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, Turime kovo mėnesį, Šio mėnesio pabaigoje prasideda pavasaris, o pavasaris visiems mielas.
Bet dar valandėlę grįžkim atgal. Kovo ketvirtoji buvo Švento Kazimiero, Lietuvos globėjo, 

diena. Lietuvoje ta diena su pagarba būdavo minima. Neužmiršta ji ir čia. Daugelio lietuvių, 
mintys ir širdys buvo pakeltos į tų šventąjį, kurio paguoda dabar taip reikalinga vargstantiems 
svetimoje padangėje.

Jaunas, vos 24 metų amžiaus, mirė Šventas Kazimieras, Lietuvos Karalaitis, ir per trumpų 
savo gyvenimų žemėje negalėjo daug nuveikti savo tautai. Bet jis paliko atminimų pavyzdingo 
darbštutno, romios širdies, grynos sąžinės ir tiesos, o tai yra gražiausios žmogaus ypatybės.

1939 metų kovo mėn. 22 d. Vokietija atėmė iš Lietuvos Klaipėdos kraštų. Tas kraštas nuo 
senų senovės yra buvęs lietuvių. Paskui kryžiuočiai jį nukariavo ir paliko Vokietijai. Vokiečių 
valdžioje Klaipėdos kraštas išbuvo apie 700 metų Svetimoji valdžia labai slopino lietuvius, 
daug jų nutauto. Bet daug ir išliko, net gimtosios lietuvių kalbos ir papročių neužmiršo. Dėl to 
po ano karo, 1923 metų sausio mėn. 15 d.. Klaipėdos kraštas, jo sūnų dėka, buvo prisijungęs 
prie Lietuvos.

Klaipėdos krašte, prie Baltijos jūros, yra Klaipėdos uostas. Tas uostas Lietuvai labai svarbus, 
net ir patys vokiečiai tai pripažino, palikdami mums teisę naudotis tam tikra dalia to uosto jau 
ir po Klaipėdos krašto’atėmimo.

Nuo kovo 23 diena susilygina su naktim. Bet laikas nestovi ant daikto: dienos vis ilgėja, 
naktys trumpėja. Saulė artinas į mus, kasdien vis didesnį kelių eina danguje, kad daugiau mums 
šviesos ir šilumos teiktų.

Gana žiemos miego, žiemos tamsos. Laukiam pavasario, pavasariškai nusiteiksim. Teisybė, 
žmogus ne taip, kaip lokys ar šikšnosparnis, kurie, per žiemų miegoję, į pavasarį atsibunda 
ir vėl pradeda judėti, gyventi, žmogus visada gyvas, tik naktį pamiegojęs ar pasilsėjęs, vėl 
galvoja, dirba, linksminas. Tačiau pavasaris sužadina vistiek ir žmogui malonesnių jausmų ir 
suteikia giedresnės nuotaikos.

Taigi saulė grįžta iš pietų šalies, bus daugiau šilumos ir šviesos, bus ir mums mieliau ir 
maloniau.
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Žvilgsnis per Juodkrantės žvejų, sodybas į Kuršių, marias

PINIGINĖ
VYT. TAMULA1TIS

Piemenukas sėdėjo ant upės kranto ir 
nustebęs žiūrėjo į raudoną vandenį, kuriame 
kaip veidrody dabar atsispindėjo vakaro 
dangus. Pakrantės medžių, šešėliai vis ilgėjo 
ir tįso, brido giliau ir giliau į vidurį upės, 
kur degė žėravo gęstanti saulė. Juodos upės 
gelmės tviskėjo auksu, ir jų. dugne gulėjo 
mėlynas, skaistus dangus.

Piemenukas, viską, užmiršęs, žiūrėjo ten 
giliai į vandenis, degančius nuostabioje ugnyje, 
ir matė pasakų pilis su blizgančiais bokštais, 
pro kuriuos plaukė rusvi, šviesūs debesėliai, 
nešdamiesi į nežinomą šalį kartu visas jo 
mintis. Nejautė ji# nė vakaro vėsumos, kuri 
plaukė iš drėgnų šlaitų, nei šaltos rasos, kuri 
krito ant jo lengvo, suplyšusio švarkelio ir 
basų kojų. Jis galvojo, kaip turėjo būti puiku 
ten, tame kitame pasaulyje, kurį dabar matė 
vandenų gelmėse. Ten ir mažam piemenėliui 
turėjo būti visai kitoks gyvenimas. Ten nebūtų 
tokio pikto, amžinai susiraukusio šeimininko, 
tokios smilios ir zyliojančios kaiminės, tokių 
tankių ir dygių brūzgynų, ligi kraujo 
raižančių jo nuogas blauzdas ... Ten, tose
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skęstančiose saulėleidžio ugnyse, anos šalies 
saulė būtų sušildžiusi šaltą rytmečio rasą ir 
kietos širdies rudenio gruodą...

— Vacke, ei Vacke! Kad tave kur tu, 
netikėli...

— Vacke, Vacke!...-pašaipiai pakartojo 
upės krantai rūstų šeimininko balsą, sutrikdy
dami vakaro tylą.

Piemenukas pašoko, kaip įgeltas. Upės 
vandenys sujudėjo, užgeso ugnys ir išnyko 
ten šviesusis dangus. Juodi šešėliai išlindo iš 
krantų ir uždengė nuo jo akių aną pasakų 
šalį, Jis bėgo, įtempęs visas jėgas, sunkiai 
gaudydamas orą ir klupdamas iš išgąsčio. 
Dalis kaiminės, kurią jis buvo pamiršęs, dabar 
buvo vasarojuj ...

— Ar tu taip ganai, varliagalvil.. v šaukė 
įtūžęs šeimininkas. — Po javus man! Iškels 
tik koją iš namų šeimininkas, tai ir piemuo, 
ir tas, daro savaip ...

Grįždamas iš jomarko, jis sustabdė arklius 
ant kelio, lipo pats dabar iš vežimo ir bėgo 
varyti gyvulių, mosikuodamas ore lendriniu 
botagu.
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Gyvuliai pilnais snukiais ryte rijo jaunus 
vasarojaus želmenis, rasotus ir gležnus, 
nekreipdami nė mažiausio dėmesio nei į 
šeimininko riksmą, nei į išsigandusį piemenuką. 
Priešingai, tas, rodos, dar didino jų. alkį ir 
godumą. Jie ėjo vis tolyn, dar labiau smėlkėsi 
gilyn į žaliuojančią, dirvą, klampodami po 
tiesias ir garbanotas lysves.

Piemenukas bėgiojo ir ginė gyvulius lauk, 
kurie ir varomi graibstė želmenų, viršūnes, 
sklaidės ir nenoroms traukės į nugraužtą, 
parudavusią pievą.

— Argi tam tave samdžiau, kad po javus 
man ganytum, tu netikėli! — barėsi atbėgęs 
šeimininkas, padėdamas išvaryti paskutinius 
gyvulius. — Argi tam mano duoną valgai, 
kad tokius nuostolius darytum? Žiūrėk tik, 
kas padaryta! — ranka rodė išmintą vasaro
jaus kampą, vis labiau niršdamas, ir nesusi
valdęs šmaukštelėjo piemenukui vieną ir 
antrą kartą botagu per nuogas blauzdeles.

Piemenukas pritūpė iš deginančio skausmo, 
kimiai sucipo ir paspringo ašarose.

— Žinosi dabar! Žinosi!.. — šaukė be 
pertraukos šeimininkas, nė kiek neatlyždamas. 
— Kitą kartą dar daugiau gausi. Aš tave 
išmokysiu! — pyko, grįždamas prie palikto 
vežimo.

Piemenukas jau nebegirdėjo. Jis sėdėjo ant 
drėgnos žemės ir krūpčiodamas kukčiojo. 
Rankomis šluostėsi byrančias ašaras ir glostė 
kojas; kurios degė, lyg ugnyje.

Gyvuliai atsisuko į vasarojų, bet, pamatė 
ten verkiantį piemenuką žiūrėjo į jį savo 
geromis didelėmis akimis, visai nesuvokdami, 
kas čia atsitiko.

— Vacke! Sakau, kad varykis gyvulius 
namo! Ar apkurtai? Gana jau šiandien juos 
čia pridvasinai toje pievoje! O į krūmus, kur 
tiek žolės, jis neleis, ir tiek, lyg užkerėtas! — 
išgirdo vėl šeimininko balsą. Jis jau buvo 
užvažiavęs ant kalno ir dabar suko keliu į 
sodybą.

Piemenukas pakilo, patraukė nuo akių 
užsmukusią kepurę ir patrynė kumštelėmis 
akis.

Šmigodamas botagu, jis sekė paskui bandą, 
žengė sustyrusiom kojom, kurias dabar dar 
labiau gėlė ir plikino, lyg tos botago rumbės, 
iššokusios raudonais ratais, būtų pavirtusio? 
įkaitusia viela...

„Argi visi šeimininkai toki pikti ir muša? . 
mąstė jis, - nes tik pirmą vasarą ganė. „Argi 
visi šeimininkai savo piemenukus nuolat bara, 
niekada geru žodžiu į juos neprabyla, nuolat 
pravardžiuoja, kaip ir jo šeimininkas, kuris 

, niekada jo tikruoju vardu nėra pašaukęs, o 
tik „Vacke, Vacke ..nuolat rėkdamas, lyg 
jis būtų koks iš kelmo išspirtas. Niekada nėra 
pasakęs: „Vaciau, pakelk arklius; Vaciuk, 
pašerk kumeliuką.. ." Kėlės prieš aušrą, nors 
popiečio metu turėtų teisės valandėlę pabūti 
laisvas. Bet iš po juodą užgriuvusių šeimi
ninko antakių nuolat jis matė piktą žvilgsnį, 
be užuojautos ir švelnumo jįlydintį. Atsidūręs 
tarp svetimųjų, stengėsi būti geras ir paklus
nus, bet jam geros širdies niekas neparodė. 
Užmiršdavo jam ir pavakarius atnešti, ir 
pusryčius vėlai gaudavo, dažniausiai tik vienų 
barščių su sausa duona, nes mėsos jam tai 
nelikdavo, tai užmiršdavo. Seimininkas 
niekados jo maloniu žodžiu neprašnekino, 
niekada nepagyrė, o tik už bloga barė, gero 
niekada nematydamas. -„Vacke, greičiau! 
Vacke, tinginy! Vacke, netikėli, be darbo 
brangią duoną valgai..." ujo visi, lyg benamį 
šunelį, kurį turėjo' teisės kiekvienas varyti 
nuo savęs ten, kur patiko. Niekas nęiėjo į jo 
širdį ir neskaitė tų ilgų ir nuobodžių dienų, 
kurios be .galo ir be pabaigos dabar jam 
pasidarė. Nuo aušros, .kada jį prikeldavo lim
pančiom akim nuo miego, ligi gilių sutemų 
jis žiūrėdavo į tą pusę, kur pamiškėj mažoj 
trobelėj paliko motiną. Kaip nenugalimai, kaip 
stipriai ir galingai kažkas jį ėmė traukti ten 
atgal, kai čia širdis nesurado nė mažiausios 
užvėjos. „Ei, Vacke, Vacke..." šaukė jį 
rūstus balsas nuo ryto ligi vakaro, šaukė ir 
nakčia, sapnuose, kurie ėmė darytis vis nera
mesni, vis dažniau juose jis ėmė matyti gimtą 
pamiškės trobelę ir laukiančią motiną...

