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Šiandien Apie Lietuvą 
G1RMANTAS

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
ten mūsų tėvynė graži Lietuva . . .
Tuos žodžius Maironis parašė, kai Lietuvą valdė rusų caras. Lietuva tuomet buvo pri

slėgta sunkaus ir ilgo rusų valdymo, ir buvo jau tokių lietuvių, kurie retai Lietuvos vardą 
tegirdėjo. Ir daug kam buvo nežinoma, kur Lietuva prasideda ir kur baigias. Ne veltui dėl 
to didysis mūsų dainius rasė, kad „kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, ten ... — Lietuva”-

Upių vardai ilgiausiai gal neužmirštami, dėl to ir Nemuno niekas niekada nebuvo 
užmiršę. Pagal jį geriausiai gali rasti savo kraštą.

NuO senų senovės lietuviai gyveno prie Nemuno. Prisiminkim Mindaugą, Gediminą, 
Algirdą, Kęstutį, Vytautą. Jų valdžia nuo Nemuno ėjo ir sklido į visas puses.

Plati ir galinga kadaise buvo Lietuva. Bet, daug vargų ir nelaimių pergyvenus, pagaliau 
susilpnėjo ir pateko į rusų carų valdžią.J

Tačiau lietuviai nebuvo pamiršę senovės, garsios savo praeities. Ir dainas dainuodami, 
ir pasakas sekdami, ir taip kalbėdami, juto, kad gyva tebėra Lietuva, tik reikia visiems 
sušrpcąsti, prisiminti savo praeitį ir vėl panorėti laisvai gyventi, ne svetimųjų valdomiems. 
Tokias minth~-žądino Simonas Daukantas, Jonas Basanavičius, Maironis ir daug kitų mokytų 
ir nemokytų žmonių'Jc knygnešių, slaptai lietuviškas-knygas tautiečiams nešdami.

Lietuviai susip/ato.'T918 metų vasario mėn. 16 dieną susirinko Vilniuje būrys šviesių ir 
drąsių lietuvių ip'tam tikru raštu paskelbė visam pasauliui, kad Lietuva vėl nepriklausoma.

Tą Nepriklausomą Lietuvą, atsikūrusią po 1918 metų vasario mėn. 16 d., ir jūs dar, 
jaunieji skaitytojai, žinote ir pažįstate. Dėl tos Lietuvos daug lietuvių iš seniau dirbo, pasi- 
šventę, daug jaunų vyrų dėl jos kovose su priešais yra žuvusių, daug yra kentėjusių ir 
vargusiu.
S Kokiomis mintimis manysime, kokiais žodžiais kalbėsime dabar, minėdami vasario 16 
dieną? Ir kokiais darbais pasirodysim savo tėvynei Lietuvai? Pirmių pirmiausia nepaliaukim 
mylėję Lietuvos, būkim geri žmonės ir mokykimės. Per mokslą su mylinčia ir gryna širdžia 

-būsim patys laimingi ir Lietuvai brangūs.
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MIELA TĖVIŠKE!
A. GIEDRIUS

O, mano mielas girių, krašte, 
žalsvųjų vandenų šalie, 
linksmų kalnelių ir kalvų padange! 
Tu Šiandien man — tiktai gilus atodūsis! 
Širdis nepasilsės ir siela nenurims 
be tavo žemės ir dangaus, 
be oro ir be saulės.
Taip neseniai dar buvus matoma, 
ranka ir širdimi apimama, 
dabar svajonėse ir sapnuose likai.
Puikiais sapnų vaizdais tave vaizduodamasis, 
o, miela tėviške, ir pasibudąs ilgai dar Šypsaus, 
ir mintys nenutrūksta. z
Tu taip arti ir taip gyva regėjime — 
nėra tau žodžių apsakyti!
Ir ištylėti negaliu ...
Antai gimtasis namas, kur užaugau, 
takeliai, kur bėgiojau,
ir sodas, kur džiaugiaus pavasarį ir vasarų ir rudenį; 
darželis po langais su rūtoms ir lelijoms, 
kur mielos sesės daineles dainavo, 
ravėdamos ir laistydamos gėleles ....

Čia ir motulė ant vartelių pasirėmus, 
tyli, kukli ir visados gera.
Paklauso, pasižiūri, 
pamąsto, pasvajoja, 
gal apie tokias pat darželyje kada praleistas valandas, 
ir vėl, pilna gerumo ir giedros, patylomis nueina.
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kur rūpestinga jos širdis ją veda ...
Ir tėvas prie namų, ant ąžuolinio suolo susimąstę? sėdi.
Sodybą dailią jis įkūrė, 
išgražino namus, 
ir žalumynais visur papuošė.
Netrūksta čia nei ąžuolo, nei uosio, 
nei eglės, nei pušies, nei beržo svyruonėlio, 
o liepą užvėjoje sodo augalai
vis įmantriais vardais vadinami.
Ir dar jisai svajoja, ką daugiau padarius, 
kad namas būtą dar mielesnis, 
kad žemė derlią dar didesnį duotų, 
kad sodas dar puikiau pavasarį žydėtą, 
o rudenį sunkia šaką,našta svyruotą...

Štai vienas vakaras.
Daržely sesią sutartinė skamba.
Po valandėlės tokia pat ir kaimynystėj pasigirsta.

Ir posmas taip po posmo 
dvi šalys lenktyniuodamos kartoja mielą dainą 
kol sutemos pranyksta ir tamsi naktis apsiaučia žemą.

Bet ir tada garsai nuostabūs nesiliauja.
Nutilo sesės, bet netyla dar lakštingalėlė.
Šlaite, žaliam krūmelyje tupėdama, 
per visą natį gieda aukso balseliu, 
svajojančius, paklydusius ir kentančius ramindama ir guosdama. 
Kaip miela ta giesmelė!
Kaip artima ta mažutėlė-, ta jautri Širdutė!
Kas vieną kartą ją yra girdėjęs, 
kol gyvas, neužmirš....

O, mano mielas girią krašte, 
žalsvąją vandeną šalie, 
linksmą kalnelią ir kalvą padange!
Tu būsi man gyva, 
ir būsi man brangi, 
kol saulė švies ...

ūgnininko sūnus tuo metu sirgo 
ir negalėjo matyti, kas dėjosi

BŪGNININKO SŪNŪS
VYT. TAMULAITIS

mieste. Jis gulėjo lovoje su Berniukas neramus vartėsi lovoje. Baisus
užrišta galva ir dūsaudamas karščiavo. Dideli 
lašai prakaito ritosi per įkaitusią kaktą ir veržės 
į akis, kurios buvo pilnas ašarą. Motina nė 
karto neleido jam pakilti lovoje ir žvilgtelėti 
pro langą j. kareivinią aikštę, kur buvo galima 

dabar matyti nepaprastą ir jaudinančią 
dalyką . . .

sielvartas slėgė jo krūtinę, kad negalėjo atsi
kelti ir išbėgti į gatvę. Viso šito, kas ten 
taip nepaprasto dėjosi, jis nematys savo 
akimis! Jo širdis ir mintys- veržėsi iš mažo 
kambarėlio sieną ten, kur būreliai išsi-
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gandusių ir nustebusių, žmonių, stoviniavo 
gatvių.. kertėse, bailiai dairėsi pro langus, 
nesuvokdami, kas čia atsitiko . . .

Iš sausų, trumpų, tėvo žodžių berniukas 
žinojo, kad į miestų atėjo pulkai svetimos, 
kariuomenės. Kareiviai, dar niekad nematy
tomis uniformomis, žygiavo gatvėmis, važinė
jo šen ir ten ūžiančiomis ir kriokiančiomis 
mašinomis, nuo kurių sunkumo linko gatvių 
grindinys ir drebėjo mediniai priemiesčio 
nameliai.

Tėvas grj?o pietų pavėlavus. Be žodžio sėdo 
už stalo ir neragavęs pastūmė į šalį, lėkštę. 
Paskui pasirėmė kumštimis smilkinius ir ilgai 
rymojo. Berniukas bandė jį kalbinti ir klausi
nėti, bet nieko neišgirdo iš jo kietai suspaustų, 
lūpų. Tėvas pakilo nuo stalo, priėjo prie lango 
ir žiūrėjo į tolumų kur mėlynavo pavasario 
dangus. Tai buvo jo tėvynės šviesus dangus, 
kuris dabar būgnininko akyse tamsėjo ir 
niaukėsi juodais debesimis, neperšviečiamai 
turėjusiais greit uždengti saulę nuo tų kalvų 
ir klonių nuo tų mažų trobelių kurios ten 
buvo matyti tolumoje . . .

Berniukas atsidėjus žiūrėjo į pabalusį, rūstų 
tėvo veidų norėdamas jame išskaityti viskų 
kas dėjosi jo širdyje, bet jo minčių nesuprato. 
Tik viena jam buvo aišku, kad tai, kas šiuo 
metu vyko mieste, turėjo daug kų pakeisti ne 
tik būgnininko gyvenime, bet ir visame karei
vinių rajone ir net už jo-. . .

