
LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
klieną ifslrrrua nedėldieoiia. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Mclcmu». $6.00 
Pusei iletų $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai- 
kas skaitosi nuo užairašymo dienos- 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai- 
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
•iųsti išperkant kratoje ar eiprese 
"Money Order" arba įdedant pini- 
jus j registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
Tel Hoosevelt 7791 

LIETUVOS PILIETYBėT 
{STATYMAS, 

1. 

T i t'k daug všiaiulieji kalba- 
mu ir rašoma apie Lietuvoj 

pilietybės įstatymą, kkd rodos 

nereiktų prie jo grįžti. Teeiaus 

imant domėti didelį lietuviu 

amerikiečiu susirūpinimą tuo 

Utatymu ii' besibaigiant pilie- 
tybės įstatymo terminui pra- 
\artu į .ii dar kartą pažvelgti. 

Klausimo pastatymas. 

Pirmiausiai turime pareikš- 
ti, kad mes nesame Lietu vos 

bei Amerikos įstatymu apla- 
mai ir pilietybės įstatymu y- 

paėiai, agitatoriai. Tauta kuri 

stengiasi vykdinti įstatymus 
grodama savo piliečių jaus- 
mais, virpindama patriotines 
stygas kad įgyvendinus įsta- 
tymus, doriniai yra ištižusi. Ir 

jeigu nun teko pastebėti 
spaudoje Įianašios rūšies 

straipsniu agituojant už pilie- 
tybės įstatymą, tai labai skau- 
dus apsireiškimas, mušu pilie- 
tinį neprrbrendimą rodąs. 

Lybiai, dar biauresnis ir 
nedoresni s pasielgimas ra tos 

n»'va ••lietuviu'' spaudos, kuri 
kia'niMcjii ir melagingai in- 

i'orinav" savo skaitytoju* apie 
pilietybės į>tatymą. Pasinau- 
dodama "gera proga"\ kurią 
ji randa ir ten kur jos nėra, 

išlittjo visą savo piktybės tul- 

žį. ne tiek prieš pilietybės įs- 
tatymą, kiek prieš Lietuvos 

Valstybę ir jos žmones. .Ii sie- 
kė savo tikslo — klaidindama 
ne vieną, keldama pagiežą 
prieš Lietuvą ir jos Vyriausy- 
be, «resindama begęstančias 

tautybės kibirkštis. 
Antra vertus, nies esame tos 

nuomonės, kad ne. žmonės įs- 
tatymams, bet įstatymai žmo- 

nėms. Reiškia, nors įstatymai 
yra leidžiami tautos atstovu— 

> 

Seimo ir kaipo toki turi auto- 

riteto ir yra gerbtini, vis 'tik 

privalo ne pataikaujant vie- 

nai grupei piliečių, jungti vir 

sus piliečius, daboti visuome- 

nės labo besireniiant pastoviais 
teisybės ir teisingumo princi- 
pais. Dėlto visi žmonių įsta- 
tymai gali ir privalo buti tai- 

somi, tobulinami,* kuomet jie 
ne siekia sjivo tikslo. Ryt 
•t Įaugi a us. 

GELTONOSIOS RASĖS 
PAVOJAI. 

Suvienytų Valstybių Aukš- 
čiausias Teismas susiaurino 

geltonosios rasės teises. Už- 

jdraudė tos rasės žmonėms 

čia naturalizuotis ir įsigyti ne- 

judomą turtą. 
Tas Teismo nusprendimas 

sukėlė didelį triukšmų ne vien 

Japonijoj, bet ir Kinijoj. Ja- 

ponija skaitosi tiek civilizuo- 
ta, kiek ir Europos valstybės. 
Ir todpl reikalauja, idant jos 
piliečiai visame pasauly turė- 

tu lygybę su baltosios arba 
kaukazinės fasės- 'žmonėmis. 