Kada ateis Kalėdos, kada^iškeps šeimininkė 
bandelę ragaišio, ir jis galės grįžti namo? 
Kada gi, kada?.. Kaip baisi juoda siena, sto
vėjo jam prieš akis ateinančios dienos, ilgos, 
be pabaigos, kurių iškęsti tikrai nebegalės, 
mes tą vietą ir pabėgs, pabėgs nuo visko: nuo 
pikto šeimininko, nuo tų visų šauksmų ir 
barnią nuo šaltų rytmečių ir to ilgesio, kuris 
čia nedavė jam ramybės ...

„Pabėgsiu", slaptai ir baimingai ištarė pie
menukas, ir sujudėjo jo lūpos, sutrūkusios
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nuo vėjų,... Jis ėjo dabar paskui savo bandų, apie niekų daugiau negalvodamas, kaip tik apie savo gyvenimo permainų, kuri turėjo tikrai įvykti, kad ir kažin kaip būtų sunku ir baisu tų padaryti.Piemenukas ėmė sparčiau varyti gyvulius ir jau' buvo beprabėgųs tų vietų, kur buvo sustojęs šeimininkas su vežimu, kaip štai jo akys pastebėjo kažkokį daiktų, gulintį, ant kelio. Jis stabtelėjo ir pamatė... piniginę..Tai buvo šeimininko piniginė. Rudos odos, nučiupinėta pirštų, nudilusi ir nutrinta nuo nuolatinio nešiojimo. Stora ir pilna ji gulėjo ant kelio, išslydusi iš šeimininko kišenės, kai lipo iš vežimo išbarti piemenuko ...Piemenukas žiūrėjo valandėlę į jų išsigandęs, nedrįsdamas paliesti ranka. Paskui plakančia širdimi pasilenkė, atsargiai pakėlė, vartė rankose, žiūrėjo... Tuo pat metu ant kalno prie sodybos pasirodė raitas šeimininkas. Jis jojo tiesiai į čia. Piemenukas sumišo jo rankos ėmė virpėti, jį apėmė baimė. Iš karto norėjo bėgti priešais atjojantį šeimininkų, nunešti jam piniginę ir iš tolo sušukti jų radęs čia, bet kažko varžėsi, nedrįso, bijojo. Staiga apmaudas jį apėmė vėl, jis metė piniginę ant žemės.— Pats pametė, pats tegu ir susiras... — ir nusivijo bandų.Bet šeimininkas pasuko visai kita kryptim, aplenkdamas lankų, ir nujojo risčia artimiausiu keliu atgal į miestelį Piemenukas, nieko negalvodamas, sugrįžo, pakėlė piniginę nuo žemės, vienu akių žvilgsniu parinko saugesnę vietų žolėse ir paslėpė jų, pakišdamas po akmeniu. Pasivijęs bandų, jis mosavo botagu, šūkavo ir rėkė be jokio reikalo ant gyvulių, norėdamas paslėpti ir nuraminti savo susijaudinimų, kuris dabar pradėjo vis labiau ir labiau apimti jį visų Jo širdis taip smarkiai plakė, kad jam trūko oro krūtinėje ir drebėjo rankos. „Argi jos šeiminkui nėgrųžins?" smelkėsi klausimas, į kurį nenorėjo pats sau atsakyti.Kai parginė gyvulius, prie vartų sustojo bernas, eidamas į kūgį šiaudų, ir jam šuktelėjo:— Vacke, ar žinai, kur šeimininkas išjojo? — Ir nelaukęs jo prabylant, čia pat atsakė įšavo paties užduotų klausimų; — Nugi į miestelį... Valsčiuj piniginę paliko. Negirdėtai Cha, cha... — nusikvatojo ir švilptelėjęs nuėjo. 

- — O kas man galvoj ... — atsakė drebančiu balsu piemenukas ir ėmė šaukti ant veršių, lendančių į arklių tvartų,Jis ilgai trūsėsi apie gyvulius, nedrįsdamas kieme kų nors sutikti ir kalbėti.— Vacke, vakarienės! — šaukė mergina prieangyje. — Nelauks čia tavęs niekas, kaip kokio pono ...Piemenukas nuėjo į kambarį, nė galvot apie valgį negalvodamas, nes nusimanė, kad kiekvienas kųsnis strigs jam gerklėje. Bet atsipeikėjo. .

Šventas KazimierasAtsisėdo už stalo, įsipylė pilnų, lėkštę bulvienės ir ėmė srėbti, vos vos nurydamas. Įėjo į kambarį šeimininkė. Piemenukas slapčioms žvilgtelėjo į jų ir greit nuleido aktis. Ji buvo tyli ir susirūpinusi, nuolat žvilgčiojo pro langų. Kai sulojo šuo ir į kiemų įjojo šeimininkas, jis ėmė springti valgydamas, užkaito, kaip žarija, ranka-negalėjo išlaikyti šaukšto. Galvoje ėmė ūžti, mintis vijo mintį, prieš savo akis nieko daugiau nebematė, tik storų, rudų piniginę, kurios keistų jaudinantį sunkumų tebejautė savo plonuose piršteliuose. ' Kai
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seimininkas sutrepsėjo prieangyje, jis užsigulė ant lėkštės ir ėmė godžiai srėbti bulvienę, visai nejausdamas nei jos skonio, nei karščio.— Na, o kaip? — paklausė susijaudinusi šeimininkė dar tarpduryje.— Neradau, — atsakė šeimininkas prislėgtu balsu. — Nežino ir nematė, sako. Bet ten, valsčiuje, mokėjau, ten ir palikau. Niekur kitur, atsimenu. Bene susigaudysi dabar — tiek žmonių, buvo! O kas rado, bene atiduos . . .Šeimininkė giliai atsiduso ir nervingai užtrenkė duris.— Bet ir galva tavo.— tyliai ir piktai ištarė. — Tiek pinigų!... — sudejavo ji.Šeimininkas atsisėdo už stalo, pasirėmė rankomis galvų ir taip be žodžio rymojo. Jo lėkštėje valgis aušo, bet jis jo nelietė, net neparagavo. Sunkus rūpestis slėgė jį.Piemenukas, užsigulęs ant savo lėkštės, ■ sunkiai tebealsavo. Jo išraudęs veidas apsipylė prakaitu. Prie stalo buvo tylu, ir tas jį gąsdino. Jam atrodė, kad visi dabar žiūrėjo į jį ir nekantriai kažko laukė. Staiga jis pakėlė akis ir lengviau atsiduso. Niekas nežiūrėjo ir nekreipė dėmesio į jį Silpna lempelė degė prie sienos, ir jos liepsna nuolat drebėjo, judindama tamsius šešėlius. Bernas krapštė šipuliu dantis, iškreipęs žandų o mergina žiūrėjo į pusmergę, kuri šluostė nuo stalo trupinius į saujų.Drąsa ir ramumas pamažu ėmė jam grįžti.Jis pasižiūrėjo į šeimininkų Piktas džiaugsmas » pradžioje šoktelėjo jam į širdį, bet greit ©-ištirpo, išgeso. Jis valandėlę žiūrėjo į palenktų plikų šeimininko galvų su pražilusiais plaukų kuokštais apie ausis ir laikė jų parėmęs tarp delnų, užsidengęs akis. Sutrūkę ir grubūs pirštai spaudė kaktų iš abiejų pusių lyg replėse, neleisdami sukinėti galvos. Ne tas rūstusis šeimininkas dabar sėdėjo prie stalo, kuris ten laukuose rėkavo ir barėsi. Piemenukas žinojo, kų jis dabar mųstė ir ko rūpinosi. Vis tos pačios mintys sukosi jo galvoje: piniginė, piniginė ... Ta pati piniginė, kuri ramiai dabar gulėjo lankoje prie kelio, pri - slėgta akmeniu. Kaip nesunku buvo jų-rasti! Reikėjo tik vieno žodžio. O šeimininkas apie jų mųstys visų vakarą, visų naktį neužmigdamas, suks galvų veltui klausdamas pats savęs, kur ji. Jam pagailo šeimininko. ,',Pasakyti" atėjo staiga mintis,, ir krūtinėje nuo tos.
42

