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LIETTJVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

'DRAUGAS" 
aa kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pusei Metu $3.00 

^enumeratos mokasi Skalno. Lai- 
s skaitosi nuo užsirašvmo dienos 
nuo Nauju Meti}. Norint permal- 

ti adresą visada reikia prisiųsti 
senas adresas. Pinigai geriausia 

isti išperkant krasoje ar erprese 
-iloney Ordor" arba įdedant pini- 

3 i registruota laišką. 
"DRAUGAS" PUSL. CO. 
534 So. Oakley Ave., Chicago 

Te!. Eoosevelt 7791 

VAISINGI METAI. 

X. 

PiiMfcii i metu Federacijos 
arbuotę pažymėjo ne tik Kul- 
iros Vajus, krikščioniu do- 

mkratu laimėjimas, bet ir 
Iti pavyzdinei darbai. 

Imsime Lietuvos Kespubli- 
os reikalus. Skelbiama Lie- 

ivos Laisvės paskola. Auk- 
> — Sidabro Fondas. Per- 

ykstis Federacijos Seimus 

%iiulamas paskolą pasižada 
įsomis pajėgomis ją remti.Per 
eder. Seimo vakariene Seimo 

alyviai išperka už 
onu; atėjus vajaus laikui, 
ede racijos nariai dirba L. L. 

askolos stotyse. perka ir par- 
uoda bonus. Feder. Sekreto 
atas informuoja lai k rasė i us, 

ivo patriotiniais strai'|x<niais 
įgina dėtis prk» L. L. I'asko- 
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Tas pats su Aukso-Sidabro 

ajumi. Nors socialistai ir lai- 
ra maniai. jie ir "tautinin- 
ai" varo priešinu-;) agitacija, 
ederac. eina išvien su L. i., 

askoios stotimis 

Paėmę rankon pernai metu 

autos FoikIo apyskaitą, ran- 

ame Šimtais ir tūkstančiais 
'ederac i jos pasiustu pinigu 

Vilniaus lietuviu kulturi 
iems bei lalMlariiigiems tiks- 
lius ir Blaivybei ir Kataliku 

lokytoju Sąjungai ir T ui ver- 

petui ii- Kataliku Veikimo 
entrui ir gimnazijoms ir \\i- 
:enio bei Amerikos mokslei- 
iams ir t. t. 

Visa tai katalikiškos vistio- 
renė< žiedai. Ji Įvertinusi or- 

anizacinio darbo reikšmę su- 

iburė į didžiulę Federaciją ir 
o atskiri asmens ar drau-1 
įjos neimtu sugebėjusios at- 

likti, visu draugijų, organi-j 
z a ei jų pastangomis, garbingai 
.darbuotasi švietimo, laFdary- 
bės ir politikos tikslams. 

Jeigu 'Federacija šįmet ir 

nekels tokių Vajų kaip per- 
nai, mažesni nustatys biudže- 
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tą — tiems tikslams, tai vien 

dėlto, kad visas savo jėgas 
permetus i vidujinį savo or-i 

ganizacinio aparato stiprėji- 
mą. Sustiprėjusi ir ugterėjusi. 
prisikrovusi dvasinės energi- 
jos, žengs prie dar didesnių 

| darbų. Jie nebaigiami, neišma- 

j tuojami. 

VILNIAUS JUBILĖJUS, i 
■ 

I Lietuva paminėjo Vilniaus 

j liOO metų Jubilėjų. Amerikos 
lietuviai I i ui *iol to klausimo I 

j nesvarstė. nes kuomet Lietu- 
\os spauda jį iškėlė, musų vi- 

sų domė buvo nukreipta i ren- 

gimąsi prie manifestacijos 
Suv. V-bėms pripažinus Lie- 

tuvą. Teėiaus ir šiandien ne- 

•pervėlu apie tai pagalvoti. 
Ligi šiol ne visi musų po- 

litiniai sifkiniai įvyko. Vil- 
nius ir Klaipėdos kraštas nė- 

ra priskirti Lietuvai, nors vi- 

! >i mums gerai žinomi ir et- 

nografiniai ir istoriniai ii' e- 

konominiai ir kultūriniai 1110- 

ivvai šaukiasi musu teisinaus I '. v 

j uukalavimus patenkinti. Pa- 

i Kol negrąžinta mums Vilnius 

j i;* Klaipėda. pato! reikia 
i mums akciją tuo žvilgsniu 
i dauginti. 