Kiek žinoma, pati Japonijos 
vyriausybė tuo klausiniu ne 

tarė savo tormalio žodžio. To- 
ri aus ja])oiiŲ valdžios sferose 

pakilęs didis nepasitenkini- 
mas baltaisiais, kurie statosi 
aukštesniais už geltonodžius. 

Kinijoje tuotarpu projektuc 
Į jama apriboti baltosios rasės 

apsigyvenimo teisės. Tuo bū- 
du mongolu tautos nori atsi- 
dėkoti baltiesiems už panieką. 

Pastaraisiais laikais Kinijo- 
je baltieji žmonės plaėiai vys- 

to visokia prekybą. Ir -jei ki- 

nai imtu vykinti savo projek 
tą, nuo to daug nukentėtu ftu- 

ropa i r Amerika. 

Japonn spamla pakėlė 11 r- į 
: malu atakrY" prieš baltąją ra- 

| sę, kuri geltonąją rase stumia I 

Įantrojon vieton. Kai kurie j 
.laikraščiai įspėja baltuosius, 

į Sako, jei jie nori sulaukti gel- | 

| tūnojo pavojaus, tai taip elg- j 
! darnios sulauks. 

Vienas didžiausiu ir rim 

Iriausiu japoinj dienrašėii; 
|'*Xiehi — Niclii" štai ką ra 

! ro: 

"Baltieji, kurie užgrota 

.-r ■ 

derlingiausius pasaulio glotū.s 
pasiremiant principu, kad jie 
pirmutiniai atėjoy vaduojasi 
tiranijos brutale jėga. Baltis 

ji privalo pasidalinti tais sa- 

vo grobiais su kitų rasių tau- 

tomis. Kitaip gi 900 milionąi 
geltonosios rasės žmonių pa- 
kels jiems kovą. Nes ir gelto- 
nieji turi visur turėti tokias 

pat privilegijas, kokias turi. 

baltieji". 
v. 

Nereikalingi nei argumtm, 
tai. * 

AR NE VEIDMAINIAI? 

Lietuvos Seiman rinkimu 
v 

metu, kairieji iš soc. liaudi- 

ninkų (Natkevičiaus), valstie- 

čių sąjunga (Žygelio), kartu 

ir Amerikos sandariečių 'par- 
tija, o net ir soc. demokr. 

("Naujienų'') partija rožan- 

čius poteriavo, stacijas vaikš- 

čiojo, savo nuopelnus Bažny- 
čiai rokavo. ^fat reikėjo su- 

kvailinti tamsius žmonelius, 
ar kaip kairieji bei raudonieji 
sakė, Įrodyti savo katalikybę. 
Jau įrodė lapkr. 13 d. Seimui 
atsidariusi 

Seimą pradedant buvo iškil- 

mingos pamaldos Katedroje. 

Socialistų nėra. Maskvos da- 

vatkos, turbut Lenino palai- 
mini nui gavo. Seimą atidarius 
atstovai sulvg konstitucijos 
privalo ]>adaryti viešą ištiki- 

mybės priesaiką ar pasižadė- 
jimą Lietuvos Respublikai. 
Kad. bolševikai nedarė prie- 
saikos — suprantama. Ne vel- 

tui jie. tveria naują tikybą ku- 
rios šventieji Marksas, Bobe- 
lis. Bet socialistai gyrėfci £są 

geri " katalikaituotarpu 
kuomet J. Kk. Žemaičių Vys- 
kupas Pr. Karevičius siekdino 

krikščionių deinokr. bloko at- 

stovus, kairieji — soc. liaudi- 

ninkai, valstiečių sąjunga, soc. 

deinokr. sėdėjo., Jie paniekino 
kryžių ir Evangeliją kurią 
bučiavo krikščionvs. Ar berei- 

* 

k i a didesnės veidmainy bėsl! 
Prieš rinkimus jie "katali- 

kai", gi po rinkimų palieka 
kaip ir buvę bedieviai. Rin- 
kikai dabar supras kokius 
"katalikus" jie"išrinko. Tt^pa- 
žįstiį bent kartą vilkus avie< 

kaily! ' 