minties ėmė darytis lengva, skaidru. Juk ir jis neužmigs visų naktį, kartu su šeimininku to pačio slogučio slegiamas. „Pasakyti, pasakyti ..tik šia mintim dabar gyveno, visa kita užmiršęs. kTik kaip ištarti pirmą žodį išdrįsti pertraukti tų nejaukią tylą? Visi sužiurs į jį ir klausiamai išties kaklus. „Kodėl jis jos neparnešė namo, kodėl iš karto nepadavė šeimininkui? Ar tik ne pavogti kėsinosi?" O gal rytoj? Ne, ne. Rytoj nebus per vėlu! Kaip pasiaiškins, kodėl taip ilgai tylėjo?— Eikit gult, — sausai ištarė šeimininkas, nepakeldamas galvos.Bernas pakilo, užsimovė ant ausies kepurę ir, nė žodžio netaręs, trinktelėjo durim. Mergina sudėjo indus į didelį dubenį ir su pusmerge išėjo į virtuvę. Tik vienas piemenukas sėdėjo kampe stalo ir nepajudėjo. „Dabar, tik dabar, kai nieko nėra..." mųstė jis, ir kraujas mušė jam į galvų tvinksėjo gyslose. „Šeimininke", pasakys jis, „vienų piniginę radau ant kelio... Ten ji ir dabar guli. Nežinojau, kad tai tamstos, ir... nepar- nešia*u..."Jis vis laukė, kol aprims jo širdis, delsė ir tęsė minutę po minutės, vis nesiryždamas. Šeimininkas sujudėjo. „Pakils ir išeis", pagalvojo piemenukas ir tuo pačiu metu ištarė:— Šeimininke... — bet daugiau negalėjo pasakyti. Lūpos ėmė drebėti, balsas užstrigo gerklėje.— Na ko, ko gi nori? — paklausė šeimininkas, nesulaukdamas jo žodžio. Paskui pakėlė galvą ir staiga atsisuko į jį. Piemenukas nusigando jo kietų veido bruožų ir aštraus akių žvilgsnio. Prieš jį vėl buvo tas pats rūstusis šeimininkas, kokį nuolat matydavo. Tik pabalęs veidas atrodė dar griežtesnis ir rūpesčio sutraukta kakta dar rūstesnė.— Na ko?. — jis vėl pakartojo.— Aš... aš nežinojau... — sumikčiojo piemenukas, užmiršęs, kų turi dabar sakyti ir nuo kO pradėti...— Nežinojai? — nustebo šeimininkas, tardamas kiekvienų žodį trumpai ir griežtai. — Dabar žinosi... Po vasarojų man daugiau negariysi. O jei ganysi, daugiau gausi... O ko gult neini? Paskui rytais prikelti negali... — Jo lūpos kietai susičiaupė, jis nusisuko ir vėl paėmė galvų delnais.
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Piemenukas tyliai pakilo ir išėjo pro duris 
į daržinę. Atsigulė, užsiklojo, bet užmigti nie
kaip negalėjo. Kišo galvą, ir po apklotu, 
vartėsi nuo vieno šono ant kito, bet akys 
buvo atviros ir žiūrėjo į tamsą, kuri' dabar 
globė ir supo savo slaptingame glėbyje dar
žinę, kiemą, laukus ir visą pasaulį. Ramybė 
ir tyla plaukė iš-visų, kampų, ir kerčių, migdė, 
liūliavo žmones, gyvulius ir daiktus, kurie 
visi klausėsi nakties giesmės ir skendo jos 
negirdimuos garsuos, plaukdami į aną sapnų, 
ir paslapties pasaulį. Bet piemenuką kažkas 
budino ir kėlė, vijo nuo jo miegą ir sapnus. 
Veltui jis merkė akis ir glaudė blakstienas. 
Prieš jo akis sėdėjo susirūpinęs Šeimininkas. 
Jis aiškiai jį. matė, rymantį su palenkta galva, 
kurią laikė sunkios, didelės rankos. O didelė 
odinė piniginė, sunki ir stora, gulėjo prieš jo 
akis ant krūtinės ir spaudė, slėgė ją kažkokiu 
neaiškiu, baisiu sunkumu, kad net jo kakta 
ėmė rasoti. Kažkas širdies gilumoj šaukė, be 
pertraukos kartojo: „Atiduok, atiduok ... Kelk 
ir eik pas šeimininką..."

Atsisėdo staiga guolyje, numetė apklotą ir 
apsidairė. Buvo tylu. Girdėjo tik savo alsavimą, 
širdies plakimą. Nakties vėsuma atgaivino 
jo įkaitusią kaktą

Ne, piniginės šeimininkui negrąžins! Niekam 
daugiau apie ją neprasitars, nepasakys. Juk 
jis nuoširdžiai norėjo šeimininkui apie ją 
pasakyti, atiduoti. Bet šis piktai jį atstūmė. 
O rytoj vėl užsiminti per vėlu. „Ji dabar 
mano ...“ Galvojo piemenukas.

Jis vėl atsigulė. Bet tas pats balsas kažkur 
giliai įkyriai tebekartojo: „Ne tavo, ne 
tavo..

— Mano! — sušuko jis, vėl pašokęs. — 
Mano! O bene aš ją vogiau ar jos norėjau? 
Laimė atėjo pati, neprašyta ir nelaukta, net ir 
stumiama nenorėjo nusigrįžti...
O pagliau, mąstė vienas, ar toks jau didelis 

nuostolis ir pačiam šeimininkui, turinčiam, tiek 
gyvulių, žemės, žaliuojančių javų ir pievų? 
Ką reiškia ta viena piniginė prieš visus 
arklius, karves, bandą avių ir kiaules, 
kuisančias ten žardyje? Nors jis piniginės ir 
nebuvo atidaręs, nematęs, kas yra jos viduje, 
bet buvo tikras,kad ten nebuvo nė mažos dalies 
to viso gyvenimo, kuris priklausė šeimininkui. 
Padejuos šeimininkas, pasirūpins kiek, užmirš, 
ir liks viskas, kaip ir nebūta. Argi nepraeina, 

nepraskamba jo pikti ir skaudūs žodžiai? Argi 
neužgyja ir neišdilsta žaizdos ir skausmas, 
kurį padaro kieta širdis? Kaip ir tie botago 
kirčiai šiandien, kurie iš karto deginte degino, 
o paskui ta kaitrioji skausmo ugnis pamažu 
atvėsta ir ataušta ... Užmirš šeimininkas ir 
savo piniginę...

Įtikinėjo piemenukas pats save vis labiau. 
Kažkoks stipriai prieštaravęs pirmiau jo 
viduje balsas pamažu ėmė trauktis atgal, vis 
silpniau prikaišioti, tilti ir gesti.

Piemenukas dabar planavo, galvojo ir 
svarstė, ką už tuos pinigus pirks, ką su jais 
veiks, kaip juos tvarkys, taupys. Be reikalo, 
žinoma, neišleis, tik geram sunaudos ... Tai 
tu. ės praskaidrinti jo tamsų ir niūrų gyvenimą. 
Įtarti kas gi įtars, jei pats šeiminkas nė 
suvokt nesuvokia, nors ir buvo jam užsiminęs.

Ne, ganyti daugiau neganys. Iš čia išeis, išeis 
tuojau, rytoj vakare. Pasakys šeimininkui, kad 
grįžta pas motiną daugiau negali, neištveria . 
Eis į mišką uždarbiauti, uogų rinkti, sakų te
kinti ... Tegu šeimininkas ir supyks, tegu ir 
rūgos ... Juk tiek sykių ant jo pyko, keikė ir 
rūgojo. O, pagaliau, kiek piemenukų išeina, 
net bernųdarbymečio metu, o dabar tik vasaros 
pradžia ...

Jo įkaitusi krūtinė po tvirto apsisprendimo 
pamažu atvėso, ramiau ėmė plakti širdis. Jis 
vėl atsigulė ir užmigo.

Tik pradėjus brėkšti, atsikėlė, niekeno 
.neragintas išginė bandą ir pirmiausia bėgo 
ten, kur buvo paslėpta piniginė. „Kiek ten 
buvo, kiek? ...” dabar jis rūpinos ir netvėrė 
nekantrumu.

Rasotas ir drėgnas akmuo tebegulėjo nepa
judintas. Ištraukė piniginę, nubėgo į pakrūmę 
ir atidarė. Godžiai žiūrėjo į pinigus, kuriuos jo 
ploni piršteliai traukė iš piniginės. "Viens, du, 
tiys... penki šimtai...” skaitė jis žalsvus 
popierius, braškančius ir išmargintus didelių 
gėlėtų ratų. Jo galva ėmė svaigti nuo tokios 
gausybės pinigų. Tiek niekada nečiupinėjo jo 
rankos ir nematė akys. Ir visi jie dabar buvo 
jo, likimo ir laimės skirti už skurdų gyvenimą 
piktus žodžius, alkanas, lietingas ir šaltas 
dienas.

Jis greit juos sudėjo atgal įpiniginę, užsikišo 
už juodų marškinėlių ir nekantriai ėmė laukti 
vakaro, kaupdamas visas jėgas ir drąsą 
atsisveikinti šeimininką Jis žvilgtelėjo įsaulę,
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kuri buvo kųtik pakilusi. Tai aušo diena, kuri 
turėjo būti pati ilgiausia jo gyvenime ...

Vakare, dar saulei nenusileidus, parvarė 
gyvulius ir stabtelėjo prie vartų. Paskutinį 
kartųžengia per juos . .. Šeimininkas paskutinį 
kartų jį ims barti, už kų taip anksti parginė, 
o jis pasakys, kad išeina pas motinų, jei toks 
negeras ir nemoka ganyti. Ilgiau negali, 
nesugeba, tokių didelę, bandų krūmuose
išganyti ne jo amžiui...

Įėjo drųsiai įkiemų ir apsidairė. Seimininkas 
sėdėjo ant medžių, ir drožė dalgiakotį

— Per anksti šiandien parginei, — pasakė 
šeimininkas, pakėlęs galvų. — Bet gyvuliai 
priėdę, priganyti... — nė kiek nesupyko jis.

Piemenukas sumišo, laukęs visai ko kito.
— Pagirdyk arklius ... Kol Vincas grįš, 

visai sutems... — pasakė šeimininkas. 
Piemenukas dabar turėjo ryžtis.

— Kad ... kad negaliu ... — ištarė drebančiu 
balsu. — Aš išeinu, šeimininke ...

— Kur? Kur tu išeini? — nustebo šeimininkas, 
pakilo, padėjo dalgiakotį ir ėjo prie jo. — Kur?

— Pas mamų... Negaliu ilgiau, negaliu ...
— drebančiu balsu kalbėjo, sukaupęs visų 
savo valių ir ryžtų.

— O ko gi?
— Visai, — ištarė tų sunkųjį, lemtingąjį 

žodį iš kurio dabar turėjo šeimininkas viskų 
suprasti.

— Visai? — nustebo šeimininkas, nė kiek 
neimdamas pykti, mokėdamas suvaldyti savo 
jausmus, nors ir ėmė keistis jo veido spalva.

— Taip, visai... — ištarė piemenukas 
tvirtai ir stovėjo nuleidęs galvų, lyg lauk
damas baisaus smūgio ir audros,kuri paskutinį 
kartų turėjo ant jo užgriūti.

Seimininkas nieko neatsakė, pasidarė nejauki, 
lemianti tyla, tyla prieš audrų Piemenukas 
negalėjo jos pernešti, jieškodamas būdų jų 
nutraukti ir pagreitinti tų kas turėjo po jos 
įvykti.

— Aš pasiilgau mamos... — ištarė jis vėl, 
vos nepravirkdamas ... — Pasiilgau ... ir taip 
negaliu...”

