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.riingas klastas ta Meksika!— 
oirtinga ir gamtiškai graži, tečiaus 

jUh fcifventojai pasinėrę skurdo ir tamsių inkų klampynėse. Bet daugiausiai Meksi- kos žmonės kenčia delei nesustojančios te- 
nai ci',vilės karės.—Meksikonai žudo mek- 
sikonus. Vienas generolas kovoja prieš k;tą. Padėkavojant nuolatinei vidaus ko- 
vai ir revoliuciniam bruzdėjimui, visame ka 
me apsireiškia suirutė, puolimas, naikini- 
mas. 

Užėmus V. Karranzai Meksikos pre- zidento vietą, tuoj susidarė jam priešinga srovė—su keliais kariniais v?dais prieša- kyje. Vieną žymiausių rolių civilėje karė- 
je Meksikoje lošia Fr. Villa. Kiek laiko 
atgal buvo pranešta apie Vilios nužudy- 
mą, tečiaus ta žinia pasirodė vėl neteisin- 
ga. Pasirodo, kad Villa yra nesugaunamas. 
neįveikiamas. 

Sekantj liepos mėn. atsibus rinkimai 
Meksikos prezidento. Kaip prez. Karran- 
za, taip ir jo stambesnieji priešai ruošiasi- 
dirba laimėjimui. — Skelbiama, kaa prez. 
Karranza nemanąs perduoti Meksikos val- 
džios naujai išrinktam jo vieton preziden- 
tui ; — jis apsiskelbęs Meksikos diktatoriu- 
mi. Kartu pranešama, kad Karranza pa- 
skelbęs 14 provincijų, -- kuriose guberna- 
toriai susitarę sušaukti seimą delei paskel- 
bimo civilio kandidato krašto prezidento 
vieton,—"likti be konstitucinės tvarkos". 
Meksikos pabėgėliai aiškina, jog tas reiš- 
kia, kad tos 14 provincijų nelneis į nacio- 
nalę valdžią ir todėl, renkant prezidentą, 
nrgalės dalyvauti balsavime. 

Kelios dienos pirmiau buvo paskelb- 
ta, kad 1.4 provincijų laikysis už 'ištfnkmją 
Meksikos prezidentu (gnacio Bor.illąs. 

Francisko Villa esąs pasiryžęs tuoj 
pradėti aktivį veikimą prieš Kanranzą. Vy- 
riausia savo stovykla jis išrinkęs Satevo, 
Chihuahua valstijoje. Karranza gi trau- 

kiąs kariuomenę prieš Vilią į Chihuahua 
didmie-tį. 

Galop, pranešama, kad gen. Alva- 
redo Obregon ir Villa esą arti galutinos 
sutarties sujungti savo spėkas krūvon prie- 
šais' Karranzos ;valdžią. Jau apie porą 
savaičių tam atgal buvo paskelbta apie 
Obregono revoliucinį veikimą. 

Sunku dabar pasakyti, ar n leksikonai 
įstengs sutvarkyti ir nusiraminti be įsi- 
kišimo Suvienytų VaMstijų, ar net keliu 
valstijų. Daug kalbama apie Suv. Va'lst. 

kapitalistų veikimą Meksikos suirutėje. 
Suv. Valsfcšįų politika linkui Meksikos la- 
bai atidžiai tėmija visos latiniškosios vals- 

tijos ir Japonija, kurios valdžia padarė 
sutartis su federale Meksikos valdžia kas- 
link kolonizavimo japonų Sonoros, Žem Ka 
lifornijos, Sinaloa ir Kolima provincijose, 
abelnai vakariniame pakraštyje, 

> Visgi Meksikos klausimas anksciau- 
vėldau turės išsiristi. Galimas daiktas, kad 
to klausimo išrišime aktiviai dalyvaus ir 
kitos valstijos... 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS , 
ŠVENTE. 

j 
III. Kokiu kuliu buvo p*ie s;o nutarimo 

prieita? 