Vilnius — musu sostinė len- 

į k u pagrobta. Tautu Sąjunga 
[ntsisako savo autoritetingu 
! sprendimu pašalinti lenkus iŠ 

Vilniaus. Belieka ieškoti kito- 
kiu priemonių, kurios ir be j 
kraujo praliejimo patenkintu! 
musu reikakivimas. Musu prie- j 
žlas nusistatvmas. viešai sklei- 

' .' 
j džiamoji propaganda, kulturi- 
j nė kova Vilnijoje. tėra mums j 
(prieinamos Vilniui atgauti 
I priomon^s. 
1 

į Vilniaus G(M) metu .lubilėjus,! 
j re prasimanytais, bet istori-1 
niais faktais liudija jį esantį 

! tikra Lietuvos sostine. Iieik-i 
tu tad paminėti lą Jubilėju ir j 

j dar karą pakelti baisą prieš' 
i Šventvagiu grobonišką pasi-j 
j ke>inimą išplėsti musu tėvy-j* 
! Dės širdį — Vilnių. 

Kaikurios organizacijos jau, 
i svarsto J ubilėjaus iškilmes, i 
į Visi tarkime savo žodį ir ben-i 
į drai rengkimės ]>rie tu iškil- 
! miii. 

NEBUS RAMYBĖS. 

Anglija artimųjų. Rytų klau- 
sime prisipažino neturinti rei- 

kalingų militarinių pajėgų. 
Šiandie ji labai pažeminta. Rė- 
mė Graikiją, grūmojo tur- 

kams. Turėjo platų politinį 
nusistatymu artimuosiuose 

Rytuose. Teeiaus kuomet pri- 
siėjo ištikrųjų pasirodyti, Bri- 

tanijos liūtas įsivarė kojon 
pasini) ir nulenkė žemyn gal- 
vą. Pasidavė turkų naciona- 

listų norams. 

Kuomet korespondentai tur- 

kų ministerių Angoroje klau- 
sė, ar įvyks karas turkų su 

Anglija, vienas ministeris at- 

sakė : 

"Karas? Niekuomet. A>s 
Anglija nepasiruošusi'kariui'\ 

Anglija artimuose Rytuose 
suklupdė ne turkai, bet Fran- 

ci ja. Tai Franci jos pagieža 
anglams, kurie po karo abejin- 
gai rėmė franeuzų griežtus rei- 
kalavimus, statomus Vokieti- 

jai. Francija stojo turkų pu- 
sėn pirmiau slapta, paskiau 
visai atvirai. Be Franeijos 
vienai Anglijai šiuo laiku ne- 

buvo galima turkams priešin- 
tis. 

Taigi, Franci j a vieną dideli 

smūgį Anglijai jau kirto, tsian 
die gaminasi kirsti antrą. A- 

not žinių, Franci ja pagalinus 
iiiia sėbrą utis ir su bolševisti- 
ne Rusija. Iš Maskvos užtik- 
rinama. jog trumpoj ateity 
bolševistinė Rusija su Franci 
ja padarys^ sąjungą. Ta są- 
junga, suprantama, daugiau- 
sia bus atkreipta prieš Angli- 
ją 

Xet patys aitriausi Angli- 
jos patys aitriausi A ugi i- 
vai, reiškia baimės dei to ker- 