— Vaciuk, vaikeli, — švelniai prabilo 
staiga šeimininkas, užuot taręs jam grubius, 
sunkius žodžius, kurių tas laukė — Na, 
kaip gi aš dabar pasiliksiu vienas be tavęs 
vasaros pradžioje? Šienapjūtė čia pat... — 
Jis priėjo arčiau, uždėjo savo sunkių rankų
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ant jo galvos. Grubūs ir stori jo pirštai 
palietė piemenuko smakrų, lyg būtų norėjęs 
pakelti jo nuleistų galvų ir pažvelgti jam į 
akis.

"Vaciuk, vaikeli.. ." Tie žodžiai kaip žarija 
įkrito į piemenuko širdį, staiga ėmė deginti 
krūtinę, tirpdyti joje viskų saldinti tų 
kartumų ir širdgėlą kuri ten buvo susirinkusi. 
Naujas, keistas jausmas, kurio vardo nežinojo,
atsirado ten giliai viduje ir ėmė nesulaikomai 
tvinti, didėti ir veržtis lauk.

..Vaciuk! . .." Pirmų kartų rūstusis šeiminin
kas ištarė jo vardų švelniai. "Kaip aš pasiliksiu 
vienas be tavęs? ...” Tai skambėjo jo sausose 
lūpose neįprastai ir jaudinančiai'

— Seimininke... — ištarė piemenukas, 
neištverdamas ilgiau, ir pravirko kukčiodamas, 
pats nežinodamas ko.

— Na ko gi? Neverk ... — glostė jo galvų 
šeimininkas. — Tu po javus daugiau neganysi, 
ir mudu niekada nesipyksiva. O mamų galėsi 
aplankyti sekmadienį. Paleisiu. Tikrai jos 
galėjai pasiilgti. Aš ir užmiršau ... Gerai?

— Gerai! — išarė piemenukas ir ėmė kažko 
jieškoti po marškinėliais. — Štai, šeimininke! 
Radau beganydamas ... Ar tik nebus 
tamstos?... — Ir ištiesė rankų, kurioje laikė 
rudų odinę piniginę.

Piemenukas stovėjo prieš savo šeimininkų 
spindėdamas džiaugsmu, ir matė, • kaip 
šeimininko veidas keitėsi iš' nustebimo. 
■Netikėdamas savo akimis, šeimininkas Valan
dėlę žiūrėjo, netardamas žodžio.

— Tai tu, Vaciuk, radai! — nudžiugęs ištarė 
jis ir ištiesė rankų. — Tai kiek gi tau radybų 
dabar?... — pradėjo raustis šeimininkas 
piniginėje.

— Nereikia, šeimininke, nereikia, — gynėsi 
piemenukas, bet šeimininkas stipriai įspaudė 
į jo mažų delnų stambų popierinį pinigų

— Kaip gi nereikia... kaip gi ... — 
kartojo jis. — Juk aš jau vilties buvau 
nustojęs ... O čia kaip iš dangaus nukrito —

— Dabar bėgu arklių, — tarė piemenukas, 
nežinodamas kų kita iš džiaugsmo pasakyti.

— Juk tu šiandien, berods, be pavakarių?..
— Nenoriu, — ištarė jau bėgdamas, ir 

pasileido tekinas į laukus. Jam atrodė, kad 
jis ne bėgo, o skriste skrido, kad jį kažkas 
nešė ir kėlė aukštyn — toks saldus, neįkaino
jamas laimės jausmas buvo apėmęs jį visų
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Užsnigti visi takeliai.
Temsta. Vakaras. Ramu.
Aš mažytis, kaip paukštelis — 
be Tėvynės, be namų.

BE TĖVYNĖS
■ FR.-KOZULIS

Kas, kad aš esu mažytis?
Bet aš viskį suprantu: 
Nemunėlio nematyti — 
nematyti jo krantį... 

Tiesiai šiaurėn mūsų kelias 
nuvingiuoja tarp kalnų.— 
neramus aš, kaip paukštelis, 
be Tėvynės, be namų..

Kai pavasario sulauksiu, 
spindulėliu jo švelnių, 
susišauksiu pulkų, paukščiu 
ir keliausiu į namus.

Jie, plasnodami sparneliais, 
lėks į Lietuvį pro mus: 
mes visi, kaip tie paukšteliai 
į.Tėvynę, į namus!...

UŽKEIKTAS ŠUO
A. GIEDRIUS

Gyveno du broliai: Akutis ir Salamutis. 
Akutis buvo dar mažas, o Salamutis jau užau
gęs jaunuolis.

Vienį kartį atvažiavo iš tolimo krašto 
piršliai ir ėmė piršti Salamučiui panų Piršo, 
piršo ir pripiršo. Paskui padarė vestuves.

Ir dabar gyvena Salamutis su savo žmona. 
Gyvena, gyvena. Ir viskas būtį buvę, gerai, 
tiktai Akučiui pasidarė labai liūdna. Jis paste
bėjo, kad jo brolienė, vardu Praryčia, labai jo 
nemėgsta ir vis sunkius darbus jam užduoda. 
O blogiausia — kad Praryčia ateidama paso- 
gos atsivedė ne karvę, ne arklį, o tiktai 
gauruotų šunį. Tas šuo — kaip šuo. Bet nuo 
to laiko nė vienas kaimynas pas juos negalė
davo užeiti: šuo nė iš tolo svetimo neprileis
davo.

Akučiui dar liūdniau pasidarė: negana tp, 
kad jis našlaitis, bet dar nei kaimyno, nei 
giminės negali susilaukti...

O Praryčia jo varginus nenustoja: juo 
toliau, juo sunkesnius darbus užduoda, o 
maistų vis mažina ir prastina. Ir nėra kam 
pasiguosti. Vienų kartų prasitarė broliui, tai 
tas atsakė:

— O kį aš galiu padaryti? Juk ji mano 
žmona, ir aš turiu geruoju su ja sugyventi. Ir 
tu pasitakyk, ir bus gerai.

Bet nagi išsitaikyk tokiai! Akutis dantis 
sukandęs dirba ir kenčia, bet vistiek neįtinka. 
O vienų kartų Praryčia ir sako savo vyrui:

— Akutis man visai nebepatinka: jis pasi
darė tingus ir apsnūdęs. Tegu eina sau kitur 
darbo susirasti.

Salamučiui gailėjo brolio, ir jis tarė žmonai:
— Tegu pabūva vaikutis. Juk jis dar 

neužaūgęs. Kai paaugs, sustiprės, geresnis bus.
Praryčia susiraukė, bet nutylėjo.
Dabar ji pradėjo Akutį į kaimynus siunti

nėti sakydama:
— Bėk pas tų ir pas tų Pažiūrėk, kįveikia. 

Paklausk, ar negalėtų grėblio paskolinti.
Kitų kartų vėl kitko siunčia. Ir Akučiui 

malonu būtį buvę lankytis pas kaimynus, tik 
visa bėda, kad jo neišleisdavo vieno, o su tuo 
šunim. Kai tik vaikas pas kaimynų nori ilgiau 
šnektelėt, tai šuo tuojau kimba jam į skvernų 
ir tempia namo.

Akučiui dar liūdniau pasidarė. O Praryčia 
šaukia:

— A tu, tinginy! Tau, kitur nuėjus, leisk 
per dienų žiopsoti, tai bus gerai, o tikro darbo 
nereik! Palauk tu man! ..

Ir, atsisukus į savo vyrų sako:
— Aš jau nebegaliu daugiau su tuo vaiku...
Kitų dienų siunčia ji vaikų į girių grybauti.
— Eik, — sako, — nors grybų kokį maišelį 

“prirink.
Bet ir čia ne vienų išleido, o su tuo šunim. 

O tas šuo — kaip užkerėtas: visus kelius žino 
visur pats bėga ir vaikų veda.

Ir į girių Akutį nuvedė — toli toli. Ir grybų 
čia besą— daugybė. Ir uogų— pilnos aikštes.

Akutis, namie prastai maitinamas ir geru 
žodžiu nekalbinamas, įsibrido įuogas ir valgo. 
Rinko, rinko, valga, valgė. Po valandėlės 
pasižiūri — šuns nebėra. Argi būtį jį palikęs?

Akutis nustebo. Bet gerai. Dabar laisvai .
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galės atsikvėpti, o paskui prigrybaus visą 
maišą ir parneš.

Dar pasiuogavo, dar pasivalgė, ogi žiūri, 
kad jau ir vakaras čia pat. Saulė visai žemai 
žybčioja pro tankius medžius. O jis visai 
nenusimano, į kurią, pusę, jo namai. Kaip dabar 
bus? Eina šen, eina ten — nei kelelio, nei 
takelio, giria ir giria.

Akutis susirūpino. Dabar jis aiškiai suprato, 
kad šuo buvo užkerėtas ir tyčia paliko jį 
vidury tankios girios. Ir Praryčia, tur būt. ne 
tikra moteris, bet ragana. Kam gi ji laikytų, 
užkerėtą^ šunį? Ir kam ji pati būtų tokia pikta? 
Kodėl nekenčia jo, savo dieverio? „Praryčia 
tikrai ragana!" nusprendė Akutis. Ir malonu 
jam pasidarė, kad ištrūko iš jos nagų.

Bet kaip su broliu? Kaip jis vienas bus? Be 
giminės, be kaimyno, su viena ragana visą, 
amžių! ..

Pagailo Akučiui brolio, ir jis vėl nusprendė 
grįžti namo. Ar nematydavo jis, kaip brolis 
būdavo apsiniaukęs? Ar nenumanydavo, kad 
ir jis kenčia, tik tyli, nedrįsdamas jam pasi
guosti?

Tikrai grįš Akutis namo pas brolį į savo 
namą, į gimtąją sodybą kur jo tėvai ir tėvą 
tėvai vaikščiojo ir gyveno. Tik kaip pagrįžti? 
Kelio nežino, jokią ženklą neįsižiūrėjo. O Štai 
jau ir vakaras. Kur besuspės! Kad nors kokį 
žmogų prieitą!

Bet ko ir lauks ? Pasinašino į vieną pusę, ir 
ėmė eiti. Eina, eina — apsidairydamas, apsi
žvalgydamas, niekur nestodamas. Vienur 
voverėlę, straksinčią pamato, kitur paukštelį 
maloniu balseliu bečiulbantį išgirsta — miela 
keliauti. Miela čia ir pabūti, toje gire Įėję, bet 
brolis, brolis ...