Tokia rezoliucija nelengva buvo tuo-; 
met išnešti, nes ji buvo riskiu protestu prieš 

j vokiečių okupacijos valdžios darytąsias pa Įstangas pavergti Lietuvių tautos suverine-j i tą. 
vokiečių 'valdžia jau buvo išgavusi į nuo Lietuvos Tarybos prigaulingu budu 

dokumentą iš 11 dienos gruodžio 1917 m. 

j Ten vienoj dalyj buvo skelbiama Lietuvos i 

j nepriklausomybė, o kitoje buvo žadama' 
'sueiti su Vokietija, jeigu ji rems Lietuvos 
j nepriklausomybę Taikos Konferencijoj, į amžinus ryšius ant pamato bendros muito, j | pinigų sistemos, bendro kariuomenės ir ge- j įležir^elių tvarkymo. Tiesa, ant gruodžio! 11 dienos dokumento ne visi nariai yra pa-; 
įsirašę, bet buvo, tat, Tarybos nutarimas., j.kurį Vokiečių Valdžia norėjo Įteikti Lie- 
I tu vos, Brastoj, prasidėjus taryboms su bol- 
ĮŠeivikąis. Žinomą, jie butų galėję parodyti 
j Lietuvos Tarybos dokumentą iš 11 gruo- džio, bet buvo nesmagu rodyti antroji da-, 
i lis, kur vokiečių tikslai buvo aiškus link j j Lietuvos, o patįs parašai lygiai buvo po tai 
Uvntravi dokumento dalimi. Todėl vokie-į jčiams prisiėjo prašyti nuo Lietuvos Tarybos 
'jau kito dokumento, kur butų vientik aiškus 
1 jų nutarimas delei atsiskyrimo nuo Rusi- 
ijos, bet lietuviai jau susiprato ir nesutiko 
; duoti savęs antrą kart prigauti. Vilniun 
'bUvo atvykę iš Lietuvių Brastos ir patsai 
(generolas Hoffmann'as ir politinis Vokie- 
jčių atstovas Nadolny, bet lietuviai drąsiai 
ireikalaVo. idant šioj pasiskelbimo formoj 
be notos delei atsiskyrimo nuo Rusijos bu- 
jtų indėta, jog visą valdymo formą ir san- 

itikius su kitom;* valstybėmis nustato ga- 
| lutinai demokratiniu budu sušauktas Sei- 
jmas, — tuomi buvo norėta išsinerti iš kil- 
jpos, kuri buvo užnerta dokumentu iš 11 
gruodžio 1917 ui. B'.ivo daug pykčio, neri- 
mavimo posėdžiuose nuo 9 dienos iki 16 
sausio, bet tinkamos formos, ant kurios bu- 
tų tikusi visa Lietuvos Taryba, gauti nega- 

įlėjo. Dalis Tarybos buvo jau sutikusi ant 
tam tikros vokiečiams priimtinos formos 
bė aiškaus paminėjimo Seimo ir susirado 
[liet 13 narių, kurie buvo jau. tikę pasirašyti, 
j bet tuomet keturi Tarybos nariai—M. Bir~ 
ižiška, Step. Kairys, Stan. Narutavičius ir 
!Jonas Vileišis pasiskubino paskelbti pro- 
|testą prieš Steigiamojo Seimo teisių uzur- 

įpavimą ir iš Tarybos išstojo. Tapo bužino- 

; ta. delei ko vokiečiai taip spyrėsi išgauti 
|prielankią sau rezoliuciją, ant kurios vos 

: tegali nuo Tarybos narių 18 parašų surinkti 
Į ir su gėda nuo jos atsisakė, tardama, jog 
j ji nieko nebepadės. Tuomet likusieji Ta- 

įrybos nariai vėl suėjo i kontaktą su išstoju- 
siais ir susitaikė ant formulos, kuri buvo 
išstojusių paruošta ir ant kurios, jau neatsi- 

j žiūrėdama į vokiečių norus, sutiko visi Ta-| 
į rytos nariai pasirašyti. 