štingo Francijos vyriausybės 
laviravimo. Jie nurodo, kad 
tokia keršto akcija trumpoj 
ateity pačiai Francijai turės 

pagaminti vargus. Atėjus ne- 

laimėms, Francijai nebus ko 

Šauktis pagelhon. 
Jie įa-ipažįsta, kad Anglijos 

galybė nesutrupinta, kad Bri- 

tanijos imperijos diplomatija 
nenugalėta. Po Šio smūgio ji 
;usi|>eikėjusi kils energingai! 
darban. Kas gali žinoti, ar 

trumpoj ateity F ra nei ja nepri- 
lips liepto galą. 

Pasaulio politikai nusako, 

jog pastarasis fra ne uz u susi- 
g i minia vimas su turkais ne- 

duos pasauliui ramybės. Ypač 
Europa nesidžiaugs ilgai šian- 

die gyvuojančia nndttota tai- 
ka. Franci j a senai kovoja su 

taika. Jos militarizmas šau- 
kiasi naujų aukų. 

MOS SUTARTYS. 
f 

Po karo su Vokietija pa- 
: darvta keletas taikos sutarčių. 
Į 
Iš j u svarbiausioji — tai Ver- 
sali io sutartis. Kitos, tai St.1 
Uemiain sutartis ir Sevres su- 

tartis. 
Vorsailio sutartis paliečia 

Vokietiją, St. Gerinai n — cen-1 
tralines Europos valstybes, gi 
Severes — Turkiją. Tas visas 
sutartis pagamino ir patvirti-' 
no santarvės valstybės perga- 
lėtojos. Tai turi bu t nepalie-' 
čiami dokumentai. 

Franci ja Versailio sutarti 

j laikosi apglebusi nei merga 
S kūdikį. Sako, ta sutartis jai; 
yra brangus ir nepaliečiamas 
— nepakeičiamas dokumen- 
tas. Jei kais prasitaria, kati su- 

tartis pilna klaidų, kad jai' 
reikalinga revizija, Francija*;- 
šoka tiesiog stulpu. Pasiren-| 
gusi akis išplėšti. 

Dėlto, kad ta sutartis yra1 
daugiausiai naudinga ne kam j 
kitam, kaip tik Franci ja i. 

Tečiaus ta pati Franci ja is j 
Sevres 

v 
sutarties padaro tik Į 

vieną popiergalį. Panaikino ją j 
visą. Tai atliko bendrai su 

; turkais. 
I Tiaipat F ra nei ja nepildo nei' 
St. (iermain sutarties. 

Žinomas franeuzij j>ol i t i kas! 
Tardieu pareiškia, kad jei j 
Franeija prisidėjo prie Sev-! 

! 
n-s sutarties panaikinimo, tai i 
labai blogai elgiasi. Xes tos! 

i sutarties griuvimas išjudino) 
! Versaille-so sutarties pamatus, j 

Šiandie Franeija dar to ne-j 
Įjauėja. Ik-1 artimoj ateity pa-1 
matys savo darbo rezuttaiiis. į 

i 
REDAKCIJAI ATSAKYMAI. 

Chic. Lietuviu Tarybai. — 

I Tamistu 'prisiųstą pranešimą 
: esame įdavę Federacijos Ap- 
skr. Valdybai, kuri savo ar- 

timiausiame sus-me apsvars- 
tvs tą klausima. Mums ma- 

tos kad tai bus greičiausias 
kelias tikslo siekiant. 

Pasiilgusiems — Gauname; 
! daug laiški] su paklausimais 
| kada i4Drauge'' pasirodys 
kun. Ign. Albavieiaus "Ke- 
lionės įspūdžiai". Turime pa- 

siilgusiems pranešti, kad jau 
baigiasi kun. P. Lapelio "įs- 
pūdžiai ir pradės kun. Tgn. 
Albavieius savuosius rašyti. 

ŠVIETĖJAI AR MULKIN- 
TOJAI? 

