms 

lietuvių, kolonijoms surengti 
tokias pramogas ir parinkti 
aukų Lietuvos žmonių sušel- 

pinuii. 
- 

Alsais reikalais Liet. H. 

Kryžiaus Rėmėjif kreipkitės 
pas: 

j. Tumasonis. 
L. B. Kr. R. Sekr. 

45(j Grand St., 
Brooklyn. X. Y. 

kia gydytis kaip iš rimtos li- 

gos. 

Galima apseiti be vaistų, bet 
reikia gulti lovą, užsikloti 

šiltai, valgyti -tiktai lengvus 
skystus valgius ir tai nedaug, 
^kveikieįi tegu patarnauja taip 
sergantiems, tegu tankiai ir 

gerai išvėdina kambarį. G ulė t 
sveikam žmogui lovoje tris die- 
nas dėl vienos slogos išrodo 
didelis nuostolis. Bet didesnis 

nuostolis pasidaro, kada pas- 
kui prie slogos prikimba in- 

fhienza. 

Alkoholis. 

Pilniesiems blai vinink ams 

\lgai ir gerai pildantiems savo 
įstatus, t. y. žmonėms, kuriu 

kūnas nepripratęs prie alko- 

holio, sunkesnėje slpgoje nau- 

dinga yra vien?) arba du kartu 

visoje ligoje išgerti sriubinį 

šaukštu vyninės degtinės arba 
vyno, G er davusiems žmonėms, 
net ir toli esantiems nuo girty- 
bės, tas alkoholis netik negel- 
bsti, bet dar'užkenkia. 

Gydytojas. 

Kuomet žmogui del neapsi- 
žiūrėjimo arba nelaimės nepa- 
siseka apsiginti nuo int'luen- 

zos, tuomet jam negali užtek- 

ti laikraščio patarmių. Tada 

i būtinai reikia šauktis gydyto- 
jo. 1918 metais Amerikos gy- 

dytojai nelabai mokėjo apsei- 
ti su šita liga. Dabar jie jau 
moka, Dėlto anųinet daug 

įžmonių mirdavo, o šįmet tat' 

retai pasitaiko. "Kas nesišau- 

įkia gydytojo šiųiot, tam išgy- 
ti nėra lengviau, negu įbuvn 

užpernai. 

Ligonių atskyrimas. 

Prieš gydytojui ateisiant 

reikia ligoniui atsiskirti nuo 

sveikųjų. Čia Amerikoje yra 

mada daryti labai plačias lo- 

vas. Todėl apsirgus vienam 

žmogui yra daug progos už- 
krėsti kitiems, nes nėra vie- 

tos namuose daugeliui plačių 
lovų, o siauru beveik negauni 
pirkti. Ta ])lačiu lovų mada 
daugeliui užkenkė. 

Trumpu laiku madų neper- 
iuainysime, bet vis-gi reikia 

darvti ka nors, kad atskyrus •> L 7 V 

sergančius nuo sveikų. Jei ki- 
taip negalima, tai reikia pasi- 
duoti ligonbutį. Geriau yra 

pavargti toliau nuo savųjų, 
negu palikti juos našlaičiais. 

KADA SIŲSTI AMERIKOS 
PASKOLĄ LIETUVĄ. 

Lietuvos valdžia atsiuntė 

Amerikos Mis i j;}, kuri, tarp 
kit-ko, sukeltu bent penkis 
milijonus dolierių paskolos. 

Lietuvos Misija yra gavusi 
nuo valdžios instrukcijų, ka- 

da ir keno vardu suskolintus 

pinigus siųsti, tai-gi čia pa- 

tarimai pavienių asmenų val- 

džios nusistatymų neperkeis, 
o misija jokiu budu negali 
kreipti atidos ant patarimų 
pavienių asmenų, tik turi pri- 
silaikyti valdžios instrukcijų. 