Taip atsirado 16 vasario aktas, kursai 

j jau umu laiku buvo žinomas Berline ir kitų 
•valstybių atstovams. Nuo to laiko jau pra- 
sidėjo planinga kova su vokiečių okupaci- 
jos valdžia ir jos daromomis pastangomis 

| pavergti jos nepriklausomybę. Laimėjimas j 
'toje kovoje daug paėjo nuo ištikusios re- 

voliucijos Rusijoj, o paskui ir pačioj Vokie- 

tijoj. Bet buvo laimėta ir nuo tos dienos 
prasideda jau naujas lapas Lietuvos istori- 

| jos. 
I (Užbaiga sek. N.) 

| Pastabos-j 
| išvados. | 

švedai —tai, gąį geriausi 
Lietuvos kaimynai. Švedai 
visokiais budais rėme lietu- 
viu reikalus laike visasvie- 
tinės karės. Pagaliaus, šve- 
dai tikisi užverti su Lietuva 
tamprius ekonominius 1 

ry- 
šius. 

Indomias pastabas apie 
lietuvius ir Lietuvą vieno 
švedų pulkininko priveda 
"Nepriklausomoji Lietuva" 
(N 134 1919).— 

Lietuvių kariuomenėje,— 
skaitome tenai, —.tarnauja 
visokių tautų aficierių. Tar- 
nauja ir švedų pulkininkas 
Anebergeris. Jis dabar su- 

grįžęs į tėvynę, į Švediją, 
pasilsėti ir štai ką pasako- 
jęs laikraščiams apie Lietu- 
vą.—' § 

Nežiūrint, kad Lietuvą iš 
visų pusių spaudė priešai, ji 
vis dėlto tesėjo, kaip rei- 
kiant, susitvarkyt. Geriausi 
Lietuvoje ūkininkai, —pa- 
kaktinai susipratę; gerai ži- 
ną. ko nori, ir valdžios at- 
stovai, kuriems pasisekė ap- 
ginti savo kulturą ir kalbą, 
net rusams varžant. 

Vokiečiai per keturis me- 

tus atėmė iš lietuvių maž- 
maž 300,000 galvijų ir 200,- 
000 arklių. Ką bekalbėti 
apie javus ir smulkiuosius 
daiktus. 

Dabartinė lietuvių valdžia 
—labai demokratinga. Pre- 
zidentas Antanas Smetona 
—labai rimtas, labai daug 
gero padaręs savajam kraš- 
tui ir tautai. 

Lietuvos žmonės myli šve 
dus ir mielu noru sutiktų 
atnaujinti tų dviejų valsty- 
bių sąjungą. Aš labai cli- 
džiavaus kovodamas su bol- 
ševikais drauge su nugalin- 
čiais juos lietuviais. Dau- 
gumas mano kareivių buvo 
savanoriai, partizanai ir 
ginkluotieji tos dietos žmo- 
nės. Mane, nei, griaudino 
tai, kaip manimi jie pasiti- 
ki. 

Aš tikiu Lietuvą busiant 
nepriklausoma, nes Lietuva 
—tai tokia valstybė, kuri 
nori kovoti ir kovos iki pa- 
skutiniosios už savo laisvę. 
Anglai ir francuzai sakos 
taip-pat mylį lietuvius ir ža- 
da sušelpti.— 

Praeities ir dabarties san- 

tikiai tarp švedų ir lietuvių 
duoda proga tikėti, kad 
tamprus ryšiai tarpe tų dvie 
jų tautų butinaf liks pada- 
1 yti.— 

[ Svarbus 
Pranešimas. 

If 

(L L S. REIKALE). 

Pastaromis dienomis patiir- 
ta, kad Am. lietuvių visuome- 
nėje ir ypatingai tarpe pačiu 
"Liuosybės Sa:rgų", senais pa- 
matais susiorganizav usių, kįla 
daugelis neaiškumu, abejojimų 
ir painiavų delei naujai besiku- 
riančios L- L. Sargų Sąjungos, 

j Todėl L. L. Sargų Sąjungos] 
Laikinasai Centras skaito savo 

pareiga štai ką paaiškinti1: 
1) Tveriasi dabar naujais 

pamatais visai nauja Liet. 
Liuos. Sargų Sąjunga, kuri 
mažai ką bendro turi su 1919 

metų Liuos. Sargų kuopelių 
steigimo planu; tik vien var- 

das liko tas pats. 