Kai būgnininko sūnus pasveiko ir išėjo į 
laukų daug kas kareivinėse jau buvo pasi
keitę. Takai ir aikštelės, apsodintos gėlėmis, 
buvo pilnos popierių ir šiukšlių. Niekas jų 
nerinko, netvarkė ir nešlavė. Didelių ir sunkių 
ratų buvo išardyti balti akmenėliai patakėse 
ir išlaužytos gėlės. Vėliavos stiebas, kuriame 
plėvesuodavo šilkinė vėliava parado ir Švenčių 
metu, buvo neatsargaus važiuotojo nulaužtas 
ir gulėjo nuvirtęs ant suminto gėliųapskritimo, 
kuriame balti ir mėlyni broliukai, pačiame 
savo žydėjime, buvo išversti iŠ šaknų ir 
sutrypti žemėse, lyg per juos būtų perėjusios 
baisios, juodos milžino kojos, be atodairos 
žengiančios savo sunkiu žingsniu per žydinčių 
pievų . . .

Berniukas išsigandęs dairėsi aplink. Viskas, 
kų jis matė, per tų trumpų laikų buvo taip 
daug pasikeitę! Kareiviai vaikščiojo būreliais 
tylūs ir rimti. Susėdę nešūkavo ir netriukš

mavo, ištisas valandas sėdėjo be žodžio, Žarstė 
kojomis žvirgždo akmenėlius, rūkė ir spjaudė. 
Nors buvo gražus sekmadienio rytas, bet jie 
nebuvo apsivilkę savo išeiginių rūbų nesiri- 
kiavo aikštėje ir nesirengė eiti į bažnyčią, 
vedini dailiomis uniformomis karininkų, žen
giančių pirm savo vyrų. Karininkai nesirodė, 
nors pats metas buvo kareiviuąjįkiuoti. Gal 
ir jie dabar, parėmę galvas, kaipįr jo tėvas, 
žiūrėjo į, tolumų užsidarę savo kambarėliuose, 
ir taip pat matė temstantįtąpatįšviesųdangų, 
tas pačias trobeles ir kalvas ten tolumoje . . . 
Neišėjo į aikštę taip pat nė vienas muzikantas. 
Jų blizgančios varinės triūbos dabar rūdijo, 
kaip ir jo tėvo būgnas, kuris anksčiau kiek
vienų sekmadienį per daugybę metų čia dun
dėdavo ir trenkdavo maršo taktu, ir pagal jo 
duslų balsų šimtai tvirtų kojų drebindavo 
žemę.

— Bum, bum, bum! . . — girdėjo berniukas 
tų malonų balsų ir matė vaizduotėje laimingų 
savo tėvų žengiantį pryšakyje viso pulko, 
kurįsu pasididžiavimu lydėdavo visi akimis ...

Bet daugiau šito nebebus! . . Taip, tai tikrai 
baisu! Būgnininko sūnus atsisėdo ant žemės 
ir iš nusiminimo ėmė pešioti žolę. Staiga jis 
pamatė per aikštę einantį pulko vadų Jis 
nuleidęs žilą galvų nekreipdamas nė mažiau
sio dėmesio į tą netvarkų kuri čia aplink 
buvo. Jo žili ūsai, anksčiau visada tvarkingai 
ir rūpestingai užraityti, dabar buvo nukarę 
žemyn. Lyg po baisaus smūgio ir pralaimėtos 
sunkios kovos, jis ėjo sunkiais žingsniais ir 
stengėsi nežiūrėti į kareivius, nekreipti dėme
sio į jų pasisveikinimų Jam atrodė, kad jis 
kažkuo nusikaltęs prieš juos, prieš tuos jau
nus geležinius vyrus, kurie galėjo būti narsumo 
pavyzdys, o dabar sėdėjo, nuleidę galvas, 
nieko neveikdami.

Berniukui kažkas sugnybo širdį, ir ašaros 
ėmė veržtis į akis. Jam taip pagailo to seno, 
garbingo vyro, ir jis sekė paskui jį iki budin
čio durų. Čia vienas iš pirmųjų jis sužinojo, 
kad dar Šiandien ateis tie kiti, svetimi karei
viai, ir ne tik ginklai, bet ir visa kita, kas 
priklausė pulkui, turės būti sunešta į didžiulį 
kareivinių garažų prie kurio bus pastatyta 
svetimųjų sargyba.

Už valandos atvyko būrys ginkluotų sve
timų kareivių, kurie nurodinėjo ir šeiminin
kavo Čia, kaip savo namuose. Viskų vilko ir
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nešė vyrai, sukandę, dantis iŠ piktumo, ir dėjo 
didžiuliame kareivinių, garaže. Nukabinėjo 
pagal įsakymų, nuo sienų, paveikslus, nešė 
tuščias ir sunkias šaudmenų dėžes, šautuvus 
ir šalmus, kurie seniau išdidžiai blizgėjo 
saulėje, o dabar buvo verčiami į vieną, didelę 
krūvą, be jokios tvarkos ir pagarbos.

Būgnininko sūnus su didele-širdgėla žiūrėjo 
į visa tai, kas čia dėjosi.

Staiga jis išplėtė akis nusigandęs. Nešė Čia 
ir vėliavą, kuri didžiulė ir ilga plevėsuodavo , 
vėjuje kareivinių aikštėje. Svetimi kareiviai - 
ją numetė į kampą ant purvinos žemės . . 
Eidami jie mindžiojo, ją kojomis, nieko nesi
varžydami ir nekreipdami dėmesio į. jos 
šviečiančias spalvas.

„Ne, šito negalima leisti“, galvojo būgni
ninko sūnus. „Aš ją išgelbėsiu", nusprendė 
jis savo širdyje.

Jau temo, kai kareivinėse aprimo bėgio
jimai. Būgnininko sūnus slinko vis arčiau 
antros pusės garažo, kur pro iškritusias seno 
mūro plytas galėjo nesunkiai tilpti jo menka 
krūtinė. Kai sargybinis pasisuko, jis voverės 
Šuoliu prišoko prie garažo, prisiglaudė prie 
Šaltos sienos ir tą pačią akimirką jau buvo 
viduje. Tik jis vargiai ir ilgai grabinėjosi 
tamsoje, kol jo piršteliai užčiuopė vėliavos 
šilką Jo širdis smarkiau ėmė plakti ir tvinksėjo 
kraujas smilkiniuose. Jis suko, vyniojo 
vėliavą spaudė jąrankose. Paskui greit iššoko 
pro mūro skylę.

Jo koja kažkaip užkliuvo už atsikišusios 
plytos, ir krito jis kniūbščias ant žemės. Sargy
binis grįžtelėjo atgal. Berniukas jau buvo 

pakilęs nuo žemės ir bėgo. Vakaro tyląsuplėšė 
baisus trenksmas. Vienas, antras šūvis nuaidėjo 
tamsoje. Būgnininko sūnus vis bėgo. Vėl ir 
vėl sudrebėjo oras. Berniukas tik dabar su
kniubo ant žemės, apimtas deginančio karščio 
petyje aukščiau krūtinės. Griebėsi už peties 

i ir... vėl pakilo. Jis spaudė prie savo krūtinės 
vėliavą į kurią sunkėsi iš sužeisto peties 
jaunas kraujas, liejamas dėl gimtosios žemės 
ir vėliavos . . .

Jam dabar sunkiai bėgant į, tamsą atrodė, 
kad vėliava išsitiesė ore ir plėvesavo vėjuje 
laisvai ir galingai. O jis ją kėlė vis aukštyn 
ir vis bėgo ten į, tolumą į, kurią žiūrėjo jo 
tėvas pro langą. Jis matė, kaip paskui jįžengė 
taip pat pulko vadas, kurio galva vėl buvo 
pakelta ir ūsai tvarkingai susukti. Už jo ėjo 
orkėstras, grodamas maršą. . . Išdidus ir lai
mingas jo tėvas vėl mušė savo būgną.

— Bum, bum, bum . . .— girdėjo berniukas 
tą balsą ore, savo širdyje ir tekančiame iš 
sužeisto peties kraujuje, ir, rodėsi jam, kad 
pagal to balso taktą paskui jį koja kojon 
žengia visas pulkas . . .

Kai būgnininko sūnus pravėrė akis, jis 
nustebęs pakėlė galvą ir apsidairė aplink, 
nesuvokdamas, kur buvęs. Bet išdidus tėvas 
stovėjo šalia jo lovos ir glostė pirštais sūnaus 
kaktą Vėliava gulėjo ant lovos šalia jo, dar 
drėgna nuo kraujo . . . Berniukas palietė ją 
pirštais ir lengvai lengvai atsiduso. Štai ji 
išgelbėta! Ir išauš dar diena, kada jis ją vėl 
galės nešti, drąsiai kelti aukštyn į padangę, 
šviesią ir skaidrią!