V 

Vieną gražiu dieną, "darbi- 
ninkiško '' laikraščio redakci- 

joje, kur parduodamos laiva- 
kortės ant geriausių laivu, iv 
siunčiami pinigai Lietuvon 

taip gerai kad net 4'to prašo 
Lietuvos žmonės ir taip pata 
ria Lietuvos bankai" įeina 
jaunai, stiprus, kuklus žemai- 
tis. Nedrąsiai prisiartinęs prie 
"baro" stovi. Už baro stovi ir 

knygas atsivertęs skaitliuoja 
"klerkas", kuris pamatęs 
musij žemaitį užklausė: — 

Draugas ar pinigų norėjai pa- 
siusti i Lietuva f 
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— Ne, aš noriu važiuoti i 

Lietuvą atėjau 4' užsiordeI i uo- 

ti pasportą. 
— Labai gerai, mes tuojau 

pripildvsime aplikaciją ir už 

savaitės laiko gausite paspor-' 
iij. 

— O kiek dabar kaštuoja 
pasportas? — Klausė žemai- 
tis. v 

— 17 dolerių ir, kvoteri.s 
minus už štempas. 

— Vaje! Kodėl taip bran- 

giai? Mano draugas pernai va- 

žiuodamas tik temokėjo $10 
su centais. 

— Mat draugelis nesupran- 
ti kame dalykas, — aiškino 
klerkas. — Pernai Lietuvos 

(atstovybėje AYasbingtone ne- 

buvo kunigo, pertai ir paspor- 
tas kainavo tik $10, bet dabar 
klerikalu atstovas pasikvietė 
kunigą tas ir pakėlė už pas- 

port.į mokestį. Žinok gerai 
draugelį, kur tik kunigas y- 
ra ten ir lupa kiek gali dar- 
bininkus. Taip daro kunigai 
AiiK'rikrij ir lai p (kibiu- daro 

Lietuvoj, engia itlarbiįlinkus 
kiek galėdami, dėlto kunigai 
yra didžiausi darbininku 

priešai. 
Pripildžius aplikaciją musų 

žemaitis pakrapštęs pakauši, 
paskui išėmė iš kišenio pini- 
gus, užmokėjo ir išėjo 
mintyje kiekdamas kunigus ir 
'•klerikalus". r, 

Sekanti subatos vakaru, sau 

lutei nepersničtrkiausiai kepi- 
nant, parį'e po medžiu ant žo-' 
lės sėdėjo Jonas su .Juozu ir 

kalbėjosi apie dienos politikos 
klausimus. Jiems besikalbant 

atėjo aprašomas žemaitis. Pa- 

sveikinęs .draugus, atsisėdo 
šalia ju ant žolės, ir prasi dė-1' 
io visu bendras pasikalbėji- 

ims. 

»— Na tai kas naujo, — 

klausė Juozas. — (/irdėjau 
kad draugas į .Lietuvą išva- 
žiuosi. 

— Taip, taisaus važiuoti — 

sako žemaitis — Anądien 
buvau X... redakcijoj, paspor- 
tą "užsiordeliavau". Ale tie 

ru... kunigai pabranginę pas- 

portą. 17 dolerių. užmokėjau. 
— Kas tamstai sakė kad ku- 

nigai pabrangino? — klausė 
J uozas. 

— Man redakcijoj viską 
aiškiai išpasakojo, kažin koks 
ten kunigas esąs AVasliingto- 
tone tai jis ir pakėlė mokestį 
už 'pašportą. 