Eina, eina, o girios galo neprieina. Štai jau 
if temsta. Pavargo, kojos pasidarė sunkios, 
kaip molinės.

Gana. Vistiek jau nebėra ką daryti — tenka 
girioje nakvoti. Sustojo po dideliu ąžuolu ir 
atsisėdo ant išvirtusią jo Šakną.

Sėdėjo, sėdėjo, galvojo, galvojo apie sunkią 
savo ir savo brolio dalį ir nepasijuto, kaip 
čia pat parkrito ir užmigo.

Užmigęs sapnavo sapną. Pasirodė didvyris 
ir sakė jam: „Akuti, klausykis. Laimė veda , 
tave geru keliu. Tu turi gryną ir mylinčia 
širdį. Pats būsi laimingas ir savo brolį išva
duosi, tik dar pasistenk. Po šito ąžuolo 

Šaknimis rasi kardą Su tuo. kardu tavo 
senoliai kitąsyk ne vieną kartą savo brolius 
iŠ bėdos gelbėjo. Padaryk ir tu taip. Paimk 
kardą ir eik namo. Parėjęs nukirsk užkeiktą 
Šunį, ir viskas bus gerai."

Akutis pasibudo — jau aušta. Medžiuose 
paukšteliai smagiai pradeda čiulbėti, viršum 
ąžuolo lėkdamas varnas krankia, kelintam 
medy girinis karvelis burkuoja.

Akutis pašoko ir pradėjo grabaliuoti po 
ąžuolo šaknimis. Ogi štai ir kardas! Kaip 
auksas ir sidabras žėri jis ir džiugina Akutį 
Dabar jam nėra ko rūpintis!

Bet į kurią pusę namai? Klaidino ir nuklaidino 
jį užkeiktasis šuo. Tačiau Akutis nenusimena. 
Dieną jis nė nenori pareiti namo, o ligi vakaro 
susiras kelią

Ir ėmė eiti. Paėjo į vieną pusę — pasidairė, 
paėjo į kitą—- pasidairė. Jau lyg ir panašu: 
tokiomis vietomis atėjo vakar. O kai sykį jau 
pradeda sektis, tai ir mažiausias vabalėlis 
kelią rodo. Štai gi vakar buvo praėjęs tą 
skruzdėlyną tokiu smailiu kaupu į viršą 
supiltą Dar buvo sustojęs prie jo ir su ranka 
patapnojęs į Šoną O ve ir kėkštas viena kojele 
straksi. Tas pats ir vakar čia straksėjo.

Dabar Akutis numanė, kad gerai eina. Ir į 
pavakarę priėjo girios kraštą Priėjo ir 
pasižiūrėjo: iš tolo matyti jo natnai. Ten brolis, 
Praryčia ir užkeiktas Šuo!...

Bet dabar jis neis dar namo. Jeigu Praryčia
- ragana, o šuo — užkeiktas, tai geriau jam 

taip eiti, kad iš tolo jo nepamatytą
Akutis paėjo galiuką tolyn į girią ir ėmė 

laukti. Ir buvo pavargęs. Susirado patogią 
vietelę ir atsigulė, kardą po savim pasidėjo.

Ir užmigo. Ir visąnaktįsmagiai miegojo. Tik 
prieš pat aušrą pajuto kokį vabalėlį ausį jam 
kutenantį, ii pasibudo. Pašoko ir pasiėmė 
kardą „Pats geriausias laikas", pamanė jis 
ir drąsiai parėjo namo.

Kai priėjo prie savo kiemo vartą, puolė jį 
Praryčios šuo. Baisiai lodamas ir aštriais 
dantimis skalindamas, puolė jis Akutį visai 
kaip kokį svetimą nematytąir nepažįstamą ir 
tikriausiai būtąsudrąskęs. Bet Akutis užsimojo 
kardu ir vienu smūgiu nukirto užkeikta šunį.

Tą patį akimirksnį troboje suspiegė moteris. 
Tai buvo Praryčia. Prakeiktam šuniui žuvus, 
išėjo iš jos burtai, o išeidami, skaudžiai 
supurtė ją, del to suspiegė.
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Akutis nubėgo į trobą, ir iš džiaugsmo 
apkabino savo brolį. Paskui žiūri — šalia 
juodviejų verkia Praryčia. Ir dabar ji 

, pasidarius visai kitokia: jauna, graži, maloni, 

gera. Ir sako ji Akučiui:
— Dėkui, Akuti, kad nukirtai užkeiktą šunį: 

išvadavai savo brolį, ir mane. Aš buvau 
užkeikta mergaitė. Dabar ir jūs būsit laimingi, 
ir aš.

PLAUKIA ANTELĖ
DZŪKU, DAINA

Plaukia antelė, 
plaukia sieroji 
per vidų ežerėlio. 
— Neplauk, antele. 

neplauk, sieroji, 
per vidų, ežerėlio.

Užmesiu tinklą, 
raudono šilko 

į vidų, ežerėlio. * 
— Tinklą, pakelsiu, 
■vaikus paleisiu, 
o pati pasinersiu.

DIONIZAS POŠKA
V. Drugys

Pabaigęs vagą, Laurynas sustojo valandėlę 
pailsėti. Nebejaunas buvo, tad palinkusią prie 
arklo nugarą maudė, įtemptos rankos įskaudo. 
Pamažu prisikimšo pypkę prasto tabako ir 
giliai užtraukė pirmąjį, dūmą. Aplinkui buvo 
visai tylu, tik pavargę jaučiai sunkiai alsavo. 
Staiga netolimame ąžuolyne pasigirdo žmonių 
balsai ir greit po to duslūs kirvių, smūgiai 
kietan medžio stuobriu.

— Tai ponas Poška (taip visi apylinkėje 
vadino Barzdžių dvarelio savininką Dionizą 
Paškevičių). Pinigo prireikęs, vėl, parduoda 
Raseinių, miško pirkliams keletą ąžuolų, — 
pagalvojo Laurynas.
Įsižiūrėjęs tolumon, nustebo: žmonės kirto 

senąjį Baublį. Tai buvo pats storiausias 
ąžuolas, išstovėjęs jau kelius šimtus, jei ne 
visą tūkstantį metų Penki vyrai vargu ar 
būtų galėję jį apkabinti Nors dar tvirtas tebe

buvo ir išdidžiai juokėsi iš smarkių rudens 
vėtrų ir kaitrios vasaros viesulų, betgi žali 
lapai nebepuošė jo pavasariais. Iškėlęs 
apdžiūvusias šakas, jis buvo panašus į di - 
džiulį lavoną Tamsų vidunaktį, prie jo, sako, 
vaidindavęs!. Žmonės juo stebėjosi ir gerbė jį 
dėl jo ilgo amžiaus. Pasakodavo, kad lietuviai, 
kai dar kadaise pagonys tebebuvo, jį garbinę 
ir čia aukas dievaičiams deginę Seniai apie 
jį vaikams pasakas sekdavo Vaikai jį mielai 
lankydavo ir jė talpioje drevėje slapsty- 
davosi. Kartą ąžuolo viduje susikūrę ugnį ko 
nesudegino viso ąžuolo

Ir kam čia prisireikė jį kirsti? — stebėjosi 
Laurynas. —Juk jo neparduos: nebus iš jo nei 
dorų lentų, nei sienojų, pirklys jo nepirks. O 
ponas Poška žmogus protingas, jau nebe pirmi 
metai žilą plauką turi Tiesa, kartais mėgsta 
pajuokauti, linksmas. O pagaliau, ką čia ponų
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išmones supaisysi — nutarė Laurynas, iškratė 
išrūkytą, pypkę, ir' suragino rambius jaučius.

Buvo tai seniai: jau visi 135 metai praėjo 
nuo to laiko, kai Poška, aną storąjį ąžuolą 
nusikirsdinęs, kamieną namo parsibogino. 
Praėjus porai metą, vieną saulėtą vėlybos 
vasaros popiete smarkiai dulkėjo Viduklės 
vieškelis — Barzdžią link greitai riedėjo 
dvikinkė brikelė.

— Nustebs Dionizas, taip seniai nematyto 
bičiulio netikėtai susilaukęs! — mąstė šypso
damas iš po ilgą ūsą senyvas, gerokai apdul
kėjęs vyras.

Barzdžiai buvo nebetoli. Jau aiškiai buvo 
matyti gyvenamasis namas, didelės daržinės, 
šodo medžiai. Visa tai buvo važiuojančiam 
gerai pažįstama, kad ir jau seniai matyta. 
Staiga jis ko nežiobterėjo iš nustebimo: tarp 
sodybos medžią jis pamatė keistą didžiulį 
grybą, kur kas už žmogą didesnį. Užsimerkęs 
ir patrynęs akis, vėl įsižiuro: tikrai netoli 
trobų stypsojo milžiniškas baravykas!

— Tai po šimts pypkią! Tas Dionizas vis ką 
nors išsigalvoja!

Pagaliau brikelė subildo pėr medinį tiltuką 
ir įsuko į erdvą kiemą prie seną bajorišką 
namą jau kiek aplūžusią gonkų . Iš kiemo 
pusės sode svečias dabar iš arti pamatė tą 
keistąjį grybą, kurs jau iš tolo buvo patraukęs 
jo dėmesį. Buvo tai tikra trobelė, padaryta iš 
storulio ąžuolo kamieno. Iš priešakio buvo 
įstatytos durys, šonuose langai, kaip reikiant, 
su visais stiklais. Viršun kamienas ėjo kiek 
laibyn, kaip tikro baravyko kotas. Ir stogelis 
buvo uždengtas, lyg grybo kepurė. Salia 
stovėjo kitas, kiek mažesnis "grybas".

Svečiui išlipus iš brikelės ir paėjėjus iš 
arčiau apžiūrėti nuostabiąją pastatą, atsidarė 

- keistosios trobelės durys ir šlubčiodamas išėjo 
nebejaunas vyras. Svetimą žmogą pamatęs, 
jis stabtelėjo ir, antakius sutraukęs, akylai 
stebėjo, kokį čia svečią nebuvėlį atnešė jam 
dievai.

— Sveiks, Dionizai! Negi jau atmintis apdilo 
ir tarnauti akys atsisako ar taip išpuikai, kad 
paprasto žmogelio ir pažinti nebesitelkil

— Leonas? Sveiks drūts, bičiuli! — ap
sidžiaugė šeimininkas. — Tai dėkui, brolau, 
kad nepasididžiavai ir nepatingai manęs luošo 
aplankyti.