Bolševikų atstovai, jau pa- 
rodė Seime savo chamizmą. 
Stojant Seimo atstovams pa- 
gerbti žuvusius tėvynės gynė- 
jus ir giedant tautos liimna, 

[ VTfiŲ TEISĖS. 
: Nuo senai1 vis kalbama tik 

.apie moterų teises: balsavimo, 
pilietybės, lyčių teisę ir t. t. 
Feminištai ir antifeministai 

(moterų ir ne moterų šalinin- 

kai) jau "pasisotinę, gi publi- 
ka nuvargusi. Bereikėjo nau- 

jos išvados ir, ačiu Pikuliui, 
atsirado trys. piliečiai, kurie 

pareikalavo vyrų teisių. 
Iš Rytų, sakyta seniaus, at- 

eina šviesa, 
* 

gi šiandien iš 

New Yorko ateina šviesa kuri 

praskleidžia tamsių vyrų pa- 
dangę. 

frrys drųsųs amerikiečiai 

Bonns, Ferguson ir Connelly, 
'Kreipėsi į valdžią, kad ji 
„tvirtintų organizacija vardu 
"ilTlie association of Brothers 
under the skin^. 

Organizacija auga ir jeigu 
Smarkiai prasiplatins, mes 

busime keistų atmainų liudi- 

ninkai. 

Vyriausias jos tikslas: "į- 
kurti, palaikyti ir tvarkyt 
"namus" kaipo vyriškų įs- 
taigų". Tokį tikslų pastačius, 
Teikėjo būtinai galvoti apie 
vyro apsigynimo teises. Taigi 
•draudžiama vyrui Šluoti, eiti 
su pirkiniais rinkon, virti, 
plauti indus, kurti pečių. Pa- 
tikrinus šią teisę reikia ap- 

saugoti šeimynos turtą: 44žmo- 
na negali nieko, pirkti nepa- 
sitarus su vyru ir negavus vy- 
ro pritarimo". Šis punktas 
turbut ne vieną "divorsą" pju 

gamins. 
Beto, "Ižmonos motina, gi- 

minės nubus Įleidžiami j na- 

mus l>e leidimo raštu vieno 

organizacijos valdininko; tas 

leidimas neturi vertės šeštar 

dieniais, sekmadieniais ir 
švenčiu dienomis". Protestu, 
rodos,, nebus perdaug. 

Kadangi * vyrai yra geri 
skonies žinovai, ateity nelei- 
džiama žmonai prirengti by 
kokį valgį, bet gerą virtuve 

privalu vesti. 

"Žmona, kalba įstatai, ne- 

bolševikai- sėdėjo. Keiktą ste- 

•bėtis, jeigu Seimas- neišmestų 
tokių tautos, 'niekšų iš savo 

tarpo. Reiškia ir veidmainių 
ii* išgamų Seiman pateko. Te- 

sidžiaugia visi, kurių balsais 
tie veidmainiai ir išgamos įsi- 
brovė Seiman. Nesidžiaugs 
Lietuva iš jų darbų. 

privalb- prikaišioti vyrui- jo 
senobinių klaidi)'". Nėra bai- 

mės, nes dienos, paklaidą pa- 
kanka barniams. 
' BH B artik. įst&tų turės daug 
simpatijos pas vyrus. Jis skam 

,ba;'' Vyras turi teisės tam tik- 

tą vakarų skaičių j mėnesi j 
apleisti namus ir grįžti tinka- 

mą valandą, kuri jo išmanymu 
yra tokia". Bent. kiek protes- 
tų: plojimai iš dešinės, iš cen- 

;tro ir iš kairės. 

Atsitikimais, kad moteris. 

rodytų pavydą "vyras pasi- 
naudos 'geležinių amžių' prie- 
jinonėmisk. Šis.'punktas gailybiu 
ti dažnai, vartojamas ir labai: 

•skaudus. 