— Ha, La, ha lia, — nusi- 

juokė draugai ir sakp: 
— Matai, draugeli, laikraš- j 

chj neskaitai, tai ir nieko neži- 

nai, dėlto ir jie tamstą mul- 
kiną. Xe kunigas ir ne kuni-1 

I l'gai pakėlė mokestį už paspor- 
| tus — sako Juozas" — taip 
Lietuvos Valdžia parėdė. Tr 

s pasportas ne $17.00 kainuoja' 
i o tik $15.00 taigiTamsta jiems 
j užmokėjai $2.25 extra už ap- 
! likacijos pripildymą ir pasiun- 
timą "\Yasliingtonan 

r. 1 

Toliaus .Juozas paaiškino 
skirtumą pasporto kada mo- 

kėjo $10.00 ir dabar $15.00. 
; Musu žemaitis ta visa išklau-' e c 

| sos pakrapštė galvą ir sako: 
!•' — 'Tai mat biaurybės ir re-'l 

dakcijoj meluoja. Dar pasine- 
| kučiavę ir saulei besileidžiant 
sukilo visi nuo-žolės, atsi- 
sveikino su draugu žemaičiu) 
keliaujančiu Tėvynėn, palin-Į 

Į # 
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: k ėjo jau laimingos kelionės n* j 

persiskyrė. Jonas su Juozu j 
eidamu namo kalbėjosi apie 

I socialistu "apšvietų" ir įunl- 
kiniiii.-i tamsiu darbininkų. 

J. M-lis. 

Red. prierašas.-— l)ar vie- 

nas iš šimto pavyzdžių kaip 
socialistai kvailina darbinin- 
kus. .J. M—lis, kurs prisiuntė 
mums ši straipsnį rašo: "Šį 
rašinėlį rašau neprasimanęs,j 
bet tikrą ties;}. Aš pats su' 
tuo žemaičiu kalbėjau. Redak- 
cijos vardo nededu, nes iš ap- 
iašymo visi supras". 

Į Tiesa, įgalima pasakyti kad 

j čia ne redakcija kalta, nes re-', 

j dakcija tik dienraštį redaguo-' 
ja ir pinigų bei laivakorčių 
siuntimu neužsiima, bet vi- 
siems juk 'žinoma, kad tie ku- 
rie mulkina savo kTfjentug, 
per akis mehioja, šmuįeliuoja 

j savo 
'' kostiumerių? sužino, 

yra to socialistų dienraščio 

pagimdyti vtaikai. 
Kalbant apie socialistų iš- 

įAiudojiniij, tų proletarų ku- 

lių jie neva yra prieteliai, 
mums netenka daug abejoti 
turint milioninių , kompanijų 
pavyzdžius. Tai'pat mūsų ben- 

dradarbis J. M—lis pilnai pa- 
tikimas asmuo. Tečiaus Vistik 
šiame atsitikime mes lauksime 
i5 socialistų ofiso pasiaiškini- 
mo. Jo negavę galėsime tikrai 

spręsti, kad, socialistai netik 

mulkina, kvailina savo klijen- 
tus, bet jiems net tris kailius 

nulupa. 7/ 

KENŪ ESI ŪRAUGASi 
LENKO Ali LIETIIYIU? 
Lenkija ruošiasi užgrobti 

Lietuvę.; Taip bent praneša 
mums laikraščiai iš muąjį Tė- 

vynės. 
Kad priešą atremti, reikia 

vienybės, reikia amunicijos. 
Muku valstybė paskyrė tam 

ir kitiems tikslams, kad A- 

merikos lietuviai aukotų bent 

po dešimtį dolerių. 
Yna žmonių, kurie tam tiks 

J ui priešinasi. Jiems branges- 
ni 10 dolerių nei Tėvynė. J iv* 

elgiasi blogai. Patys nenori 
mokėti 10 dolerių Tėvynės la- 

bui ir kitus da kalbina, kad 
tos duoklės nemokėtų. 

Jeigu veiini Lenkijai ge- 
riau nei Lietuvai, tai tapkie 
Lenkijos draugas ir nemokėki e 

tų 10 doleriu. Jeigu brangini 
Lietuvą daugiau nei Lenkiją, 
nesigailėkit tu 10 dolerių sa- 

vosios Tėvynės labui. 
Užsiregistruok Paskolos Sto- 

ties komitetui, paduodamas 
savo pavardę. 