IŠTRĖMIMO RUDUO
A. P. BAGDONAS

Paskutiniai džiaugsmai vasarinių dienų 
su saule už marių nuskendo.
Apledėjusią širdį pasauliui nešu, 
o akys Tavęs pasigenda.

Neužmirštamos laimės aidai tolimi
ties Tavo vardu subangavo.
Dabartim žiauriai rūsčia bodėtis imu ...
Kur Tu? Kur sapnai mūsų žavūs?

O paliegęs ruduo drasko žiedus gėlių - 
taip skausmas mums laimę išplėšia.
Ir dar veltui jieskošiu į, laimę kelių 
ruduo ir širdy mano vieši.

Tarsi stirna pašauta, bastausi laukais, 
o akys Tavęs pasigenda.
Gali būt, kad ruduo ištrėmimo praeis, 
kaip vasaros džiaugsmas nuskendo.
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• ANTANAS • • \
BARANAUSKAS

V. DRUGYS

1856 metais, jau rudenop, Varniuose apie 
kažką, karštai, kuone ginčydamies, kalbėjos 
du vyrai — senyvas pagarbios išvaizdos 
kunigas ir nelabai dailaus veido, bet ryž
tingų. bruožų, jaunuolis.

— Tikėk' manim! Tikrai negaliu tavęs 
priimti, nes net lovai vietos nebus kur pasta
tyti.

— Tai niekis! Pasistatysiu lovą kieme. Ore 
bus netgi sveikiau miegoti -— neperšilsiu.

— Ną kągi čia su tavim veiksi,— nusišyp
sojo senasis,—reikės jau priimti.

Buvo tai Varnių, kunigų, seminaruos rėkto-' 
rius, o jaunuolis — Skuodo valsčiaus raštinin
kas Antanas Baranauskas.

Nelinksmas ir vargingas buvo ligi tol 
Baranausko gyvenimas. Gimė jis 1835 metais 
Anykščiuose, Aukštaičių, krašte. Nors buvo 
gabus berniokas ir netinginys, betgi neturtėlis 
tėvas neturėjo iš ko leisti jį mokslan.. Tad 
kiek pasimokęs, gavo jaunasis Baranauskas 
užsidirbti sau duonąraŠtininkaudamas įvairiuo
se žemaičių, valsčiuose. Algelė buvo menka, 
todėl ir skurdas buvo Antanui gerai pažįsta
mas. Nusiskųsdavo jis dienoraštyje ir savo 
bendradarbiais, kurie dažnai girtuokliaudavo, 
per naktis kortuodavo, nesigėdydavo iš žmonių 
ir kyšį paimti. Vengė jų, draugystės Antanas, 
jieŠkodamas paguodos knygose, kurias sko- 
linos pas pažįstamus, neišgalėdamas jųpirktis. 
Svajojo neretai : tai būtą gera, jei galėtų, 
patekti į mokyklą, galėtų, siekti aukštesnio 
mokslo! Taigi, seminarijon priimtas, pasijuto 
tiesiog laimingas. Čia jis galėjo nevaržomas 
mokytis, galėjo skaityti knygas, rašyti eilėraš
čius; o rašyti jis taip mėgo ir sugebėjo.

Anuo metu Lietuvoje lenkų, kalba buvo 
laikoma poniška kalba. Todėl dažnas vengė 
lietuvių, kalbos, gėdyjos Šnekėti taip, kaip 
prasti kaimo žmonės kalba; ne sykį netgi 
niekino ją Ir taip kartą vienas seminarijos 
profesorius per pamoką išgyręs lenką kalbos 
gražumą pasijuokė iš lietuviškosios, kad ja 
nieko geresnio ir parašyti nesą galima. Bara
nauskas, girdėdamas tokį pasityčiojimą iš jo 
mylimos tėvą kalbos, pasijuto skaudžiai įžei-

1 
stas ir ryžos darbu parodyti, kaip labai anas 
lietuvių kalbos niekintojas klydo. Jis pamėgino 
eilėmis aprašyti Anykščių šilelį, kur jis dar 
vaikas linksmas bėgiojo, rinkdamas įvairiau
sius grybus ir raudonai išsirpusias uogas, 
klausydamasis genių kalenimo ir gegutės 
kukavimo, stebėdamas nuo šakos ant šakos 
šokinėjančias vikrias voveraites.

Vyskupas A. Baranauskas

Baranauskui tikrai pavyko jo ketinimas 
parodyti, kad ir mūsų kalba galima labai 
dailiai ką rašyti. Jo "Anykščią šileliu" ir 
šiandien mes džiaugiamės, mokykloje skai
tome, parinktąsias vietas atmintinai mokomės. 
"Anykščiu šilelį’ skaitydami, rodos, ir juntame 
tyrą sakų kvapą matome siūbuojant lieknas 
pušis ir svyrančius berželius, girdime nepa
liaujamą miško ošimą. Kaip pastabiai įsiklauso 
Baranauskas į įvairiausius miško garsus garse
lius! Jo šilelis skambėte skamba:
Kas ten šlama?-ė vėjo papūstas lapelis, 
ėgi gūžtoj nubudęs sujunda paukštelis.
Kas ten treška?-ė vilkas: dieną mat, užuodžia, 
iš naktinės medžionės per pakrūmes skuodžia. 
Egi lapėįolą žąsioką inskandus, 
ėgi barsiukas bėga išlindęs iŠ landos;
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ėgi linksmutė stirna per pušyną, striuoksi, 
ėgi pušin iŠ pušies voverytė liuoksi;
ėgi. mat, Širmonėlis ir kiaunė juodoji 
U visokie žvėreliai po mišką ulioja.
Kas ten taukši?-ė stuobrį kapoja genelis.
Kas mekena?-ėgi, mat, perkūno oželis.
Kas ten Šnibžda?-ė šnypščia iš kelmo piktoji, 
ėgi srove teškena upelė Šventoji.
Kas ten kalbas?-ė žąsys paupėj gagena; 
ėgi, mat, lizde starkus pamiškėj klagena; 
ėgi antys "pry! pry! pry!" priskridę, į liūną 
ėgi kukutis klausia savo pačią ir sūnų;
"Ką ką ką ką jums atnešti? Ką jūs kalbat 

[niekus?
"Ką, ką ką ką? ar grūdus? ar musias? ar 

[sliekus?
Ėgi, mat, gegutėlė dairos ir kėtojas: 
čia kukuodama verkia, Čia juokias kvatojas.

Vyskupo Baranausko klėtelė Anykščiuose

Skamba tik skamba miškas: čia volungė Jievą 
trotina: "Jieva, dievą, neganyk po pievą". 
Čia paupėj "ri-u! ri-u! ri-u!“ tilvikas sušuko; 
čia vėl balsą visokią lyg trūkte pratrūko.

Besimokydamas seminarijoje, Baranauskas 
taip pasižymėjo savo gabumu ir darbštumu, 
kad jau po dveją metą buvo išsiųstas mokytis 
į aukštąją dvasinę mokyklą į Petrapilio aka
demiją

1858 metą rudenį Baranauskas išsirengė 
tolimajin Petrapilin. Tada dar nedaug kur 
tebuvo nutiesti geležinkeliai, ir Baranauskas 
važiavo pašto arkliais, vadinamuoju diližanu, 
kutino tada vežiodavo keleivius iš vieno 
miesto kitan. Bendrakeleivią tarpe pasitaikė 
šneki rusė. IŠklausinėjusi jauną klieriką kur 
jis važiuoja, ėmė girti Petrapilį: kokios ten 
gražios cerkvės ir rūmai, kokiais brangiais 
drabužiais ten žmonės vilki, kokia plati Nevos 
upė, prie kurios stovi Petrapilis... Nieko 

neatsakė Baranauskas, tik karčiai nusišypsojo. 
Jam Lietuva, kad ir nuskurdusi, tą pačią rusą 
nuvarginta, buvo kur kas mielesnė už Petra
pilio grožybes. Savo mintis pamažu dėliojo 
eilėmis, kurias vėliau surašęs, paleido įžmones:

Man gi gražesnė Lietuvos Anykšta, 
gražesni mūsą trinytėliai stori, 
gražesnės mūsųnors surūką gryčios, 
gražesnės mūsų medinės bažnyčios, 
gražiau už auksą dvasia šviečia Širdys.

Nesulaukdama pritarimo, nutilo plepioji 
rusė,o Baranauskas,įsižiūrėjęs įbėgančius pro 
šalį pakelės medžius ir įsiklausęs įnūobodžiai 
vienodą arklią pasagą taukšėjimą susimąstė 
apie tą didį vargą kurį kentė Lietuva, rusą 
spaudžiama. Ir nejučiomis žodžiai patys dėjos 
graudžion dainom

Ne taip skamba akmenėliai,
patkavom daužyti,
kaip vaitoja mūsą broliai, 
šiaurėn nuvaryti.
Ne taip staugia platus plentas, 
gniaužtas diližonais, 
kaip vaitoja mūsą žemė 
po svetimais ponais.