— O pasakyk, iš kokio gi čia avilio, lyg
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bitelė, išlindai?
— Tiesa! Tu dar nesi matęs mano garsiojo 

Baublio. Eime vidun,, ten pailsėsi iš po 
kelionės, o tuo tarpu tarnas ir putoto alučio 
atneš, — iš lėto pratarė šeimininkas, siek
damas durą rankenos.

— Pala, čia dar kas užrašyta, — sulaikė jį 
svečias ir ėmė skaityti:

Barzdžiuose kaip užgimiau jau tūkstantis 
metą.

Parnešts iš ąžuolyno, čion esmi padėtu.
Tikras vardas mano buvo Baublys, Dievui 

garbinis buvau,
Nuteriojus tėvystę, suvytau, sudžiūvau. 
Ties manim Perkūnui degė avys, ožkos, 
O dabar manyj gyven Dionizas Poška. 
Viskas buvo čia taip nepaprasta ir dar 

niekur nematyta, kad svečias su neslepiamu 
susidomėjimu įžengė Baublio vidun ir ėmė 
smalsiai dairytis. Buvo tai nedidelis apskritas 
kambarėlis, kuriame, vis dėlto, būtą sutūpę 
keliolika žmonią. Seimininkas čia, matyti, 
praleisdavo ne vieną valandą, nes ant stalelio 
gulėjo išsklaidyti popieriai, atversta knyga ir 
stovėjo buteliukas rašalo su įmerkta žąsies 
plunksna. Paliai sienas stovėjo kelios lenty
nėlės, ant kurią buvo matyti kelios odiniais 
viršeliais įrištos knygos, visokią keistą akme
nuką rinkinys. Ant sienąkabėjo keli atvaizdai. 
Labiausiai betgi pritraukė svečio dėmesį tai 
rūdžią suėsti gelžgaliai, kurie buvo sukabi
nėti ant sieną ar sudėti ant lentyną. Buvo ją 
tarpe suraitytą apyrankią, kažkokią segtuką, 
aptrupėjusią kardą kirvią ir kitokią surūdi
jusią geležies įnagią, kurią visą ir suprasti 
nebuvo galima. Svečias ko neišsižiojęs spok
sojo į juos, drauge stebėdamasis savo kei
stuoliu draugu: kam gi galėtą būti reikalingi 
visi niekai? Juk iš ją nei norago nenusikalsi, 
nei kurio kito ūkiui naudingo įrankio nesu
taisysi, pagaliau ir miestelio vertelga neduos 
už juos nė sudilusio skatiko.

Jūs, be abejojimo, esate drauge su mokytoju 
buvę muziejuje. Matėte ten daug gražią pa
veikslą mūsą margą tautinią audinią ir 
medžio drbžinią, įvairią paukščią ir žyėrią 
iškamšą o vėl vienoje salėje ne vienas iš 
jūsą nustebęs pamatė ant lentyną ir stalą po 
stiklais gražiai išdėliotą sudužusią puodą 
šukią visokią akmeninią kirvuką dailią žal- 
varinią papuošalą įyairią rūdžią pusiau
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suėstų, geležies įnagių. Jums buvo neaišku, 
kam tokioje gražioje salėje sudėlioti tokie 
prasti daiktai. Juk sukultų, puodynių, ir surū
dijusių gelžgalių pilna patvorio šiukšlynuose! 
Jūs klausiamai žvelgėte į mokytoją, kuris 
paaiškino, kad visi tie daiktai jau kelius 
šimtus, kiti net tūkstantį ir daugiau metų yra 
išgulėję žemėje. Mūsų krašto žmonės tada dar 
ir rašyti nemokėjo. Buvo laikai, kada ir 
visame pasaulyje žmonės nepažino rašto. Tad 
ir negalėjo palikti nei knygų nei kitokiųrašto 
žinių apie save: apie tai, kaip jie vilkėjo, kaip 

• puošės, iš kokių indų valgė, kokiais įrankiais 
žemę dirbo ar medį kirtosi, kokiais įnagiais 
medžiojo, kokiais ginklais kovojo. Apie visą, 
tai mes galime patirti tik iš tų skurdžių 
liekanų, žemėje atsitiktinai randamų. Vėliau 
imta tyčia kasinėti senus kapus, rausti pilia
kalnius ir kitas vietas, kur spėjamai senovėje 
žmonių gyventa.Imta jieškoti anųlaikų gyveni - 

mo liekanų, jas rūpestingai rinkti,aprašinėti,tirti. 
Ilgainiui susidarė visas mokslas — archeolo
gija, arba lietuviškai — proistorės mokslas.

Dabar Lietuvoje ne tik Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, bet ir daugelyje mažesnių miestų 

. jau buvo įsisteigę didesni ar mažesni muziejai, 
kuriuose archeologiniai rinkiniai užima svar
bių vietų Ne taip buvo Poškos laikais. Tada 
maža kas tesuprato tų senienų vertę; niekas 
jų nerinko. Poškos Baublys buvo tada, galė
tume pasakyti, kuone pirmasis tos rūšies 
muziejus Lietuvoje. Todėl ir garsas apie jį 
greit pasklido ne tik po Žemaičių kraštų bet 
ir tolimąjį Vilnių pasiekė. Vilniaus laikraščiai 
aprašinėjo Baublį Vilniaus mokslo vyrai laiš
kais susirašinėjo su Poška, o vienas kitas jį 
Barzdžiuose aplankė.

Bet grįžkime Baublin prie mūsų paliktųjų 
bičiulių. Prisistebėjęs Baublio rinkiniais, sve
čias neiškentė:

— Žinai, nesuprantu tavęs, Dionizai. Pasidir
bai sau kažkokį gyvenamų avilį bet tiek jau 
to. Tačiau bitelė neša aviliu saldų medų o tu 
bala žino kokį šlamštų tempi.

Šeimininkas nusijuokė:
Panašių priekaištų man teko jau ne kartų 

girdėti. Kai kurie tik pagūsčiodavo šypsoda
mies pečiais, o netgi šnibždėjosi tarpusavyje: 
ar senajam Poškai tik nepristigę galvoje vieno 
šulo? O juk tais surūdijusiais ir dabar niekam 
nebereikalingais ginklais mūsų protėviai, 

kurių kaulai šiandie užmirštuose milžinkapiuo
se betrūnyja, narsiai gynė gimtųjų šalį nuo 
žiauriųjų kryžiuočių Mes turėtume juos rink
ti su meile ir pagarba,nes jie padėjo išsaugoti 
mūsų kraštų

Tuo tarpu tarnas atnešė ąsotį alaus, ir 
bičiuliai susėdo prie stalo. Šeimininkas su - 
stūmė į pakraštį popierius, kad būtų daugiau 
vietos.

Klaipėdos uosto švyturys

— Ka gi čia rašinėji? — paklausė svečias, 
alų gurkšnodamas.

— Et, visokius niekelius. Mat, į senatvę 
apluošęs, kitokios pramogos ir nesusigalvoju. 
Parašau vienas kitas eilutes ir nusiunčiu 
kuriam nors senų laikų draugui. Ir pats 
Žemaičių vyskupas nepaniekina mano eilių, 
o man savąsias atsiunčia.

Pasklaidęs aiškiomis apskritomis raidėmis 
prirašinėtus lapelius, svečias pakėlė nustebu
sias akis į šeimininkų •

— Tai net pačiam vyskupui lietuviškai 
rašai?

— O kodėl gi ne? Juk savajam vyskupui 
savąja kalba ir dera rašyti.

■ — Taip tai taip. Betgi lietuviškai juk tekalba 
nuskurę ir tamsūs mužikai (taip seniau ponai 
vadindavo, dažnai ir ne be paniekos, prastus 
kaimiečiusl.Poniška tėra lenkųkalba; lenkiškai 
ir mokyklos moko, lenkiškai ir knygas, lai
kraščius spausdina.

Šeimininkas pradėjo kalbėti iš lėto, o pas
kiau vis labiau karščiuodamasis:

— Deja, dar daug kur taip yra, bet taip 
neturi būti. Lietuvių kalba anaiptol nėra jau 
tokia prasta, kaip koks neišmanėlis pasako. 
Skaičiau kunigo Bohušo knygelėje, kad lietu-
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vių kalba net gražesnė ir tobulesnė už kitas 
kalbas. Na, dėkui Dievui, ne aš vienas lietu
viškai rašinėju. Yra ir daugiau. Skaičiau visą, 
pluoštą Telšių, apskrities teisėjo pono Kle
mento eilių. Mano bičiulis Leonas Uvainis, 
Raseinių apskrities teismo sekretorius, didelio 
mokslo vyras, rašo platų lietuvių kalbos 
žodyną. Net ir kunigaikštis Giedraitis, mūsų 
vyskupas, nesibaido lietuvių kalbos. Ir ne 
vienas studentas, iŠ Vilniaus parvažiuojąs, 
lietuvįškai dailiai pakalba ir parašo. Tai kas, 
kad lietuviškai dabar daugiausia vieni mu
žikėliai bekalba! Seniau juk lietuviškai kalbėjo 
ir Npndaugas, ir Gediminas, ir Algirdas, ir 
Vytautas. Kaip mes galime gėdytis mūsų gar
bingųjų kunigaikščių kalbos? .

Dar ilgai šnekėjos bičiuliai Baublyje, prisi
mindami mokyklos laikus, kol pagaliau šei
mininkė pakvietė vakarienės.

Praėjo vėl keleri metai. Buvo karšta vasara. 
Rytų padangę, lyg kažkas rašalu apliejo: 
aukštyn kopė grūmodamas audros debesis. 
Paukšteliai iš anksto slapstėsi krūmų tank
mėje. Nuo laukų žmonės skubėjo namo. 
Skubėjo namo ir ponas Poška, žvilgčiodamas 
į greitai artėjantį debesį ir liepdamas vežėjui 
raginti jau ir taip sparčia risčia bėgančius 
arklius. Tik staiga sukaukė smarkus vėjas ir 
aukštyn sūkuriais susuke vieškelio dulkes. 
Ėmė kristi pirmieji stambūs lašai lietaus. Ligi 

• Barzdžių buvo dar gera valanda kelio, todėl 
Poška nutarė nuo audros pasislėpti pirmame 
pakelės kaimelyje. Žemos, sukrypusios, pa
šiurpusiais stogais trobelės lyg dar labiau 
prisigūžė prie žemės, kad bekylanti audra 
prašvilptų, jų neužkabinus.