Seirijų Juozas. 

DIDELĖ NELAIME. 

Per vestuvių iškilmingus pie 
ius vienas svetys kitam: 

— "Ar pastebėjai, kad jau- 
nasis tyli, kaip ženigs parda- 
vės?" 

i— ''Visuomet didelė nelai- 
mė yra tylinti". 

— Žmona. — Yra valandos 
kuomet norėčiau buti vyru. 

— Vyras. — Kuomet gi 
tai? 

— Žmona. — Kuomet eina- 
me pro krautuves. Koks tai 
turi buti malonumas pirkti 
paeįai ibrangumynus, ar ne 

liesa?..." 

Kun. P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE. 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 

(Tęsinys) 
Pirmą, antrą ir trečią kelionės dieną j 

ar nieko. Bet Įplaukus į Okeano vidurį, 
uoiuet galingos bangos, užitlamos ir pu 
jdanios, pradėjo laivą siūbuoti, jog ant j 
patini ų deniu. išlaukiniai langai reikėjo t 

ždaryti ir oras pasidarė pilnas garų ir 
alietė visus nepriprasta bei sunki kelei- j 
>ui atmosfera, žiūrime, gi to tvirtojo vo- 

ieeio jau prie stalo nebematyt... 
Kur jis dingo / — klausinėjome viens 

itą. Niekas nežino. Ateina pusryčiai, pie- 
js ir vakarienė, u to vokiečio kaip nėr, 
tip nėr. Sužinojus jo kambario numeri; 

usprendėrue susitarę keletas ji aplankyti. į 
Teiname i jo knmbari, ir žiūrime: o! 

I \ 
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gi .vokiety s, brač, guli ant lovos kaip pa- 
plautas. Laivo gydytojas ir nursė davė 
jam gaivinančiu vaistu. 

Jau buvome netoli Xe\v York o kai 
tas narsuolis išbalęs ir suvargęs vėl bil- 
vo matomas restorane. Bet šiuo svkiu net 

* 

ki-pto balandžio mažai tevalgė. 
A'isi kiti, kurie susilaikė valgyme ir 

gėrime, nors buvo daug silprrtfeni nž tą. 
vokietį, nesirgo, (buvo sveiki ir linksmi 
per vLsjj, kelionę. 

v 

New Yorko prieplaukoje. 
Po aštuonių dienu kelionės jūrėmis 

111 usu laivas ''George AYasliington'' jau 
buvo netoli nuo Xe\v Yorko prieplaukoje. 
Keleiviai jautėsi linksmi. Buvo tai anks- 
tyvas rytas. 

Paskutinė naktis laive buvo pusėtinai 
"S 

triukšminga. Visiems juk žinoma, kad 
Suv. Valstijos yra 44sausos", o laive baras 
užsidaro įplaukiant į Xew Yorko prieplau 
ką esant atstui už trijų mylių nuo to 

miesto ir valstybės ribų. Taigi, gerta-uzta 
tą naktį, kiek tik galėta, kad ir pats 
''George Wasliington", pasiekęs uostą, 
paliktų "sausas", nes jis juk tai Valstiją 
nuosavybė ir jam pačiam, kadir, neno- 

toms, reikia prisitaikinti prie įstatymų... 
Tuo pačiu laivu iš Europos grįžo ir 

Anheiser Bušeli su visa savo šeimyna — 

Amerikos multimilijonierius bravaminkas 
iš St. Louis. Matydavau, kaip jie visi pu- 
sėtinai gerdavo daug alaus, o dabar psant 
New Yorko užlajoj skubėdami baigė tuš- 

tinti savo paskutinius stiklus. Jie, beabe- 
jonės, yra labai nepatenkinti S u v. Vals- 

tijų naujuoju proliibicijos įstatymu, nes 

per tai neteko daug "milionų dolerių pel- 
no. Svaigalų mėgėjai buriuodavos aplink 
tą stambųjį buvusį Amerikos tuzą, reikš- 
dami didžiausio nepasitenkinimo del Val- 

stijų "sausumo", del pramonės .apmirimo 
toje srityje ir tt. 