Diližanas važiuoja vis tolyn ir tolyn. Jau ne 
tik gimtieji Anykščiai, bet ir Utena liko toli 
užpakalyje. Dar Zarasai - ir nebėra Lietuvos. 
Baranauskui daros liūdna. Tiesa, jis važiavo 
mokytis, o ne kokian ištrėmiman, kaip, mes, 
bet juk viskas gali nutikti svečioje šalyje. 
Ir jis ima niūniuoti dainos žodžius, kuriuos 
ir mes graudindamies kartojome:

Sudieu, Lietuva, man linksma buvo 
gyvent tave šalelėj.
Širdį man skaudžia, skaudžia ir

[griaudžia, 
svetimojon važiuojant.

Kažin, ar grįšiu — gal ten supūsiu 
žieminią Gudą pusėj.
O jei ir grįšiu savo Šalelėn, 
ašarėlėms paplūsiu.
Gal rasiu vargus, nelaimes bėdas, 
gal nebrasiu tėvelią...

Petrapilyje Baranauskas, kaip ir Varniuose, 
uoliai mokėsi ir vėl atkreipė į save dėmesį 
Iš čia vėl buvo pasiąstas mokytis į kitas 
svetimas šalis, į garsias aukštąsias mokyklas. 
Grįžęs Lietuvon, ėmė profesoriauti Kauno
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kunigų seminarijoje, be kita ko, mokydamas 
klierikus lietuvių, kalbos, kurios garbę, dar 
Varniuose klierikaudamas, karštai gynė ir 
kurią, taip gerai buvo pažinęs, kad ir garsūs 
mokslo vyrai kreipdavos į jį, laiškais, prašydami 
patarimų ir žinių apie mūsų kalbų Dar vėliau

Mūsų gimtojo krašto saizdeus

Baranauskas buvo įšvęstas Seinų vyskupu ir 
paršsė daug giesmių kurios ligi Šiol tebegie- 
damos mūsų bažnyčiose, pvz., velykinė 
"Linksma diena mums prašvito", kalėdinė 
"Piemenėliams, vargdienėliams", ir kitos. 
Mirė Baranauskas 1902 metais Seinuose.

Baranauskas yra mums gražus pavyzdys, 
kad ne tik gabumai, bet dar daugiau 
darbštumas ir savimi pasitikįs ryžtingumas 
nugali kad ir labai nepalankias gyvenimo 
sąlygas. Ir Štai neturtingas, nedidelio mokslo 
valsčiaus raštininkėlis, į kurį niekas ir 
dėmesio nekreipė, ir kuris, rodės, jokių 
šviesesnių vilčių negalėjo turėti, dėka savo 
nepalaužiamo noro mokytis, iškilo£ seminarijos 
profesorius, net vyskupus, o jo raštai ligi šiol 
yra visos mūsų tautos turtas.

Į
SĖDŽIU UŽ STALELIO

Lietuvių daina

Sėdžiu už stalelio, 
žiūriu pro langelį — 
čiūčiuoja, liūliuoja 
ant marių laivelis. 

O tame laively 
sėd jauna mergelė, 
marelių putelėms 
sau burnelę prausia. 

Marelių putelėms 
sau burnelę, prausia, 
žuvelių šukelėms 
galvelę šukuoja.
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PAIMSRIAIS Į PILIAKALNI
LEKUTIS

Jau daugiau kaip dešimt metų, praėjo nuo 
tos vasaros. Tada dar mažas bėgiojau Imsrės 
ir Mituvos pakrantėmis.

O, miela Imsrė! Miela Mituva! Dabar toli 
juodvi pasilikusios. Ir kuri čia upė galėtų 
juodvi pakeisti? Nė viena. Nė Viena ...

Bet kur ta Mituva ir kur ta Imsrė? Ne visi 
žino. Susiraskit Lietuvos Žemėlapyje Nemunų, 
Kauną, nuo Kauno leiskitės žemyn pavandeniui 
— rasite Jurbaką. Po Jurbarku Imsrė įteka į 
Mituvą o Mituva — į Nemuną.

Mielas Nemunas! Kas jį pamiršti galėtų? 
Mūsų didingoji, mūsų gražioji upė! Ramią 
vasaaos dieną, kaip veidrodis, tviska jo vanduo 
žaliu atspalviu, nes krantai žalumynais nuaugę. 
Bet kartais ir pasišiaušia Nemunas. Kai 
stiprus vakarų vėjas ima pūsti ir stabdyti jo 
vandenis, pakyla vilnys ir verčias po viena 
kitos, putodamos ir šniokšdamos. Tada mažam 
vaikui ar kitam nepratusiam baisu pasidaro. 
O vistiek miela. Jei baugu tada jo vilnyse su 
maža valtele, tai malonu pasižiūrėti, o su 
didesne — ir paplaukyti, ir pasisupti. Bet kai 
patyrus didelio žmogaus ranka valdo valtį, tai 
ir per didžiausias vilnis be baimės važiuoji. 
Supa ir mėto — tik laikykis.

O kas tas Jurbarkas,') kur gimiau ir augau? 
Tai labai senas miestas, dar senesnis piliakalnis 
prie Jurbarko, ant Imsrės kranto. Tame 
piliakalnyje senovėje lietuviai turėjo tvirtą 
pilį kuri Lietuvą nuo kryžiuočių gynė. 
Jurbarkas su savo piliakalniu guli už 9 km 
nuo Klaipėdos krašto — taigi visai Lietuvos 
vakaruose. Suprantama, kad Jurbarko piliai 
pirmiausia tekdavo pasitikti kryžiuočius, kai 
ateidavo pulti Lietuvos.

Vai, nelengva jiems būdavo praeiti pro 
Jurbarką! Daug kryžiuočių kraujo yra nutekėją 
Imsrės upele į Mituvą o Mituva —į Nemuną.

Apie tas vietas ketinu daugiau papasakoti.
Vieną kartą Arvydas, Gintautas ir aš 

nuėjom į piliakalnį Seniau žmonės kalbėdavo, 
kad naktį ten vaidinas. Bet mes ėjom dieną. 
Ir visi trys buvom drąsūs vaikai, o ypač 
Arvydas.

— Ką man padarytų vaiduoklis? — sakė

•) Nemuno pirmąjį skiemenį kirčiuojame, tvir
čiau tariame. Taip ir Jurbarko. Tačiau vietininko 
linksnyje Nemuno ir Jurbarko paskutiniai 
skiemens kirčiuojami. Mituvos ir Imsrės visada 
pirmasis skiemuo kirčiuojamas.

Plotelis patvinusio Nemano ties Jurbarku
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jis. — Turiu rąžančių, moku poterius — 
atsiginsiu. O dienų ir žmonių, galima 
prisišaukti.

—Tai ir mudu taip, ;— pasisakėva su 
Gintautu.

Ir nuėjom.
Iš Jurbarko į piliakalnį reikia eiti vasaros 

vakarų kryptim apie vieną, kilometrų tolumo. 
Pasirinkom takų paimsriais. Imsrė teka vingių 
vingučiais, ir mes ėjom tokiais pat vingučiais.

Štai už didžiojo liepto sietuvaitė, tokia 
gilesnė vieta. Vasarų Imsrė visai sekli, vos 
čiurlena vanduo per sėklius, o čia dar gana 
gilu, galima būtų, ir išsimaudyti. Bet kas čia 
maudysis? Einam toliau.

Kita sietuvaitė. Gintukui įdomu įsibristi. 
Jis vis pabrąido po vandenį, jei tik ne giliau, 
kaip ligi kelių. Čia ne giliau, Gintukas braido, 
ir mudu ima pagunda. Tiktai šmirkšt, šmirkšt — 
kažin kas vandeny.

— Lydeka! — sušuko Arvydas.
Kaip žaibas, nardė ji po mūsų, akių o mes 

-gėrėjomės jos greitumu. Tiktai kai mes dar 
arčiau panorėjom jų pamatyti, tai ji 
šmirkštelėjo tolyn ir atsidūrė sėkliuje. Bet 
čia ir užkliuvo už akmenų Supuolėm visi 
trys artyn, o ji stengias ištrūkti. Bet mes 
nusitvėrėm jų Pasižiūrėjom, pasigėrėjom. 
Paskui Arvydas sako:

'— Grąžinsim jų atgal ar pjausim?
■ — Grąžinsim- Tegu plaukia sau, baimės, 

prisikentus.
Ir paleidom. Tai kad nėrė vėl lydekėlė! Ir 

kas nenertų iš tokios bėdos ištrūkęs?
Tiktai ar ilgai ji taip plaukios? Ar visi jų 

taip paleis į laisvę, kaip mes? Kad taip 
galėtumėm, tai parodytumėm jai kelių tolyn 
į Mituvų, į Nemunų ir pasakytumėm: „Bėk iš 
čia, lydekėle! Plauk tolyn ir gilyn! Čia tau 
nesaugu." Bet mes nemokėjom su ja susikalbėti 
ir palikom ...