Poška įėjo vidun ir, „Garbė Jėzui Kristui" 
pasakęs, atsisėdo ant plataus suolo pasienyje. 
Buvo gana tamsu, nes maži išdužę langeliai 
buvo didele dalimi skudurais užkamšyti. 
Viskas buvo aprūkę, lubos visai suodinos, nes 
kamino nebuvo, o dūmai iš židinio ėjo pro 
tam tikrų skylę lubose, vadinamąjį aukštinį. 
Duobėtoje plukto molio asloje talkšojo purvini 
klanai. Visur buvo matyti skurdas. Prie židinio 
trūsė dar palyginti jauna šeimininkė, kuri 
tačiau nuo sunkaus vargo atrodė ne laiku 
susenusi. Vienmarškinis, balta papurusia galva 
vaikelis, įsikišęs į burnų pirštuką, didelėm, lyg 
išsigandusiom mėlynom akim spoksojo į 
nepažįstamų ateivį. Įėjo šeimininkas, palinkęs 

nuo ilgo darbo, pakabino ant gembės lietaus 
permerktą nuplyšusį švarkų ir nusiavė ištežu
sias ir purvinas vyžas. Pasakęs kažkų žmonai 
tyliu pavargusiu balsu, atsiriekė rupios, vienų 
ašakų duonos abišalę, pasibarstė druska ir 
ėmė dideliais kąsniais valgyti.

Poška, klausydamasis už lango šėlstančios 
audros, susimąstė apie didelį kaimo vargų. 
Menkas valgis, menkas drabužis, menkas 
butas — visa tai buvo skurdus atlyginimas už 
sunkų ir ilgų darbų nuo aušros ligi sutemų, 
nuo vaikystės ligi pat mirties. O be to, dar 
dažnas pikto urėdo barimas, ne kartų ir 
skaudūs rimbo smūgiai, dvaran pasišaukus. 
Taip, baudžiauninko dalia sunki! Varge jis 
gimsta, varge auga, varge visų gyvenimų 
praleidžia. Ir niekas jo nežino, niekas juo 
nesirūpina, lyg kitaip ir būti negali. Ir ryžtas 
Poška, skurdžioje baudžiauninko pirkioje be
sėdėdamas, aprašyti jo didį vargų parodyti, 
kaip neteisingai jis spaudžiamas.

Ant' rytojaus, užsidaręs Baublyje, Poška ėmė 
rašyti „Mužikų Žemaičių ir Lietuvos". Prisi
mindamas anų trobelę, kurioje slėpėsi nuo 
audros, Poška taip ir aprašė baudžiauninko 
pirkią:

Su krosnia grinyčėlė, kurioje gyvenu, 
Tamsi, o vietoj lango lentikės tarp sienų, 
Toj, par dienas ir naktis, ir dūmas ir garas, 
Kruvin akis, blakstienus, krintančias

ašaros...
Nors ir labai skursta baudžiauninkas, bet 

ponas, savo naudos težiūrėdamas, dar labiau 
jį spaudžia.

Pons mūsų norėdamas padauginti turtą, 
Tąkart, kada aš verkiu, pasidaro kurčias: 
Kaipo gyvolį savo tik dėl darbo augin, 
Kas metų vis mokesnius ir lažųpadaugin ... 
Mužikas skursta, nors jo darbu visi pasinau

doja:
O kas gi tuos išskynė, — pievas, dirvas,

laukus?
Kas sausomis padarė tas pelkes bedugnes? 
Kas akmenis suskaldė su gelžiu per gignis? 
Kas iš upių išvalė botyrines uolas. 
Ant kurių eldės, laivės tankiai susikulas? 
Kas vieškelius ištaisė, smiltimis išpylė, 
Ir iš abiejų pusių tų perkasų gilių?
Kas po daržus tuos gražius medžius pasodino, 
Ir tuos kalnus su dauboms dailiai sulygino?

• Kas pastatė tas baltas trobas mūrinyčias.
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Iš 'plytų, ar iš akmens blizgančias bažnyčias?
Kas tuos žemčiūgus, auksus, sidabrus

nupelno?
Vis tai kruvins prakaitas yr mužiko delno!

Poška mirė seniai, jau prieš šimtųsu viršum 
metų Betgi jo vardas išliko tautos atminime: 
dar tebestovi jo Baubliai (jei,žinoma, nežuvo 
per karą), o jo raštai tebeliudyja apie Poškos 
gražų, lietuviškų nusistatymą, mūsų gimtosios 

kalbos meilę ir parodo jautrių žmonių vargui 
Poškos širdį Kaltinėnų kapinėse dar ir dabar, 
tur būt, tebestovi aukštas kryžius su šiuo 
prasmingu užrašu:

Žinok, ateivi, jog tie kapai yra 
Žemaičio mokyto ir garbingo vyro, 
Kurs kalbų tėvų savo ištaisyti troško, 
O patsai vadinosi Dijonizu Poška. 
Metuose 1830 mirtis užtiko, 
Bet uždirbta pasaulėj šlovė jo paliko.

MYKOLIUKAS
PR. IMSRYS

Mykoliukas 
dar mažiukas, 
dar nepilnus 
turi tris ...

Tartum, vyras 
šoka, sukas, 
trepsi koja 
į grindis.

Nors dar vyras, 
kaip pipiras — 
šoka trepsi 
trept patrept!
Už šiaudelio 
tik užkliuvo 
ir į žemę, — 
galvų žnekt!

Mikas kiškį 
tuoj į glėbį... 
klykia, imas 
už galvos.

Atsikėlė, 
dzigu, dzigu — 
bėga, glaudžias 
prie mamos.

Mykoliukas, 
nors mažiukas, 
nors nepilnus 
turi tris ...

nors ir kiškių 
daug pagauna — 
šoka, trepsi 
į grindis.

PASAKA APIE 
4U'

idelės snaigės sukosi 
JL ore. Visos jos buvo

baltos ir spindėjo saulu 
tėję. Tačiau viena, pati

didžioji, spindėjo labiausiai. Ji buvo panaši į 
žvaigždę, todėl eglės jų žvaigždute ir vadino.
Žvaigždutė išsiskyrė iš kitų pasisuko, pasi

supo ore ir nusileido ant mažutės eglelės, kuri 
žaliavo miške tarp didžiųjų eglių. Ant eglelės 
šakelių kabojo pakibę daug ašarėlių. Mat, ši 
mažoji buvo tikra verksnė. Dėl mažiausio 
nieko ji apsižliumbdavo. Senosios eglės jų ir 
praminė verksnele.

Kada snaigės sukosi ore, eglelė snaudė, ir 
vos tiktai žvaigždutė prikibo prie jos viršūnės, 
ši pabudo ir ėmė verkti.

Atbėgo kiškelis.
— Ko gi raudi, eglele? — klausė jis.

EGLELĘ VERKSNELĘ
L. ČEPIENĖ

— Nežinauu! Šaltas lašelis ant mano viršū
nėlės! — dejuoja eglelė. -

— Cit, neverk, — ramina jų kiškelis. — Tai 
sniego žvaigždutė. Aš jų tuojau nupūsiu. — Ir 
jis taip stipriai savo .perplyšusiomis lūpomis 
papūtė žvaigždutę, jog verksnelė prapliupo 
juoktis.

Ir žvaigždutė juokėsi. Ji stipriai laikėsi už 
spyglių ir smagiai suposi.

— Daug gražiau yra juoktis, ne verkti! — 
šaukė ji eglelei ir, pasileidusi nuo viršūnėlės, 
plasnojo aplink.

— Palauk, nenuskrisk dar. Tūpk ant mano 
šakelių pasupsiu tave. — prašė eglelė. Jai 
patiko žvaigždutė, ir jai dabar buvo nemalonu, 
kad pirma verkė.