į "Vyras tegali ir sprendžia 
apie savo žmonos parėdallis 
iii apie sijono ilgumą". Jeigu 
šis įstatymas laimėtų ,visur,, 
moterų grožė pašoktų nieko- 

nenustojusi. 
Tuotarpu, tos yra reformos. 

Jos beabejp suįdomins visuo- 

menę. Nepaisant kaip virs tos 

organizacijos reikalai,, ateitis 

nepamirš įsteigėjų vardų. Bo- 

nus, Ferguson ir Connelly nėr 
vien paprasti- amerikiečiai; jie 
lyra pirmtakunai; jie priklauso 

\ 

žmonijai.. 
I 

ŽYDŲ NUSISKUNDIMAI. 

Žydai ėmė ražvti Amerikos 

1 Iii Kyščiuose j. kati jie nebepa- 
tenkinti hietuva. Ri t miaukia 

j i v* skundžiasi; kaili Lietuvos- 

Steigiamasis Seimas išsiskirs- 
ti*» nepriėmęs įstatymo apie ai- 

skinj. Žydij ministeriją. Tas 

klausimas buvęs paliktus nau- 

jam seimui. 
(Ii lapkričio pradžioje iŠ 

Berlyno atskrido į Hearsto lai- 

kraščius kablegranios, siųstos 
tūlo Ivarl 11. Von/ YVie^and'o, 
kad Lietuvos Ižydams buvę 
liepta lankti pogromų. Anot 

tu telegramų antisemitinė pro- 
paganda Lietuvoje jau išsauk- 
usi keliose vietose pogromus; 
žydu delegacija atsilankiusi 

pas finansų ministerį Petrulį 
k' prašiusi jo padaryti, kad 

pogromų nebūtų f gi p. Pet- 
^ 

rulis neva taip atsakęs: ^Po- 

gromai turi buti ir bus it jei* 
gu aklos masės užpuls ir iš- 

plėš jusų krautuves, aš nei 

pirštu nepajudinsiu, kad ap- 

ginti jus." 
Žinoma, žydai buti] gera T 

l padarę, ka<l del vaizdo pilnu- 
j Į įiio ir tikrumo butų dar prj- 

d6ję; ir tai, kad įvedus naujus 
pinigus Lietuvon žydai dėjo- 
visų. pastangų, kad juos nur 

mušti; kad, keleriopai pakėlė 
/ 

prekių kainas be jokios svar- 

bios priežasties, kad del to la- 

Ibai prieš juos įnirto Lietuvos 

gyventojai, kad Kaune net 

pasirodė proklamacijos) grąži- 
nančios pavartoti prieyartą, 
<jęi: žydki nesiliaus griovę Life- 
•tuvos- ūkio, bet- kad' pogromų 
dar niekur nėra buyę..'" 

JTįj dalykų žydų, Korespon 
dentai nepaduoda. 

Lietuvos Atstovybė iš Wa- 

sliingtono. paskelbė, kad po- 
gromų Lietuvoje nebuvo ir ne- 

bus. 

f (L. L B.) 

ATSIŠAUKIMAS. 

Lietuvių Draugijos 
nukentėjusiems del karo šelpti 

* 

Centro Komitetas. 
i 

Vilniuje j. Didžioji; g. 30-2; 

Lietuviai Amerikiečiai! 

, Jau atėjo laikas, kad Vil- 
niaus lietuviai nuolat kanki- 

nami, nuolat erzinami priėjo 
prie esybės galo. 7*00 globia- 
mųjų vaikų — mokinių, naš- 

Inicių badą kenčia, šąla, pus- 
nuogiai, pusbasiar Lietuvos 

sostinėj: Vilniuj. Kodėl' taip 
yra j Jųs iš pereitų Komiteto 

atsišaukimų ir laikraščių ge- 
rai žinote. Visa padėtis trum- 

pai1 išsireiškia Šekspiro žo- 

džiais: To be or not to be — 

butį, arba nebūti. Todėl, Ger- 

biamieji Tautiečiai,, neatsisa- 

kykite dar kartą sušelpti ir 

greitai sušelpti, nes nuo to 

prigulės Lietuvių gyvavimas 
arba negyvavimas Vilniuje— 
sapienti. sat. Šviesioms gal- 
voms ii* jausmingoms širdims 
to užtenka. 