Tuli manytų, kad Amerikoje 
surinktų paskolų reikėtų su- 

dėti valdžias vardu kur nors 

užsienyje auksu arba auksu 

pasiųsti Lietuvon (žinoma tik 
tada, kada' bus galima auksų 
Lietuvų nuvežti). Bet Lietu- 

vos Valdžia Mis i j iii taip nėra 
įsakiusi. Misijai įsakyta, kad 
aukso valiutos vertę tuoj, 

kaip galima greičiaus, pasiųs- 
ti Lietuvon, nes ten karei- 

viams ir valdininkams algos 
jau keli mėnesiai neatlygintos 
nėra iš ko šovinių drąpanų ii1 

valgio pirkti, nėra kuomi rei- 

kalingiausių dalykų apmokėti. 
Kas iš aukso ateitėje, jei da- 
baivdel stokos pinigų Lietu- 

vos laisvės prastotų? 
Tnrėdaiua tų sunkų padėji- 
mų omenyje, Lietuvos vai- 

džia per savo Misiją ir krei- 

piasi Amerikoy lietuvius, pa- 
sitikėdama kad jie, nebūdami 

paliesti karo baisenybių, turės 
širdies ir pagelbės vargstan- 
čiai ir norinčiai įgyti laisvės 

tėvynei, jau jei ne kuomi, tai 
nors suskolindami jai kiek 

liek pinigų, kad šioje sunkioje 
valandoj nors kiek nuo sun- 

kiausių bėdų atsigynus. Lietu- 

vai tuoj reikia pagelbos, užtai 

misija ir kreipiasi geros va- 

lios Amerikos Lietuvius, kad, 

jei mano skolinti, tuoj skolin- 

tų, tuoj paskolų prisiųstų o 

mūsų priedermė tuos pinigus 
pasiųsti valdžiai arba ten, kur 

valdžia nurodys. Tai jau val- 

džios dalykas. 
Lietuvos Misijos Inforcaijų 

Biuras. 

SUSIPRATO. 

Nors jau ir gana tamsu bu-, 

vo .Jono kambarėli je, bet jis 
lempos nemanė dėgti. Buvo 

tik ką sugrįžęs iš prakalbų. 
Kalbėtojo žodižiai jį varė gi- 
lias svajones, arba, tiesiai pa- 

sakius, privertė jį perkratyti 
suvo praeitį. Tą jis ir darė. 

Galima buvo matyti, kaip jo 
veidas mainėsi, lupos judėjo, 
krūtinė tai linksmai, tai vėl 

sunkiai atsidusdavo, o akis 

žiurėjo kur tai toli, toli. 

Jau dešimts metu, o jam tik 

rodos vakar, kada jis apleido 
savo Tėvynę Lietuvą, ir atke- 

liavo Ameriką. Prisimena 

jam, kaip jis su nekantrumu 

laukė tos dienos, kada galės 
išvysti Ameriką. Ir išvydo! 
Liudėsis jam suspaudė širdį, 
kada išlipo ant Amerikos 

kranto. Kažin kas tarytum sa- 

kyte sakė: apsivilei, jauni- 
kaiti; i a laimės nerasi, čia 
žmonės tau svetimi, jie tavęs 
nesupras, neatjaus. Gailėsies 

apleidęs Tėvyne. Jo širdis nu-( 
manė tiesą. Daug vargo turė- 

jo kol gavo darbą kasyklose. 
Dešimts metų kaip jis tą sun- 

ku darba dirba. Daug sveika- 
tos padėjo, bet ir nemažai pi- 

nigų susitaupė. Lietuvon pi- 

nigų jis nesiuntė, lies neturėjo 
kam. Karei užėjus taipgi nie- 
kam neaukodavo, nieko nesu- 

šelpdavo. nes jam būdavo gai- 
la pinigų. Malonu ir gera jam 
anl širdies būdavo tik tada, 

kada pačiupinėdavo bankos 

knygutę. Kas kart mat skait- 
linės daugindavosi ir daugin-, 
davosi. Nieku? pats neidavo, 

< l i'a ugų net u rėda vo: gyveno 

sau vienas kaip koks atskalū- 
nas. Taip prabėgo 10 metų. 
Nei vieną kartų, jis nėra pa- 