Einam toliau. Ties kapinėmis pietinis Imsrės 
krantas stačiai nuslinkęs, o tas slankius^— 
vieni akmeniukai, didesni ir mažesni. Toks 
akmenynas negali laikytis, dėl to ir slenka, 
griūva. O akmenėlių čia visokių! Įdomesnių 
ir į kišenes įsidėjom.

Dar galiukų paėjom, ir jau piliakalnis. 
Žinokite, kad šitų piliakalnį jurbarkiškiai 
vadina bišpiliu. Kodėl bišpilis — nemoku 
paaiškinti.

Tas bišpilis stovi visai prie pat Imsrės. 
Imsrė pro jį teka iš šiaurės į pietus, bišpilis — 
kairiajame krante.

Lipsim į viršų Tiktai iš vakarų pusės 
piliakalnis labai status ir apaugęs elksniais. 
Einam aplinkui ir iš vasaros rytų pusės 
randam geriausių įlipimų. Čia žymu toks lyg

Mituva ties Jurbarku
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’ ir kelias, einąs vingiu į viršų, Tuo keliu mes 
ir užėjom.

Dabar pamatėm, kad rytinis krėstas piliakalnio 
aukštesnis už vakarinį. Vakarinis prieina prie 
Imsrės ir prasideda visai žemai, rytinis sueina 
su lauku, tai čia, kad būtų, aukščiau, supiltas 
pylimas, o nuo lauko atskirta perkasu.

Užlipom į tų aukščiausių vietų ir einam 
tolyn. Paeinam už medžių, už krūmų, ogi 
žiūrim — milžinas! Stabt ir sustojom visi, 
susikibę, rankomis.

— Bėkim! — šnabžda Gintukas.
Mano širdis tvaksi, bet bėgti nenoriu, o 

Arvydas — nė nemano.
— Palaukita, — šnabžda jis. — Vidury 

dienos nepagriebs. Pažiūrėkim.
Milžinas stovi į mus šonu. Jis atsisukęs į 

žiemos rytus ir ištiesęs į tų pusę abi rankas. 
Barzdotas, ilgais plaukais, pražilęs, platų 
apsiaustų ant pečių užsimetęs. Tų apsiaustų 
vėjelis pamaži kedena.

— Kęstutis, — šnabžda Gintautas.
Tikrai milžinas panašus į Didįjį. Lietuvos 

Kunigaikštį Kęstutį tik kad toks didelis. Bet 
dvasia gali būti ir didelė.

Pagaliau milžinas nuleido rankas ir atsisuko 
į mus. Mes pasitraukėm kiek atgal. Jis suprato, 
kad bijom.

— Nebijokite manęs, — tarė tokiu pat balsu, 
kaip visi žmonės. — Eikit šen artyn.

— O kas tu toks? — paklausė Arvydas.
— Žmogus, — atsakė milžinas.
— Ar tu ne vaiduoklis?
Milžinas iš lėto papurtė galvų Mes paėjom 

kelis žingsnius artyn, ir jis paėjo.
— Jeigu tu ne vaiduoklis, tai kaip vadinies?

— paklausė vėl Arvydas.
— Varnas, — atsakė milžinas. — Aš vadinuosi 

Varnas. Bet jūs manęs vistiek nežinosit.
Teisybė, mes niekada nebuvom girdėję apie 

tokį Varnų. Bet įsižiūrėję ėmėme tikėti, kad 
jis vistiek žmogus, o ne vaiduoklis. Vaiduoklis, 
rodos, kitoks turėtų būti.

— Vaikeliai, — tarė Varnas, — gerai, kad 
aplankote piliakalnį. Čia kitusyk didvyriai 
gyveno. Jie gynė Lietuvą, būkite tiems 
didvyriams dėkingi. Ir mokykitės iš jų kaip 
reikia savo kraštų branginti. Aš jau senas, ir 
nedaug man beliko gyventi. Eisiu pas tuos, 
kurie ir iš šios vietos yra nuėję. O jūs aukit. 

stiprėkit ir mylėkit savo kraštų Ar žinot kų. 
nors apie Lietuvos praeitį apie jos- 
kunigaikščius ir kitus didvyrius?

— Žinom, — pasisakėm mes.
— Gerai. Garbinga buvo Lietuva, galite 

didžiuotis ja. Bet taip darykite, kad ir dabartine 
Lietuva paskui kiti galėtų didžiuotis.

Jis kalbėjo labai lėtai ir negarsiai. Paskui 
atsisuko į vasaros vakarus, iškėlė dešinę 
rankų ir pasakė:

— Ten, toli, yra jūra ir Palanga. Ten buvo 
Kęstučio Birutė, vaidilutė. Kęstutis mylėjo 
Lietuvų ir jūrų ir išlaikė mums tos jūros. 
Mylėkite.-ir jūs Lietuvų ir savo jūrų Ar esate 
kada matę jūrų? Ne. Kai pamatysite kada,tai 
ir' patiks. Puiki, didinga jūra — apsakyti 
negalima.

Paskui jis atsisuko į žiemos rytus, ištiesė 
rankų ir pasakė:

— Ten yra Trakai ir Vilnius. Trakuose ir 
Vilniuje išaugo Vytauto didybė. Tegu jūsų, 
akys ir širdys visada būva nukreiptos įVilnių

Varnas pasižiūrėjo į mus geromis akimis, ir 
mums dabar visai nebaugu buvo jo.

— Sudieu, vaikeliai, — tarė jis pagaliau. — 
Aukite, stiprėkite ir būkite geri Lietuvos sūnūs.

Tai pasakęs, pamaži nulipo nuo kalno ir 
lėtais žingsniais nuėjo į rytus.

Kas buvo tas Varnas? Niekas mums tikrai 
negalėjo pasakyti. Tik mano dėdė vienų sykį, 
šiaip papasakojo:

— Seniau, kai Lietuvų valdė rusų karalius,, 
ir kai draudė .lietuviams knygas skaityti 
lietuviškai, tokių knygų tada čia nė nespaus
dino. Spausdino Tilžėje, Rytprūsiuose. Iš ten 
tokie drąsūs vyrai lietuviškas knygas slaptai, 
nešė į Lietuvų ir dalino žmonėms. Bet rusų, 
valdžia tokius knygnešius persekiojo ir gaudė, 
o sugavę, smarkiai - baudė, dažniausiai trėmė 
į tolimų Sibiru Esu girdėjęs apie tokįknygnešį. 
Varnų Jis savo knygas pro Jurbakųnešdavęs, 
o kažin kur piliakalnyje ir slėpdavęs. Ir daug 
jis tų knygų prinešęs lietuviams, vis laimingai 
išsisukdavęs iš žandarų nagų o vienų sykį ir 
pakliuvęs: kelionėje peršalęs, apsirgęs ir 
negalėjęs nuo žandarų pabėgti. Sugavo,, 
apkaltino, nuteisė ir į Sibrų ištrėmė. Tiktai, 
po kiek metų iš Sibro tegrįžo suvargęs,'kai 
rusų karalius jau buvo lietuviams knygas- 
leidęs. Tas Varnas ir tada, iš Sibiro sugrįžęs,.
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buvęs čia atkeliavęs. Manau, kad ir dabar tas 
pats Varnas čia yra buvęs. Matyt, brangus 
jam tas piliakalnis. O kad į rytus nuėjo , tai 
dėl to, kad jis esąs nuo Veliuonos ar 
Seredžiaus. į amžiaus galą, jis, sako, tiktai 
apie garsiu Lietuvos praeitį, ir tesvajojęs. Ir 
visus vis raginąs mylėti Lietuvą. Gerai jisai 
sako. Nepamirškite jo žodžių.

Taip papasakojo mano dėdė. Bet mes trys 
vistiek ilgai dar abejojom, ar ne vaiduoklis 
buvo tas Varnas. Mums dar maloniau būtų 
buvę, jei būtume gavę pasikalbėti su pačiu 
kunigaikščiu Kęstučiu. Arvydas tai visai gyvas 

nedegė — taip norėjo, kad pasivaidintų pats 
Kęstutis. Jis mudu su Gintautu daug sykių 
paskui vedės į pialiakalnį, Bet jau nė Varno 
daugiau nematėm. O mano dėdė pasakė:

— Ar negana jums, vaikai, to didelio 
senovės palikimo — piliakalnio? Ar nesupran
tate iš jo apie Lietuvos senovę ir didvyrius? 
Ar nepasakojo jums senelis Varnas? Ar nesate 
skaitę iš knygų? Tik nepamirškite.