2) Tveriamoji L. L. Sargų 
Sąjunga yira nepartijinč Lie- 
tuvos nepriklausomybes šali- 
ninkų, susispietusių ant pagrin 
do kūniško lavinimosi (spor- 
to) bei šelpimo organizacija. 

3) Augščiausiai L. L- S. Są- 
jungos tikslas yra: remti Lic- 
tuvos nepriklausomybę žodžiu, 
darbu ir turtu. 

4) Tariamoji L. i- Sargų 
Sąjunga kuriasi ne tūlam ap- 
ribotam laikui, ar kokio eina- 
mojo momento specialio tikslo 
atsiekimui, bet ji bus ilgalaike, 

! nuolatine Amerikcs lietuvių vi- 
I 
siv^menes or^amzactia. 

5) L. L. Sargų organizacija 
■veiks sulyg savo "Konstituci- 
jos", kurios projektas .bus ne- 

trukus patiektas. Pagrindiniai 
L. L. Sargų Sąjungos dėsniai 
ir artimieji uždaviniai yra nu- 

rodyti tilpusiame jau laikraš- 
čiuose majoro P. Žadeikio atsi- 
šaukime po ąntgalviu: ''Svar- 

biuoju Reikalu"- 
6) L. L. Sargų Sąjunga atei 

tyje bus užregistruota ir lega- 
lizuota organizacija Suvienyto 
se Valstijose. Ji turės savo 

"čarterį" ir galės veikti visoje 
šitoje šaivje. 

7) Organizacinį L. L. Sargų 
darbą dabar veda L. L. Sargų 
Laikinasis Centlras po gerb. 
majoro P. Žadeiki pilna prie- 
žiūra. L- L. S. Sąjungos Cen- 
tro antrašas: 257 \Vest 71 Slr., 
New York, N. Y. 

8) L. L. Sargų kuopelės, su- 

siorganizavusios prieš tai se- 

nais pamatais, Įeidamos į L. L. 
Sairgų Sąjungą, dabar privalo 
persiorganizuoti pagal L. L. 
Sargų Laikinoj.* Centro nuro- 

dymų. 
9) Netolimoje ateityje yra 

pramatomas L. L. Sargų atsto- 

vų suvažiavimas, kuris galuti- 
nai nustatys tolimesnius Šitos 
organizacijos veikimo planus. 

10) L. L. Sairgų, kaipo nar 

rių organizacijos, mokesčiai 
yra šie: įstojimo mokestis $1. 
ir metinė mokestis $2.00, kurie 
gali buti išmokami kas pusė 
metu. Tie L. L. Sargui, kurie 
užsimokėjo $1.00 pirmiau, da- 
bar nuo įstojimo mokesčio yra 
liuosi. Suplaukusieji L. L- Sar 
gų buriuose pinigai gali buti 
naudojami paties biurio orga- 
nizacijos reikalams (pav. įgiji- 
mui raštinės, daiktu, mankšti- 
įvinosi pr'ctaisii ec.), u;1:i siun 
ėiami centran. Tokios įplau- 
kas, pačių L. L. Sargij pastan- 
gomis pagamintos, kaip: ko- 
lektos, pelnas iš vakarėlių, spėk 
taklių etc., siunčiamos jau tik- 
tai centrui, jei tai nebuvo daro- 
ma specialiams vietos reika- 
lams. 

i i) L. L. Sargų Laikinasai 
Centras prisiunčiamus pinigus 
panaudos sulyg esamo reikalo 
šiems dalykams: a) L- L. Sar- 
gų Sąjungos organizaciniams 
reikalams, b) Lietuvio^ Lais- 
vės Šauliams Lietuvoje, c) Lie 
tavos kariuomenės reikalams 
čionai arba Lietuvoje. 