iPrieš įplauksiant į Yorko prie- 
plauką "George AVasliington" sustojo va- 

landai-laiko ties Hobokeno uostu. Čia prie 
musų laivo priplaukė skaitlingas Ameri- 
kos ofieialistų buiys, būtent Sveikatos de- 

partmento gydytojai, imigracijos komisi- 

jos inspektoriai, Suv. Valstijų muitinės 
viršininkai ir dar kažn kokie kitokie val- 
dininkai Įlipę laivan pirmiausia jie visi 

sugarmėjo į valgyklą užkandžiui. Po to j 
jau ėmėsi kiekv&iiaA už savo darbo: gy- I 

j it lyto ja i peržiurėjo keleivių sveikatą, imi- 

gracijos valdininkai atliko pa sportu ir vi- 

zų inspekciją,muitinės viršaičiui apsidirbo 
su savo dalykais. Taip tad visi be skir- 
tumo turėjome pereiti per ilgą virtinę vi- 

sokiu formališkumų — bet viskas pada- 
ryta greitai, mandagiai ir pilniausioj tvar- 

koj. 

My Country, 'tis of IThee. 

Dar kelionės valanda ir mftsų laivas 
jau btivo New Yorko uoste prie pat Suv. 
Valstijų Liaivų Linijos prieplaukos. Gri- 
žus oras ir saulės auksiniai spinduliai gai- 
rino širdis keleivių, išsiilgusiųjų savo kra- 
što ir artimųjų. Dideliausia tų keleivių 
minia išsimetė idabar iš laivo vidaus Į 
viršutini denį. Iš kitos pusės ir 'prieplau- 
koje amerikiečių minios laukė su begali- 
niu išsiilgimu savo brangiųjų asmenų, 
pargrįžtančių jų laimingai iš ano kontinen- 
to... 

Skaitlingai jūreivių orkestrą užtrau- 
kė Suv. Valstijų tautinį himną. 

My Country! 'tis of tliee, 
Sweet land of liberty, * 

Of tliee I sing; 
Land where my fathers died! 

Land oi' Pilgrim 's pride! 
Froni ev'ry nioiuitain side 

Let freedoni ring. 
Visi vyrai, kaip vienas, nusiėmė savo 

skrybėles... Mano draugas pulkininkas 
Mueller ir darlatas Suv. Valstijų Armijos 
aficieris, lyg* įleistu į žemę, stovėjo saliu- 
tuodami savo Tėvynę, kol nenutilo 'balsai 
to prakilnaus amerikiečių himno... 

Minios žmonių ant denio ir prieplau- 
koje, kuomet laivas — milžinas subaubė 
liūto balsu paskutinį svkį, bunant jau be- 
veik čia pat vieniems nuo kitų. — kelei- 
viams ir tiems, kurie jų laukė išsiilgusiai 
parvažiuojant, mosikavo baltomis skepe- 
taitėmis, sveikindami vieni kitus, lvg bu- 
tų iš numirusiųjų prisikėlę, su didžiausiu 
entuziazmu ir susijaudinimu. 

Buvo tai puakilni scena, pilna išsiil- 
gimi jausmų ir fueilės. Kolei laivas ne- 

prisiyrė visiškai prie prieplaukos laiptų, 
galima buvo matyti kaip vieni prie kitų 
veržėsi, rodėsi kad daugelis 'praras lyg- 
svarą ir kris į vandenį nesulaukus tos 

laimingos valandos, o pasimatymo su 

savaisiais.., 

(Bus daugiau) 