Teisybė. Varnas buvo panašus į. vaiduoklį, 
bet kalbėjo, kaip žmogus. Gražiai kalbėjo — 
negalima taip ne atpasakoti. Kaip norėčiau 
dabar dar jį pamatyti ir pasikalbėti!...

SPINDULĖLIAI
PR. IMSRYS

Keliasi skaisti saulutė 
iš lovelės: „Labaryt!" 
Spindulėlių milijonai 
šokinėja strykt pastrykt.
Strykt pastrykt pro debesėlį, 
strykt pastrykt žalia giria.
Maudosi mažam upely, 
kūdroj, baloj, ežere ...

Strykt pastrykt šakelėm medžių, 
po kiemelį takeliu.
Šokinėja, bėginėja
net mažiausiu žiedeliu.
Strykt pastrykt per kiaurų dienų 
vikrūs, nė nesumatyt.
Vakare vėl už kalnelio
į lovelę strykt pastrykt!

DOVANA
ALD. MONGIRDIENĖ

Lauke sninga. Jonukas su Maryte sėdi prie 
lango ir žiūri, kaip pamaži dideliais kąsniais 
krinta sniegas ir dengia žemę. Visur balta . . .

Vaikai susimąstę žiūri tolyn. Staigiai, neti
kėtai atidaromų durų girgždesys nukreipė jų 
žvilgsnį nuo lango į kambarį įėjo senelė, 
mažu ryšeliu nešina.

— Senei, senele, ką parnešei? — čiupinė
dama ryšelį, klausė Marytė.

— Palauk, palauk, smalsuole, — ginasi 
senelė. — Čia ne tau. Palauk.

Senelė nusimeta kailiniukus ir išvynioja 

ryšelį. Vaikai nusivylę žiūri, nes tai — tik 
keli lapai paprasto popieriaus ir laiškų vokai. 
Marytė patempia lūputę ir nueina vėl atgal 
prie lango.

Senelė, tarsi, nemato to. Ramiai atsisėda 
prie stalo, pasideda lapų popieriaus, per
braukia per jį kelis kartus ranka, lyg dar 
geriau išlyginti norėdama. Susimąsto. Jos 
akys žiūri kažkur į tolį. . .

Jonelis atsisėda į kitą kėdę ir žiūri įsenelės 
veidą Jis jau nemažas vyras. Jam jau suėjo 
aštuoneri metai, ir jis jau supranta, kad senelė

29

13



susisielojus, nusiminus. Bet jis tyli, laukia, kol 
senelė pati ims kalbėti. Ir neilgai telaukė.

— A, vaikeli; kaip sunku žmogui aklam! — 
atsiduso senelė. — Kas kita jums, jauniems.

— Senele, juk tu neakla, — sako Jonelis.
— Akla, vaikeli, akla . . . Norėčiau, va, ką. 

nors parašyti, o nemoku.
— Parašyti? — nustemba Jonukas. — Senele, 

juk aš jau gerai moku rašyti ir galiu tave 
pamokyti.

Senelė šypsos. Ji neigiamai linguoja galva.
— Aš jau per sena, vaikeli. Bet juk tu gali 

man parašyti. Sėskis. Rašyk aiškiai ir dailiai.
Jonukas paima lapą popieriaus, pieštuką, ir 

laukia, ką jam senelė diktuos.
Senelė atsikosti, susineria rankas ir diktuoja: 

„Mes, Jonukas ir Marytė Girdvainiai, Jieškom 
savo mamytės ir tėvelio. Senelė yra su mumis 
kartu."

Jonukas parašė ir nustebęs žiūri į senelę. 
Jis tik dabar numano . . . Bet senelė vėl sako:

— Dabar dailiai pasirašyk ir užrašyk mūsų, 
stovyklos adresą.

Jonukas viską atliko ir dar kartą perskaitė 
nuo pradžios ką parašęs. Senelė patenkinta 
paėmė parašytą lapą atsargiai sulanksčius, 
įdėjo L Voką, paskui nusikabino kailiniukus, 
užsimetė skarą ir, liepus vaikams ramiai 
pabūti, išėjo.

Prie stovyklos viršininko buto durų sustojo 
ir pasibeldė. Išgirdus kviečiamą balsą įėjo į 
vidų ir rado patį viršininką. Nedrąsiai padavė 
jam voką ir kiek reikėjo pinigų. Viršininkas 
viską priėmė ir sutiko senutei pasitarnauti. 
Paskui senelė grįžo namo.

Praėjo savaitė. Senelė ir Jonukas nekantriai 
laukė ateinančio sekmadienio, nes prie 
bažnyčios būdavo parduodami naujai išėjusieji 
lietuviški laikraščiai. Tą sekmadienį senelė, 
Jonukas ir Marytė, gražiai apsitaisę, nuėjo į 
bažnyčią.

Per pamaldas visi trys karštai meldėsi, kad 
Dievas visus sveikus išlaikytų ir leistų grįžti 
į Tėvynę, o dar karščiau meldė abu vaikai 
Dievulį, kad leistų susirasti savo brangius 
tėvelius, kurie buvo Rytprūsiuose nuo jų 
atskirti ir dingę be žinios . . .

Pasibaigus pamaldoms, visi skubėjo greičiau 
į šventorių kur jau pardavinėjo laikraščius. 
Ir Jonukas nupirko kelis įvairius laikraščius.

•
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Parėję namo, visi susėdo už stalo, o Jonukas 
garsiai ėmė. skaityti pajieškojimus. Tarp kitų 
rado ir savo rašytą. Garsiai perskaitė. Senelė 
patenkinta ir susigraudinus išklausė, paskui 
paglostė Jonelį ir tarė jam:

— Tepadeda tau Dievas, vaikeli, ir toliau..,
Praėjo ir vėl savaitė. Ir vėl nekantriai laukė 

naujų laikraščių Deja! Pajieškomieji asmenys 
neatsišaukė. Nusiminė senelė ir vaikai, bet 
vis dar laukė.

Prie lango vėl sėdi Marytė ir Jonelis. Senelė 
išėjus į kepyklą Kepa saldumynus ir sližikus: 
juk ryt Kūčios!

Vaikai žiūri į krintančias snaiges. Paskui 
Jonelis sako:

— Tu, Maryte, tur būt, nebeatsimeni, kiek 
sniego per Kalėdas būdavo Lietuvoje? Didžiu
lės pusnys . . . Visur balta balta ... O mes 
su tėveliu rogėmis važiuojam į miestą Arklys 
prunkšdamas lekia, o skambučiai tik dzin, 
dzin, dzin . . .

— Atsimenu, — sako šešiametė sesytė. — 
Buvo ir Kalėdų senelis. Ar tu atsimeni?

Jonukas nusišypso. Jis neatsimins! . .
Kambaryje darosi vėsu. Berniukas eina prie 

krosnies ir įdeda dar keletą sausų malkų 
Ugnis pamaži įsidega ir ima linksmai spragsėti.

Koridoriuje subilda, sutrepsi. Valo kojas, 
įkambarį įeina senelė, pyragais nešina. Vaikai 
puola prie jos, bet senelė sudraudžia:

— Atsargiai, vaikai, neišmeskit.. Ir nieko 
dabar negausit. Dvi dienas turėkit kantrybės.

Atsargiai padeda senelė ką iškepusi. Yra 
čia ir riestainis su aguonomis, ir sausainiukų 
ir pyrago su razinkomis, o svarbiausia — 
sližikų

Vaikai šokinėja apie senelę ir džiaugias.
— Pyragai — kaip Lietuvoje, — sako senelė.

— Tik nėra tokio džiaugsmo . . .
Rytojaus dieną jau nuo pat ryto prasidėjo 

darbas. Senelė darbavosi sušilus, o jai, kiek 
galėdami, padėjo Marytė su Jonuku. Nė neap
sakysi, kiek tokią dieną darbo.

Jau pradėjus temti, liepė senelė vaikams 
nueiti pas kaimyną parnešti saujelės šieno. 
O senelė tuo tarpu papuošė eglutę. Maža buvo 
eglutė, bet su meile puošta. Kiek čia buvo 
džiaugsmo, kai grįžo vaikai! •

Septintą valandą visi susėdo prie stalo. 
Senelė sukalbėjo garsiai maldelę, apdalino

, t
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vaikus Dievo duona ir rimti susėdo valgyti. 
Bet nei senelei, nei Jonukui nebuvo miela. 
Prisiminimas artimųjų sugraudino senele, ir 
Jonukui širdelę suspaudė, ir Marytei . . . Bet 
senelė tuojau susivaldė, suramino vaikus ir 
paragino valgyti.

— Neliūdėkime, — sakė ji, — tikėkime, 
kad Dievas mūsų, neužmirš.

Kažkas pabeldė į duris.
— Kalėdų, senelis, — tyliai sušnabždėjo 

Marytė.
— Prašom! — atsiliepė senelė.
— Garbė Jėzui Kristui, — pasveikino įėjęs 

kaimynas.
— Per amžių, amžius. Amen. — Atsakė 

senelė.
Kaimynas kažką, tyliai pasakė 'senelei. 