Pirmininkas 

Dr. Basanevi6ijis> 
Dr. J. Stankevičius, 
A. Matulionis, 

Nariai 

Kun. Jazukevičius. 
E. Vileišiene. 

Se k retoji us 

Kun. Pr. Bieliauskis. 
Vilniuje 

1922 m. Spalių, mėn. 30 d. 
P: Si Pinigus prašome siųsti 

per J. E. Žemaičių Vyskupu 
Pranciškų Karevičių; 

Kun. Bieliauskis. 
/ 

mm msmmi 
.s' 

i" / * 

Baai&iškina. 
— Vakar sakeis- uždirbęs G< 

'dol. Kur juos padėjai? Aš ne- 

turiu iš ko tau ėsti duoti, jei 
piniglį neduodi. 

i — Tai' gi mat, dusele, vie- 

nas doleris čia, kitas doleris 

tenai. Už 4 dolerius buvau 
>1 orėjęs tau: nupirkti, dovanų. 
Štai ir visi šeši doleriai... 

Pasigailėjimą ašaros. 

Pareina vyras namon ir at- 

randa 'pačią verkiančiu. 
— Ko verki, balandėli* 
— Kaip neverksi. Štai 

Raudonis savo pačiai nupirko 
gražiausius kailinius už $200. 

— Tai ko gi tu verki ? Tegut 
jis verkia, kad taip brangiai 
užmokėjo. 

— Aš verSiuJ nes man tar 

vęs, nabagėli, gaila, kad ir tu 

turėsi tą patį man. padaryti. 

Dvi priežasti. 
— Kodėl gi tad neapsivedei., 

su tajti turtinga našle? 
— Det dviejų priežasčių: 

tSefla ir biauri: be to dar ji 
manęs nenorėjo. 

Kilnus pageidavimas. 

žvaigždėtu gralžų. vakaru 
st*di' vyras su pačia ant gonke- 

Vyras: — Norėčiau buli', 
kai'p ta žvaigždelė danguje. 

Pati: — Kodėl t 

Vyras: — Tuomet bučiau už. 
milijonų. mylių, nuo tavęs. 

Vienintelė proga. 

i Pati vyrui. "Kas tau vra? 

j Tu nesveikas esi turbut. Nak- 
! timis per sapną nuolatos, 
kalbi". 

Vyras pačiai. l/T u; per iš- 
tisas dienas tarški, aš negaliu 
prie žodžio prieiti. Tai bent 

naktį galiu išsikalbėti. 

Neapsižiūrėjimas. 
— "Kaip tu atrodai?' Su- 

muštas, sudaužytas. Kas tave 

taip pafiksino? 
— "Vakar 'parėjau namon 

takare. Išsiilgusi manęs žmo- 
nelė pasitiko mane su gėlė- 
mis". 

— "Bet kas tave sumušė?" 
— "Mano žmonelė neapsi- 

žiurėjo,. kad. tos gėlės buvo-su 
vazonais' V 

Jonas Paukštis. 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU, 

(Tąsa.) 
Žiaurieji okupantai savo pragarine 

taktika ant kruvino kardo atnešė mums 

priespaudą, kurią iliustravo rekvizicijo- 
mis ir gręsiančio hado šmėklomis. Keiks- 
mais ir lazdomis jie* šalino nesusiprati- 
mus. Kalėjimu kankynėmis, iigomis ir 
mirtimi lengvino turėjimą iš ^io pasaulio 
libij... 