12) L. L. Sargų Laikinasai 
Centras yra nusistatęs laikyti 
artimus ryšius su pačioje Lie- 
tuvoje veikiančiomis organiza- 
cijomis.: n) <lLietuv. Jvu*'ių Są 
junga", b) "Kareivių Rėmėjų 
Draugija" Kaune, c) Lietuvos 
Sporto Sąjunga ir su Am. lie- 
tuvių pašaipinėiiiis 'Organizaci- 
jomis. 

L, L. S. Laikinasis Centras, ' 

257 Wcst 7lrf Street, 
A'eiv York City. 

P. S. — I. Am. lietuviams 
žinotiną, kad kar. lietuviai P. 
J. Purvis ir J. K. Milius ir ka- 
rininkai-amerikonai, dar pi-t— 
miaus turėję progos L. L. Sar- 
gų reikaluose pasidarbuoti, at- 

silankydami kaiikur su prakal- 
bomis arba atsiliepdami* lai- 
kais, — veikia su žinia L. L. S. 
Laikinojo Centro, kaipo tech- 
niški pildyfcojai jiems pavesto 
darbo. Be to, Lt P. J. Purvis 
laikinai eina L. M. Misijos ad- 
jutanto pareigas. I 

II. Kam brangį Lietuvos atei 
lis, kas supranta svarbumą, L. 
L. Sargu Sąjungos tikslo, yra 
kviečiami darban. Buvusieji D ė 
dės Sanio kalriuomenėje kariš- 
kiai, karininkai, puskarininkai 
ir kareiviai! Jus turite dhug 
prityrimo, todėl imkite L. L. 
Sargų organizavimo darba į sa| 
v:-(rankas. Tas darbas jums sek! 
sis daug geriau, negu kam ki- 
tam- Ruoškite prakalbas, susi- 
rinkimus, tverkite Sargų bu- 
rius-burelius. Centras jums pa- 
dės. Tiesiu ir plačiu Lietuvos 
nepriklausomybės vieškeliu 
žengkime pirmyn! 
L. L. Laikinasai Centras, 

Po vadovyste Lietuvos at- 
stovo majoro P. Žadeikio. 

^ į 
Lietuvos Liuo- 

sybes Sargų 
Reikale. 

Vadovaudamiesi tuomi, kas £1% 
augščiau pasakyta, mes, že- , 

miau pasirašiusieji, pranešamu 
L. L- Sargams ir tai])gi Ameri- 
kos lietuvių visuomenei, kad 

musų darbas L. L. Sargų or- 

ganizavime pasibaigė su 1919 
metais. Kaip visiems yra žino- 
ma, mes buvom paskirti ir įga- 
lioti šitan darban per abi Ame- 
rikos Lietuvių Tarybas ir per 
Lietuvių Egzekutyvį Komite- 
tą Washingtone. Darbas buvo 
nelengvas ir jis ėjo gana lėtai, 
vienok šito priežastįs visiems 
yra žinomos. Be daugelio kitų \ 

kliūčių buvo dar laukiama per * 

visą vasarą atvažiuojant iš Lie- \ 
tuvos atstovų, kurie suteiktų pil i 
nas žinias ir pamokinimus, 
kaip geriausiai tvėrimo darbą 
varyti pirmyn. Taigi būvant. 
Ūkiame peaiškiame padėjime, 
negalima buvo nei laukti spar- 
tesnio darbo. 

Pabaigoj 1919 metų sulau- 
kėme nuo senai laukiamų sve- 

čių — Lietuvos atstovų, gerb. 
Jono Vileišio, Jono Ziliaus ir 
Majoro Povilo Žadeikio. Gerb. ^ 
majoras Žadeikis kaip tik ir 
atvažiavo čion Įgaliotas nuo 