Senelė tiktai nušvito visa. Ašaros ir juokas 
maišėsi jos akyse.

— Vaikai, — tarė ji, — Kalėdų, senelis yra 
atėjęs. Klausia, ko labiausiai norėtumėt.

Jonukas pagalvojęs atsakė:
— Aš noriu, kad tėveliai grįžtų.

— Ir aš noriu, kad mamytė ir tėvelis grįžtų, 
ir kad daug daug šokolado būtų, — pasakė 
savo norus Marytė.

Kaimynas išėjo, tardamas pašauksiąs Kalėdų 
senelį, o senelė su vaikais nekantriai žiūrėjo 
į duris.

Staiga atsidarė durys, ir . . . o Dieve! . . 
įeina mamytė ir tėvelis . . .

Ir vaikai, ir senelė, ir tėvelis, ir mamytė 
ėmė sveikintis ir glamonėtis, verkė ir juokės 
iš džiaugsmo, iš laimės.

Dabar laimingos buvo Kūčios. Ir visi valgiai 
skanesni pasidarė. Paskui Jonukas paklausė:

— Mamyte, tėveli, o kaip jūs mus suradote?
— Mes buvome toli, prie Šveicarų, pasienio. 

Netikėtai pateko mums į rankas laikraštis, kur 
buvo tavo, vaikeli, skelbimas . . . Kokie 
laimingi buvom perskaitę! ....

Kalėdų rytą prie altoriaus klūpojo penki 
laimingi žmonės ir dėkojo Dievui už suteiktą 
laimę.

Varpai skambėjo, skelbdami linksmą Kalėdų 
žinią.

Taip vieną kartą atsitiko, 
kad voverė iš ąžuolo iškrito. 
O lapės ten po ąžuolu tupėta 

ir akylai žiūrėta, 
kaip voverė po medį laksto, 
nelyginant, sparnuotas paukštis. 
Nutvėrė lapė ją ir sako:

„Štai, nepadėjo tau nei medžio aukštis, 
nei tavo neišmatomų sparnų greitumas, 

nei uodegos miklumas 
man vieną kartą patekai!
Ką su tavim daryti?"

— „O kuo aš tau kalta, kad taip kietai 
mane nutvėrusi laikai?" 

prašneko susirūpinus mažoji voverytė.
„Jau kuo kalta“, 
atsakė ta, 
„taikos teisėjas tars 

ir pagal tavo darbus tau atsvers.
O čia — gana."

Ir lapė tekina
nubėgo, pasigriebus laisvą lakūnėlę. 

Ilgoką valandėlę 
mišku pabėgus, apsistojo

ir saviškai sulojo.
Tuojau iš didelio eglyno, 
iš pat giliausio tankumyno

išlinao senas vilkas. Lapė sako jam:

31

15



nštai, pagaliau, po žvalgymui ilgam, 
nutvėriau šitą, padarėlį' 
bešokant savo šokimėlį.
Prašau, kaimyne, išklausyk, 

pabūk teisėju ir sprendimą, pasakyk."

O vilkas jau taip pat seniai 
šnaira akia į, voverę, žiūrėjo, -i 
kai po medžius ji šokinėjo,

ir per abu žaptus apsuko liežuviu skaniai.
Paskui ir sako: „E, dėl tokio padarėlio menko 

ne ko čia ir kalbėti tenka.
Bet, dėl šventos teisybės 
ir tavo sąžinės ramybės, 

galėsim apsvarstyti, 
kuo nusikaltus ji ir ką, su ja daryti." ,: 
Dabar jau lapė sako: „O, teisėjau! ,

Aš jau seniai turėjau 
ją šičia pristatyti, 
bet vis atidėliojau, į
nes, iš teisybės, 
visos blogybės 
aŠ apie ją dar nežinojau.

Dabar sakau: mums voverė kenksminga 
ir pavojinga.

Žinok: ji sau pati į šovą krauja lobį, 
o mums kasdieninį nubaido grobį."

— „Aš nieko nebaidau, 
nes per maža baidyti", 
mėgino teisintis mažytė. 
„Tai gal aš nematau?" 
šiurkštokai jai atsakė

užpykus lapė.
„Tu mums ne tik ką grobį nubaidai 
bet dar ir ko nereikia pamatai!

O jau ir pats teisėjas 
bus, rodos, pastebėję^, 

jog neretai
nuo medžių, iš aukštai 

apmėtai mus,
gyventojus ramius."

— „Ne, ne. Tai krinta tik lukštai,
kai valgau kokį riešutėlį", 

dar teisinos mažytė voverėlė.
„Palauk, melagė!" 

supyko lapė.
„Ar kas tavim tikės?

Juk tu aiškiausiai mūsų giminės, 
o karstais po medžius 

ir aukštus ir plačius!
Kai negerai 

darai,
tai susigėdai 

ir į medžius pabėgai!"
— „Vai ne", atsakė voverytė.

„Juk aš į medį įlipau, 
kai žemėj vietos netekau. 
Nes kas gi liko man daryti? 
Jei voverė aukštyn neliptų, 
tai jos ir padermės neliktų!'

Bet tai jau paskutinį kartą 
jos buvo tarta . . .

ČIGONAS IR LIETUVIS
LIETUVIŲ PASAKA

Čigonas ir lietuvis keliavo drauge didelę 
kelionę. Čigonas turėjo įsidėjęs keptąviščiuką, 
o lietuvis paršiuką.

Po kurio laiko sustojo juodu pasilsėti ir 
užkąsti. Čigonas sako:

— Ponuli, valgykiva dabar tavo paršiuką, 
o paskui valgysiva mano viščiuką.

— Gerai.
Juodu suvalgė tą paršiuką ir eina toliau.

Po kurio laiko vėl išalko. Lietuvis sako:
— Dabar, vyruti', imk šen savo viščiuką.
-— Y, ponuli, — sako čigonas, — viščiukas 

gardus daiktas, bet kiek čia jo tėra! Verčiau 
gulkivos pamiegoti, o katras gražesnį sapną 
pasapnuosiva, tam ir bus viščiukas.

— Gerai.
Sugulė juodu ir guli. Po kurio laiko čigonas 

pasibudo ir ima apsakinėti savo sapną
— Tai kad pasapnavau! — sako jis. — Kai 

tik užmigau, tai tuojau Ponas Dievas paėmė 
mane į dangų, pasodino už stalo ir pradėjo 
vaišinti. O Motinėlė Švenčiausia kad prinešė 
visko į stalą kad prinešė! Ir antienos, ir 
žąsienos, ir keptos, ir virtos! Visko ten buvo. 
Tik paukščio pieno betrūko. Na, o sveikas ką 
sapnavai?

— O ką? — sako lietuvis. —. Mačiau, kad 
tu, tiek gerybių turėdamas, nebūsi kvailas — 
negrįši į šią ašarų pakalnę, tai ėmiau ir 
suvalgiau tavo viščiuką
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PELE IR PELYTE
A. GIEDRIUS

Išlindo pelytė iš olos. Šniukšt, 
šniukšt - uosto, snukutį, kraipo. 
Paskui sako:

- AŠ jaučiu, ant stalo yra kažin 
ko valgyti.

- Ten yra mėsos, - pasakė senė 
pelė.

- Tai aš noriu mėsos! - tarė 
pelytė. - Bėgsiu ir atsikąsiu ga
baliuką.

- Nebėk! - draudė senė pelė. - 
Mėsa ant stalo, aukštai: kol 
užlipsi, kol nulipsi, ilgai truks. O 
ką,žinai, kur katinas?

- Aš greita, - sako pelytė-Tuo- 
jau nubėgsiu, užsilipsiu, atsikąsiu 
ir vėl atgal.

— Neik, sakau tau! — dar sykį 
sudraudė senė pelė.

Bet pelytė jau bėgo per aslą.
VISKO PO

Vanduo ir žmogus. Dabar žmonių, visur 
pilna, o senovėje — daugiausia tik prie 
vandenų. Ir dabar didžiausi miestai ir tan
kiausi kaimai prie vandenų. Kodėl? O kad be 
vandens žmogus negali gyventi: vandenį 
geria, vandeniu švarinąs, vandeniu važiuoja, 
vandenyje žvejoja. Ir girinių gyvulių dyugiau. 
prie vandenų.

Prisiminkime savo Tėvynę Lietuvą. Čia taip 
pat daugiausia žmonių gyvena prie vandenų 
arba netoli jų. O senovėje — juo labiau. Tik 
paskui, kai neužteko visiems vietos prie 
vandenų, tai kiti paėjo toliau, ir pamaži visur 
prisipildė žmonių.

Prisiminkim didžiuosius Lietuvos miestus.
Ar ne prie vandenų jie pastatyti?

Kodėl langai rasoja? Tai būva tada, kai 
lauke šalta, o kambaryje šilta.