Tarp patranku ir šautuvų ugnies ko- 

ImiHlamas karas — klajūnas, ir musų šei- 

mą užtiko giriu tankumynuose. Ugnim 
trobas nušlavęs, paskutinį turtą išplėšęs, 
ibado akim dirstelėjo ir šautuvu nesyki 
pagrūmojo. Ir ošė dejavo Liefuvos girios 
dūkstančio karo aidais. Ir guodė šlamėjo 
globojamą pabėgėlių šeimoms... 

Su spindinčiais pro medžių šakas 
saulutės spinduliais ir gaivinančioji vil- 
tis mus aplankydavo dviem paguodos 
srovėm: viena tekėjo iš Dievo karštos 
maldos takai?-, antroji iš mūsų mylimojo 
Vincelio. Brolio paveikslą nė karo verpe- 
Tai nestengė išrauti iš mūsų širdžių. 

— Ačiū Dievui, kad nors vienas iš- 

truko iš karo nelaimių,. — dažnai karto- 

davo mama. 

— Tai dabar minus nėra ko bijoti, -- 
raminosi ir tėtė. Mes kadir visiškai basi 

likom, Vincas vis viena paskui mus at- 

griebs. Per karą gerai pasipelnys ir kad; 
mes tada susitvarkysim, kad viskas bus 

po šimts!.. 
— An\ Aat Tai bus! džiūgavom ir 

mes trindami rankas. 
— Trobas pasistatysim ant to kaliTo- 

lio ką ties pačia Nova. Viskas bus štant: 
kai dvaro!... vėl svajojo tėtė. * 

— O ar tik ant kalnelio ne geriau 
Į malimas tiktų? dvejojo Juozas. 

— Ne, malūną galima but kur pagi- 
ryje, o garinį kai (ludinsko pastatyt! sa- 

kė ir mama. 
/ 

— Teisybe sakot! pritarė tėtė. Pagi- 
ry tik lentpiuvei ir malunui vieta. Ly-, 
i»iai tokius kai Gudinsko! Dabar jo vis- 
kas sudegė. Tik reiktų pasiskubint ir vi- 

sas pelnas mufns teks!.. 
— Tėveliai, nedrąsiai paklausė Petru- 

kas, o ar aš tąsyk galėčiau eit mokintis. 
Aš taip noriu, taip-noriu!., 

— Ir aš noriu! Ii* aš-!., atsiliepė Onu- 
tė ir Antanukas sykiu. ■* 

To nė balsuoti nereikėjo —- visi su- 
■'■'■M i'":. ••Čar.-.j'-y 

tikoml Įsisvajoję rodos net medžiams šla- 

mant girdėjom kai namieje dūzgė tarto- 

kas, klegėjo malūnas!.. Ir siela džiaugės, 
ir širdis veržės iš krutinės. Net saulutėj 
rodos meiliau šypsojos ir raičiojos žeme! 

'Jik dainuoti dainuoti;.. 
— Tėtuk, ar galiu, aš garsiai nusi- 

kvatoti ?.. 
— šiukštu, tu išdykėli; Vėl vokiečiai 

iųus užtiks!.., Kai paskui, išvarys kur į 
Germani ją — tai bus po tartoko ir malu- 
no!... juokaudamas grasino Juozui tėtis. 

\ / * 

— Žinoma, žinoma! Visi... 
Kai drąsusis pavasarėlis sulaužo 

kietus žiemos ledus ir išliuosuoja žemelę 
iš šalčio verguvės, _— lygiai ir laisvės- 

saulutė,, švystelėjus pro aptilusiu, ginklų, 
eilės, Lietuvos padangėj pagimdė drąses- 
nių vilčių, įnešė naujos galybės į rnusų lai 
svas krutinės... 

Bet krek griuvėsių, kiek apžėlusių 
•dirvonų dar ilgai liudys apie pasaulinį 
karąj.. 