Lietuvos valdžios rūpintis mili- 
ta'riais reikalais ir todėl su 1 
diena sausio, 1920 nv, viskas, 
kas. tik buvo nuveikta organiza 
vinie L. L. Sargu ir visoki ki- 
toki dalykai, lytintį Lietuvos 
kariuomenės reikalu;, ] ereina 
po tiesia priežiūra Lietuvos Mi 
litarės Misijos atstovo, geri). 
Majoro Povilo Žadteikio. L. L. 
S. Čentralė Valdyba su g. Ma« 
jom Žadeikių priešakyje, grti- 
tu laiku išleis smulkesnius nu- 

rodymu, kaip organizavimo 
darbą varyti pirmyn. Tuom lai- \ 

h\ visi L. I". Sargai turi pasi- 
stengti savo nuo seniau suor- 

ganizuotus burius žymiai pa- 
didinti ir surengti prakalbas 
kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
praplatinimui L- L. S. idėjos.'. 
Reikalaudami kalbėtojų arba \ 
kokių informacijų link L. L. 
S. organizacijos, nuo dabar \ 
kreipkitės tokiu antrašu: L. L. \ S. Centro Valdyba, 257 \Y. '» 
71 st St., Ne\v York City. 

Perdup'dami L. L. Sargų an- i 

trąšus išpildytas aplikacijas ir 1 
kitokius dokumentus i cerb- v o 

Majoro 'nde'Ho rai-'.-.i: m. s 

širdingai tariame ačiu visiems 
tiems Amerikos jaunuoliams, 
kurie praeityje gelbėjo mums 
Šitame sunkiame darbe ir mal- 
daujame jų, kad ir ant toliaus 
prisidėtų savo energija ir pa- 
sišventimu prie spartesnio au- 
ginimo L. L. S. organizacijos. 

A rurvis' 
buvęs,L. L. S. Pirmininkas. 

J. K• Milius, 
buvęs L. L. S. Organizator. f 

v 

MUZIKALE DRAMA, 
13 DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽIUS TR MUZIKA PARAŠE STASYS ŠIMKL'S. 

(T/}i>A). 

VADAS: (Į gulinčius) Ei 
vyrui, kelkit, Į darbft, eisime! 
(I 'isi sitkila ijric'jia šautuvus). 
Visi pptylor.iis, slaptai; gi kad 
pulsite, tai kai vilkai alkani! 

jais jau žinote. 
VISI: Žinome, /.inome! 
V VDĄS- Mes eisime jų pa- 

sitikti (/ hncpkoiui), <i tu, se 

ni, sukelk sodžių, tegul visi, kas 
lik paeiti galį — už gink! ! 

AMI.CR 1 KOKAS: ka a> čia, 
kai kerdžius.-s Gilzių žadisiu. a^ 

'M'1 
—» f ■ >Te4^ew«wwEnwwr»i 

,ir iv»riu eiti paliokų pasitiktų, 
į girdi, kaimyne? 
j VADAS: (Rūsčiai) Dabar 
esu \ ndi'S, ne kaimynas, klau- 

!svk, k i sakei\\t\iflfynimoja). į AMERIKONAS: Šiur, klau 
Į sau (i.si: ja). 

VADAS; Xa* vyrai, marš, į 
pirmyn! (i'isi susilenkę, paty- 
hai issiskirsiu). 

Sccna 3. 
\{ įeina btir\Ę• MOTERŲ su 

ryšuliais ir vaikais). t 

SEKA MOTERIS: Jau tikj' 
t.urbut pabaiga pasaulio artina-j 
si, žmonės, nustojo ir Dievo 
baimes ir širdks: lik žudo, tik! 

I plėšią. 
MOTERIS SU YAltvAIS:1; 

( I vaiku ') Bepigu, vaikeliai,! 
butu, kad jus butumėt jau di | 
deli, ąpgintumėt namelius ir, 
gyvulėlius nuo prieš Arba Į kad nors j u su tėvukas grįstų iš 
tos Amerikos. (1 isi susėda 
apie uijnį). 

JONO MOTfNA: Dievas 
mus baudžia, vaikučiai, už ko- 
kius nors didžius nusidėjimus. 
'Griniaus atėmė nu. mūsų vai- 
kus: petiėtojus, globėjus; išslu:: 
mė juos kaž kur už.juriu, kraš-1 
ian-svieto, <> užleido muį 
su namelius beširdžiais žm nė-Į mis. Kad tai butu nors mano, 

Jonelis prie manęs rami šir- 
Icle mano butų. 