mintiję.s grįžti Lietuva. Ko- 

del' Jis ir pats nežino. Kro- 

vė pinigus pats nežinodamas 
kam. Pačios vesti nemanė: bi- 

jodavo. kad moteris pinigų ne- 

išeikvotų. Taip ir-slinko vie- 

no gyvenimas. Sunkiai bedirb- 
damas gavo ligų, ir kada toji 

liga smarkiai atsiliepdavo, 
tai tik tada jis savęs klaus- 

davo, kodėl aš taip gyvenu? 
K ii aš darysiu kada visai ne- 

galėsiu dirbti? Kas mane se- 

natvėje prižiūrės, kas tars 

malonų žodelį man? Sųžinė 
iš gilumos tardavo: "Grįsk 

Tėvynę". G riš t j ? Na, kų aš 
ten veiksiu? Man nuvažiavus 

dar kas mane-gali užmušti ir 

visus mano pinigus atimti! Ne, 

negrįšiu. 
Sunkiai Jonas atsiduso. Da- 

bar jau kelinta savaitė kaip 
negali dirbti, nes darbe nulu- 

žo rankų. J vis tankiau įr 
tankiau mintis kankindavo, ir 

jam baugu pasidarydavo, pri- 
siminus vieno kalbėtojo žo- 

džius "Tas ne lietuvis, kuris 
užmiršta savo Tėvynę". Tai 

jam tie žodžiai buvo taikoaąi, 
nes jis užmiršo savo Tėvynę;- 
Praėjo dįUv kėliatas mėnesių 
nuo tų/ prakalbų. Kiekvienų 

[dieną jis vis daugiaus ir dau- 
Igiaus tfoško grjStį Lietuvą. 
Bet kaip4? I&važiavimas sun- 

kus; gi jam tam karte ir visai 

negalimas. 
Jam dabar norėdavosi pagel- 

bėt] .savo broleliams ir .sese- 

lėms Lietuvoje. Bet kaip? Pri- 

siminė jam kalbėtojo žodžiai 

ir jo raginimas, kad visi au- 

kotų, kiek kas galėdamas. Au- 

kotį? Jug jis pinigų turi. Ko- 

dėl jis seniaus to nedarė? Pra- 

dėjo kaltinti save. 

Susiprato Jonas' ir savo 

klaida pamatė. Galvojo, kaip 

j^ atitaisyti. Laikraščių nes- 

kaitydavo, tadgi nežinodavo 

kas aplinkui dedasi. Viešame 
veikime nedalvyvaudamas ne- 

žinojo, kad yra fondų nuken- 

tėjusiems nuo karės šelpti. 
Laikraščiai kainuodavo ikeletą 
dolierių. Jam gaila būdavo 

"mėtytį ant tokių niekų"... 
Ant galo jau taip tamsu pa- i 

si darė, kad jam net baugu. J 
Jonas sunkiai atsiduso, pasi- ( 
ėmė kepurę ir išėjo. Ilgai 
klaidžiojo po nelygias gatves. 
Galop nuvargęs atėjo namon 

ir greitai užmigo. Ryte kėlėsi 

gan anksti, apsirengė ir links- 
mai švilpaudamas išėjo. Šei- 

mininkė nusistebėjo Jona tokį 
linksmu pamačiusi. Per metus 

jis nebūdavo toks linksmas. 

Kada sugrįžo, šeimininkė už- 

klausė, kas pasidarė, kad taip 
staiga pralinksmėjo. Jonas 

pažiūrėjęs šeimininkę sal- 

džiai nusijuokė. Kaip man ne 
but linksniam. — sako — kad 

aš vėl tapau lietuviu. Dabar 

galėsiu drąsiai užmerkti savo 

akis, kad ir svetimoje žemėje. 
Mano sąžinė dabar tyra ir 

man linksma padarius gerą 
darbą. Žinai ką aš padariau f 
Nugi pasiunčiau Tautos Fon- 

dų 2 tukstančiu dolieriu. Nu- 

siųsti pagelbėjo klebonas: iš- 

rašė čekį ir' užadresavo. Tas 

daug pagelbės nukentėjusiems 
nuo karės, irvne vienam mano 
broliui bus apsiginimas nuo 
šalčio ir alkjo — liūdnai už- 

baigė Jonas. 

K«)? Ar tu davei savo cen- 
tus nukentėjusiems Lietuvo- 

voje! — Sušuko šeimininkė. 

Ji to niekados nesitikėjo. Va- 
je, vaje tu mano sviete, ste- 

buklai ant žemės! 
— Ir kokį čia da stebuklai! 

— pratarė Jonas — aš pinigų 
turiu, esu nevedęs, artimų ne- 
turiu, kam palikčiau o mano 
dienelės jau nebeilgos — link- 
smai užbaigė Jonas. 
— Joneli, Joneli tegul tau 

Dievas duoda ramybę šią var- 
gingu kelionę užbaigti — 

džiaugsmu verkdama kalbėjo 
šeimininkė. 
— Ačių Tamstai už gerus 

velijimus. Vienas mano troš- 
kimas dabar yra kad dar su- 
grįžus Lietuvą ir ten pagul- 
džius nuvargusius kaulus... O 

jeigu ten sugrįsti ir nebeteks, 
ta} nors ramia sąžinė galėsiu 
užmerkti *akis. 

Eugenija Molienė. 
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