Teeiaus žmonės priespaudos grandis 
numetę, kai atgijusios skruzdės šoko at- 

gaivinti' nualintus plotus,, naujinti išdo- 

gintas sodybas. Ir užvirė darbas. Subildė- 

jo statomi trobesiai. Linksmiau ganėsi siit 

nykę gyvulėliai patekę i nuniokotus lau- 
kus... ^ 

Tik stoka darbininkų ir ypač pinigų 
trukdyte trukdo atauginu), labiausiai su- 

vargintų apylinkių. Todėl ne vienas var- 

gų nukamuotas žmogelis išsiilgusiomis 
akimis dairėsi į vakarus^. laukdamas at- 

plaukiant taip reikalingos pašalpos.' 
Vieną sekmadienį tėtė linksmas parė- 

jo narnoj Jis girdėjo*, kad vienas- žmoge- 
lis jau gavo iš Amerikos laišku. Sako,, ir 
pinigų tuoj gausiąs. Siudideliausiu dižiau- 

gsmui sutikom tą žinią. Netrukus išgir- 
dom, kad ir daugiau panašių laiškų piu 

reiną iš užjurio. Kas savaitę dabar, ma- 

ma siųsdavo vieną, vaikų pasitikti seniu: 
ną pareinant iš valsčiaus ,ir paklausti be 

,ne neparneša mums laiško iš "aukso ša- 

lies^'. Bet jau mėnuo ir antras, štai ir me- 

tai praslinko, o žinių kaip nėra. Rašėm 

ir tetėnui kelis laiškus, bet veltui! Jau 

ir mama nustojo, mus siuntinėti pas seniū- 

nu, laiško... Laišką_įjmsų išsvajotą, matu- 
šės apraudotą su bent kokia žinele nuo 

mylimojo Vincelio. 
— yEt, bus apsivedęs- kokią4 kūtvėlą 

ir nerašo. Bijo, kad pinigu neprašytume!: 
protavo tėtė. 

— Bepig, kad aš nors tiek. žinočiau. 
Juk jeigu jam taip gera — testižmi©.. Ži- 

nantį benfc širdį taip«negpltų... O'dabar ją< 
lyg kas pusiau plėšia! — skundėsi mama. 

Jau ilgiau motulė vakarais, maldas 
su- ašaromis maišydama, tyliai dejuoja.. 
Išeis būdavo vakare palei kelią, kuriuo 
k&daise Vincuką išlydėjom,"""ir' atsisėdus 
po šakotąją vyšnią draug su vėjais vai- 

• to ja: 
—^ Dievulėli, nejaugi ir jis- butų kur 

nors karo lauke savo jauną galvelę pa- 
guldęs?:. Gal' jį nelaidotą varnai kur 
drasko;.. O gal tik vargai rūpestėliai bus 
jį sieron žemelės parbloškę... 

— O Dieve! — šnabždėjo laužydama 
rankas, Gal jo kapą? tik šiaurus vėjai ap- 

rauda, tik dangaus pa*fkščiai aplanko... > 

Viešpatie! persunki man našta. Kad nors 

vieną žodelį ar menką, žinutę aš gaučiau... 
Ak, dabar ji šimtus mylių keliautų, 

per plačiąsias jūres bristų plauktų^ kad 
dar -bent sykį galėjus pamatyti savo my- 

limąjį šimelį!.. Ir tik paslaptingai miš- 
kas jos iraiidas girdėjo, tikjnėnuo — vie- 
nuolis jo£ ašaras skaitė... Ir rūpesčių iš- 

baltinta motutės galva, vėl svirdavo prie 
rožančiaus iki kol nuovargis ją visiškai 

# 

nugalėdavo.. Ir ta siela, kuri perkentejo 
visas karo sunkenybes, — nepernešė šio 
smūgio i. Ir. beširdė liga apsiėmė buti tar- 

pininkė, parblokšdama ją mirties patalan. 

(B ^ ^ 