SENA MOTERIS: Augi- 
nom. auginom savo vaikučius, 
plačiam svieteliui, laukų včj-e- 
••ui; nei parąmėlės, nei p«aguo- 
lėlės, nieko nesusilaukėm. Kad 
nors greičiau Dievulis užmerk 
tų mano akis. 

MOTERIS SU VAIKAIS: 
Kad tik mūsų vvrams pavyktų 
nugalėti tuos nenaudėlius,' ki- 
taip visa sodžių laukia didis 
vargas. 

J0X0 MOTINA' Dievas 
iv.butų teisingas, jeigu mūsų* 
an nėms pergalės nesuteiktų- 
|uk ir seniai, ir mergas, visi' 
griebė, ką kas galėjo, kad tik 
ipsiginti. 

MOTERIS SU VAIKAIS:: 
Sakp, kad ana dieną viena Jie-, 
/ulė nudžiovė kelius paliokus. ' 

JONO MOTINA: Ir dabar, 
kai liūtas, ji smarki. Pažadino 
mane, sako: "bčk, mamute, į 
giria, taii man nerūpės;" mane 

atvedė, stai čion, o pati pasi- 
griebus pjautuva ir Jono levor 
veli su vyrais išbėgo už sip- 
džiaus priešo sutiktu. (Ištolo 
girdėtis šaudymai). 

MOTERIS SU-VAIKAIS: 
Girdėtis šaudant; jau mušis 
prasidėj. 

JONO MOTINA: (Atsi- 
klaupia, ir iškelia augštyn ran- 

kas) O Dieve, Dieve, gelbėk 
jiems! 

MOTERIS SU VAIKAIS.: 
( Į raibučius > Pasimelskite, vai 
kučiai, ir iųs, kad nameliai iš- 
liktu sveiki, kad beširdžiai žmo 
nės neatimtu karvutės, (l'i'i 
klupo iškėlę rankai). (Dviem 
minutėm nusileidžia uždanga ). 

r 

PAVEIKSLAS ANTRAS. 
(Pasikėlus uždangai, mote- 

ris tcbcklupo; girdėtis ištolo 
šauksmai "Vąlio"). 

Scena 4. 
{įbėga AMERIK0\.1S). 
AMERIKONAS: Ei. mote- 

rį.s vaikai, šokit, dainuokit, mu 
sti viršus! (griebia už f>qčqstų 
atsiklaupusios ir veda Šokti). 

JONO MOTINA: Tai 
džiaugsmas! 

MOTERIS SU VAIKAIS: 
Prisakyk, kaimyne, pasakyk 
gr. nąu apie tą Dievo stebu- 
klą. sako tiek daug priešų ten 

1>uvc. 
AMERIKONAS: Tikrai Ko 

ne sicbuklas, hra, atsitiko. Išė- 
jo mūsų šauliai jų pasitikt u. 

ligi žiuri — palieku, kai debe- 
sys. Bet ką, sodžiun juk jų ne- 

leisi. Prasidėjo. Mūsiškiai pra- 

j dėjo linkti, linkti, linkti, l ik j 
jataiga priešo pusėj pasidarė j 
k ks tai mišinys; paliokai pra- 
dėjo staugti ir atgal bėgti. Sa- 
ko, iš debesų burvs kareivių nu 

silcidęs ir pradėjęs priešo gal- 
vas kapjti. , 

SENUTE: Dievo tai apveiz 
da. 

JONO MOTINA: O gal 
tai tas pats kareivių būrys, apie 
kurį visos čion apielinkės tiek 
daug kalba. 

AMERIKONAS: Kaip ten 
buvo taip, bet i\iį\s pergalėjome 
ir gana. nuisų sodžius, (iilba- 
liai, laimėjo, girdėti, laimėjo 
(trepsi), fa-lia-lia, tra-Aia-jia, 
ei niuers, n rite, šian, pabu- 
čiuosiu! ( CirJčtis ištolo dainuo 
jaut). 

(Bus daugiau) 