Šmir, šmir, šmir . .. Mikliai užlipo 
stalo koja aukštyn ir jau kando 
mėsos.

— Katinas!—sucipo senė pelė.
Pelytė smuko nuo stalo į aslą, 

per aslą į olą . . .
Bet katinas buvo greitesnis, jo 

šuolis didesnis. Kapt ir pagavo 
pelytę, I

— Nelipsi man daugiau ant 
stalo! — Pasakė jis.

Ir viskas.
NEDAUG

Ore visada yra vandens garų. Yra jų ir 
kambario ore. Kai kambario oro garai prieina 
prie lango, atšąla nuo šalto lango ir sukimba 
prie stiklo smulkučių lašelių pavidalu. Kai 
daug kambaryje garų (kai verda ar kai daug 
skystų ir karštų valgių), tai langai ima bėgti — 
tiek daug sukimba prie stiklo vandens lašelių.

Aprasojimą, galima ir patiems padaryti. 
Papuskite iš burnos kvapo į stiklinę arba į 
sausų langą. Pakelkite dangtį kai puodas 
verda — dangtis bus aprasojęs. Ilgiau pasto
vėjęs, ir šaltas dangtis aprasos, jei tik juo bus 
uždengtas skystas arba nors drėgnas daiktas.

Kodėl druska spraga? Įmesk į ugnįžiupsnelį. 
druskos, ir ji ims spragėti. Kodėl? Druskos 
kruopelėse yra šiek tiek vandens. Kai druska 
nuo ugnies įkaista, vanduo druskoje virsta
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garais, neišsitenka, plėšia kruopelę ir spraga.
Tas nuolatinis plyšimas ir yra spragėjimas.

Dėl tokios pat priežasties spraga ir malkos, 
kai dega, ypač eglinės.

Ar druska išgaruoja? Druska,su vandeniu 

neišgaruoja.
Jei norite nešvarią, druską, išsivalyti, ištir

pinkite ją vandenyje, paskui perkoškite per 
sluoksnį vatos ir išgarinkite vandenį,— druska 
bus švari, balta.

ŽINIŲ ŽINELĖS
Amerikos Lietuvių, Kongresas. Praėjusių 

metų lapkričio mėn. 29, 30 ir gruodžio 1 d. 
Amerikoje, Čikagos mieste, buvo Amerikos 
Lietuvių Kongresas—toks didelis susirinkimas. 
Jame dalyvavo apie 700 lietuvių atstovų iš 
įvairių Jungtinių Amerikos Valstybių 

(sutrumpinus — JAV ) vietų ir iš Kanados. -
Susivažiavimų sveikino visa eilė Jungtinių 

Amerikos Valstybių Kongreso narių guber
natorių ir draugijų vadų Čikagos katalikų 
arkivyskupas, lietuvių draugijos ir šiaip jau 
įtakingi asmenys iš įvairių kraštų.

Tas susivažiavimas (Kongresas) atliko daug 
svarbių reikalų Jis nusiuntė tam tikrą raštą 
JAV Prezidentui Trumanui, prašė, kad užtartų 
Lietuvą Kongresas taip pat nutarė rūpintis, 

. kad Lietuva vėl laisvę, atgautų, kad svetur 
išblaškyti lietuviai taip nevargtų

Paskutinę, dienąKongresas baigtas vaišėmis, 
kurios pradėtos malda. Vaišėse dalyvavo 
Illinois valstybės gubarnatorius, JAV Kongreso 
narys O'Konski ir lietuvių vadai ir atstovai. 
JAV Kongreso atstovas dar kartų pasveikino 
lietuvius -ir pasakė gražių kalbą labai 
paguosdamas lietuvius, o gubernatorius Green 
(Gryn) pradėjo savo kalbą lietuviškai pa -

UŽDAVINIAI
Mįslės

8. Ežeras ant stalo, žvejai aplinkui.
9. Šarangė varangė po suolu susirangė.

10. Pilnos laktelės baltų vištelių.
11. Šonas šyla, šonas šąla, galva džiūsta, 

kojos pūsta.
12. Pykšt, pokšt ant lentos, kybur, vybur ant 

tvoros.
Atsakymai. 1. Knygos. 2. Akiniai. 3. Adata. 

4. Pirštinė. 5. Namas: 6. Šaltis. 7. Balto, nes 
tnano, kad vien marškiniais išsivilkęs vejasi.

Žodžių žaismas (šarada) Nr. 2
Akyla, greita, gudri, 
visur baisiai apsukri. 
Ūkininkams ji žalinga.

G. ŠARKUTĖ

sveikindamas „labas vakaras". Vaišės baigės 
gražiomis kalbomis ir pasižadėjimais gelbėti 
lietuvių tautų ir kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę.

JungtiniųTautųOrganizacijos suvažiavimas. 
JungtiniųTautųOrganizacija (sutrumpinus — 
JTO) , angliškai rašoma United National 
Organisation (sutrumpinus — UNO). Tas 
suvažiavimas prasidėjo Londone šių metų 
sausio mėn. 10 d. Dalyvavo 51 tautos atstovai. 
Jie turėjo išspręsti daug svarbių reikalų, 
atsiradusiųdėl karo. Kai kuriuos reikalus spręs 
tam tikros to susivažiavimo išrinktos komisijos 
ir tarybos (tokie būreliai parinktų žmonių). 
Lietuvos ir lietuvių reikalai čia nebuvo dar 
nuspręsti.

Laiveliu per jūres. Neseniai į Ameriką 
atplaukė 16 estų: 7 vyrai, 5 moterys ir 4 
jaunos mergaitės. Jie nedideliu (maždaug 
5 metrų ilgio) laiveliu prieš kelis mėnesius 
išplaukė iš Stockholmo ( Švedija ).

„Žiburėlis". Lietuvos Raudonasis Kryžius 
Tūbingene atgaivina ir pradeda leisti Lietuvoje 
vaikų pamėgtą „Žiburėlį-. Jo adresas toks: 
„Žiburėlis," Litauisches Rote Kreuz, Tubingen, 
Karlstr. 11.

IR PRAMOGOS
paukščiams — pražūtinga.
Jei tik pagalvosi, 
vardą jos žinosi.
Paskutinę raidę vėl nutrink, 
dvi kitas ten prikabink — 
tai bene gražiausią 
medžio dalį gausi.
Atsakymas. Nr. 1. Ašaka — šaka.

Degtukų raštas Nr. 2
Ar žinai Lietuvos sostinę? Paimk 35 paga

liukus ar degtukus, sudėk tikrosios ir laikino
sios sostinės vardus.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Atsakymas. Nr. 1. LIETUVA
Svarbesniųjų, klaidų atitaisymas

Pirmajame numeryje prašome pasitaisyti: išspausdinta turi būti

Visais „Saulutės" reikalais prašoma kreiptis i Lietuvių Sąjungos Valdyba, 
DETMOLD, Bahnhofstr. 6
Šio Nr. kaina 1,50 RM

Technikine spaudos priežiūra VAIZDAS sav. Juozo Kapočiaus

2 pusi. skilt. 2 eil. nuo apač. steugsimės stengsimės
1 ,,Saulutes" „Saulutės"

5 „ 1 19 „ „ virš. iis jis
6 1 24 , , u a issigandusi išsigandusi
6 „ 2 15 „ „ apač. rustus rūstus
7 21 šimtine šimtinė
8 „ 1 2 „ „ virš. ja ją.
8 „ 1 1 „ apač. Ausros Aušros
8 „ 2 2 „ virš. i L
8 „ 2 18 „ II lt galva galvų
9 „ 1 16 „ „ apač. susigūžus susigūžus
9 1 10 „ • r rr angela angelų
9 •' 2 9 „ Nusigrįžta Nusigrįžta

10 „ 2 1 „ „ virš. Kalėdų Kalėdų,
11 ' II 18 „ ,, apač. išmušė išmušė
H 11 16 „ n a išmusės išmušęs
H 15 „ a n išmusėei išmušei
H 11 14 „ a n perplėše perplėšė
H 8 „ paploptėlio paplotėlio
14 „ 1 25 „ „ virš. besikalanti besikalantį
14 2 13 „ it it lauke laukė
14 2 „ . 17 „ H it sauja saujų
14 2 36 „ lt H nevertęs nevertės
15 „ 1 „ 1 „ „ apač. tereikėję reikėję
16 „ 1 4 „ „ virš. buvęs buvęs
16 „ 1 ■' 9 „ lt lt keimu kaimų
16 „ 1 6 „ „ apač. pypke pypkę
16 „ 2 7 „ „ virš. tautu tautų
16 „ 2 13 „ lt II žeme žemę
16 „ 2 ,, 18 „ ■ ■ ■ a buvę buvę
16 „ • 2 19 It II pasidarė pasidarė
16 „ 2 25 „ II II sušilęs sušilęs

Redaktorius ir leidėjas A. Giedraitis
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