—• Neturiu daugiau laiko! — Šuktelėjo 
žvaigždutė.
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— Nusileisk Šen, dar dabar!— užsispyrė verksnelė ir pravirko, kaip visada, kai kas nedarydavo taip, kaip ji norėdavo.— Klausyk, eglele, — griežtai prabiložvaigždutėj— Jeigu tu nenustosi verkšlenus, niekados nežaisiu su tavim ir nepakviesiu tavęs į eglių, šventę. ,Šoks Striukutis, šoks Bukutis, šoks visi kiškeliaj ...dainavo kiškelis ir striuokinėjo.— Bent kartų, pamėgink nežliumbti: už kiekvieną, sulaikytą, ašarą, prisegsiu tau po snaigę prie tavo šakelių, ir eglių, šventėje tu būsi pati gražiausia eglelė, — tarė žvaigždutė ir nuplasnojo snaigių, būryje į. mišką.— Neverksiu! — tarė eglelė.— Na, pažiūrėsiu, kaip tu išsilaikysi neverkusi, — erzino verksnelę kiškis. ■— Pažiūrėsim.— Neverksiu, vistiek neverksiu, — tvirtino eglelė.— Kafr! — karktelėjo 'ant kelmo tupėjusi ir viskągirdėjusi varna. — Tu tokia spygliuota, nė nutūpti į, tave negalima. Tu augi visai nenaudingas medis, — erzino ją Varna.— Aš užaugsiu didelė ir būsiu naudinga. Iš manęs gamins popierių, ir atspausdins pasakų vaikams.Eglelei buvo pikta, kad apie ją taip kalbėjo, bet ji dabar, išskleidusi šakeles, ėmė sau dainelę niūniuoti. ‘. — Tu neverki? — prišoko nestebęs kiškelis.— Tu neverki? — paklausė ir senoji eglė, verksnelės teta, ir pažiūrėjo į eglelės šakas. Šakos buvo visai sausos.— Tikrai neverkei, — stebėjosi teta. — Seniai laukiau šios valandos, kada tu tapsi tikra eglė, ne verksnė. Štai dabar dovanoju tau šį sidabrinį kankorėžį iš pasakų šalies.— Iš pasakų šalies! — nustebo' eglelė.— Kankorėžis stebuklingas, — toliau aiškino tetulė. — Vieną kartą per metus, ir tiktai per eglių šventę, jis gali tau padovanoti, ko labiausiai norėtum. Prašyti reikia taip:Kankorėži, pasiūbuok, man ko noriu, dovanok.Eglelė suvirpėjo iš džiaugsmo. Kaip seniai norėjo ji kanklių! Tokių kokias nešėsi kartą per mišką kankliuodamas žilas senelis.— Aš norėčiau kanklių — pasakė tyliai eglelė.. — Štai įsegu tau kankorėžį, į, žaliausiąją
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šakelę. Rytoj eglių šventėje paprašyk jo, ko nori. Labanakt, eglele, — pasakė teta ir užsnūdo.Ir mažoji eglelė užsimerkė. Tačiau miegoti ji negalėjo. Širdelė taip džiaugės ir daužės, kaip koks būgnelis. Šakelės siūbavo stebuklingą kankorėžį. Siūbavo, siūbavo ir užmįgo.'Praslinko naktis. Diena prabėgo. Ir vėl sutemo. Danguje sužibo Vakarinė žvaigždė. Sugaudė bažnyčių varpai. Senosios eglės palenkė savo viršūnes ir ėmė melstis.O eglelė vis dar miegojo. Ore sukosi snaigės. Didžiausioji nutūpė ant eglelės viršūnės. Eglelė pabudo ir neverkė. Ji juokėsi.— Tu neverki? — nustebo snaigė. Tai buvo ta pati snaigė žvaigždutė. — Kokia tu puiki, eglele! — džiaugėsi žvaigždutė. — Dabar žaisiu su tavim’ ir papuošiu tave, kad būtumei pati gražiausioji.— Skriskit, snaiguolėlės, skriskite čionai! Tūpkit ant šakelių žėrėkite linksmai — šaukė žvaigždutė savo drauges. 1Ir baltosios snaiguolėlės ėmė tyliai leistis ant žaliųjų eglelės šakelių. Stebuklas įvyko! Vos tik kuri paliečia. eglelę, tuojau pavirsta vaidilute, balta maža mergyte ilgais baltais plaukais ir spindinčia žvakute sidabro vainikėlyje.Kaip puikiai spindėjo visa eglelė! Ji siūbavo šakeles ir tyliai šnabždėjo:.Kankorėži, pasiūbuok, šimtą kanklių dovanok!Vos tik ištarė eglelė tuos žodžius, susiūbavo kankorėžis, žvyneliai pasikėlė, ir iš ten, kur paprastai gulėdavo sėklelės, ėmė byrėti mažutės kanklės.Vaidilutės pagavo krentančias kankles. Nustebusios eglės palenkė savo viršūnes. Pamėčiusios stebuklingą eglelę, ištiesė viena kitai snaigėmis ir ledo varvekliais papuoštas šakas, sustojo ratu, ėmė šokti ir dainuoti nuostabią savo dainąMažoji eglelė spindėjo visų gražiausiai. Lyg apsvaigęs, žiūrėjo kiškelis į egles per visą naktį. O kai danguje žvaigždės užgeso ir į mišką pažiūrėjo saulė, visos eglės ir mažoji’ eglelė saldžiai snaudė, apie ^stebuklingąją šventęx sapnuodamos.V/// '•
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ŽVANGUTIS
A. GIEDRIAUS

Išaugo pievoje žvangutis, 
nei didis, nei mažutis, 
bet matomas labai: 
tiesus, neplonas, nesulysęs 
ir ne per daug ištįsęs, 
o žydi geltonai.
Kai vėjas papučia, pamažėle siūbuoja, 
gelsvais 
žiedais 
saulutėje Švytuoja 
ir visada puikiausiai, jaučias.
Štai į pievelę, 
atskrido trys drugeliai 
ir laksto, siaučia.
„Žiūrėkite, koks aš gražutis!" 
sušuko jiems žvangutis!" 
„Kas kitą, tokį ras?
Čia nė vienos žolės 
ir nė vienos gėlės 
nėra tokios, kaip aš’
Pažvelkite kad ir į miglę, prie manęs: 
kiekvienas praeinąs 
aiškiausiai gali pamatyti, 
kokia liesutė ji, kokia mažytė 
ir grožio kokio menko ..
Drugeliai buvo sužavėti •
ir į žvangutį nusileido patupėti.
Tuo tarpu štai pro miglę sliekas slenka. 
Jam žemės žinomi visi plyšeliai.
Tas padarėlis visur tarp šaknų, praslysta 
ir žemės paslaptis gerai pažįsta.
Jis sako jiems: „Margi drugeliai, 
žvangutis moka pakalbėti, 
gražiais Žodeliais pablizgėti.

PASAKĖČIA

Bet jūs nežinote: juk jis
į miglę įsisurbęs savo šaknimis ...
O tu,žvanguti,rods didžiuojies savo augumu 
ir savo dailumu.
Tik kur tiesa? Tu pats tai puikiai augi, 
bet miglę smaugte smaugi..

KIAULĖS UODEGA
VIRGILIJUS JANKUS

Iš pradžių Dievas sukūrė pasaulį be spalvų. 
•Visi daiktai buvo vienodi, ir pasaulis atrodė 
labai negražus. Tada Dievas pasidarė dažų, 
pasiėmė daug didelių, ir mažų teptukų ir išėjo 
dažyti.

Su dideliu teptuku dangų nudažė mėlynai, 
žoles žaliai, žemę juodai, paskui su mažesniais 
gyvulius, paukščius, su pačiais mažiausiais 
išgražino gėles.

Išbaigęs visus dažus, Dievas atsiduso, 
pasigrožėjo ir ruošėsi keliauti atgal, tik tuo 
tarpu kriukt, krįukt atbėgo iš kažin kokio 
ka.mpo kiaulė ir sako Dievui:

— O kokia spalva beliko man?
Dievas pažiūrėjo į puodus, į kiaulę ir sako:
— Nebeturiu. Bet tu ir taip graži.
— Graži?! — suprato kiaulė. — Aš ir pati 

žinau, kad esu graži, bet kai visi nudažyti
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tokiom gražiom spalvom, tai kuo gi aš turiu 
būti prastesnė?

Dievas šyptelėjo, pagalvojo, apvyniojo ant 
piršto galo kiaulės uodegą, ir tarė:

— Na, tik pasižiūrėk, ar turi kuris nors 
kitas tokią nuostabią uodegą? Kas kad jie 
nudažyti, bet kokios jų uodegos!

Pasižiūrėjo kiaulė per vieną petį pasižiūrėjo 
per kitą ir, smagiai kriuktelėjusi, nubėgo 
pasirodyti savo uodegos kitiems.

Ji ir šiandien tebevaikšto užrietusi nosį ir 
didžiuojasi, kad taip gražiai suraitytos uodegos 
niekas daugiau neturi.

KIAULĖ PO ĄŽUOLU
JONO KRYLOVO PASAKĖČIA

Po ąžuolu Degloji 
priėdę gilių, prižnagojo, 
čia pat išsimiegojo, 
paskui, praplėšus! akis, 

pradėjo knisti ąžuolo šaknis.
,,O ką darai?" iš ąžuolo jai sako varnas.

„Tas tavo darbas čia nedarnas.
Gal ąžuolas padžiūt, kai jam Šaknis parausi!"
— „Ogi tedžiūsta sau!" atrėžė jam lėkausė.

„Ar aš dėl to turiu dabotis?
Nuo gilių aš tunku — tesie man jų, lig soties. 

O kitkas man nerūpi!"
— „Ei, čiuke, čiuke, murzinlūpe!" 
prašneko ąžuolas „Ar gilės tau skanu?

Jei savo šnipų pakylėtum, 
tai pamatyt galėtum, 
kad aš ir tas giles užauginu?

Išvertė A. GIEDRIUS

DU PEŠTUKAI IR KATINAS
A. GIEDRIAUS PASAKĖČIA

Du žvirbliai rado 
pyrago.

„Tai mano!'“ čirškia vienas. „Aš radau!"
„O aš seniai čia jį matau!
Tai mano!" spiegia kitas.

. Kapt, kapt, ir juodu ritas.

Pamatė katinas du peštukus, 
pritykinęs nutvėrė į nagus 

ir sako:
„Peštynių jau pakako!

Dabar1 ir tas pyragas mano bus, 
ir judu.
abudu."
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VISKO PO
Kas yra UNRRA? Sį. vardą, dažnai girdime. 

Tai sutrumpintas pavadinimas angliškai — 
United Nations Relief and Rehabilitation Ad
ministration. Išverskime lietuviškai — Jung
tiniu Tautų. Paramos ir Atstatymo Valdyba.

UNRRA įsteigta 1943 metais lapkričio 
mėnesį, Vašingtone, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Jai rūpi žmonių šelpimas ir 
pagalba. Si organizacija nesikiša į karo, į. 
valstybių, reikalus.

Antrasis pasaulinis karas sunaikino daug 
miestų, kaimų; dabar vargingai gyvena daug 
kraštų, ir dar daugiau yra ligotų, benamių ir 
be tėvynės žmonių. Visų tautų nelaimingaisiais 
UNRRA rūpinasi be išimties. Ji šelpia ir 
lietuvius, ir latvius, ir estus, ir italus, ir lenkus, 
ir vokiečius, ir visus visus, kurie yra varge 
ar nelaimėje. Benamiams ar be tėvynės 
steigia stovyklas, parūpina pastogę, drabužį, 
globoja mokyklas, kuria ligonines,- maitina, 
ptiziųri, suranda darbo, sudaro pragyvenimo 
sąlygas. Nieko varge nepalieka.

Labai daug darbo UNRRA turi Kinijoje, 
Europoje, ypač Vokietijoje, kur tebėra nemaža 
karo audros atblokštų žmonių iš kitų kraštų

Rūpinimasis maistu, sveikata, pastoge, 
apranga ir žmogaus gerbūviu sudaro vadinamų 
paramos darbų. O atstatymo darbas yra 
susietas su atskirų kraštų pramonės ir žemės 
ūkio grąžinimu į taikos gyvenimo vėžes, iš 
kurių karas yra išbloškęs.

UNRRA yra visų tautų (jungtinė) organi
zacija (draugija). Nariai yra atskiros valsty-

ŽINIŲ
Lietuviai Norvegijoje. Kai vokiečiai pavergė 

Lietuvą, lietuvius ėmė gabenti į Vokietiją ir 
į kitus vokiečių nukariautus kraštus. Taip 
nemaža lietuvių atsidūrė Italijoj, Prancūzijoj, 
Olandijoj, Suomijoj ir kitur.

1944 ir 1945 metais vokiečiai 450 lietuvių 
prievarta atvežė ir į Norvegiją. Įkaro pabaigą 
šis skaičius padidėjo dar keliais šimtais, nes 
vokiečiai, pasitraukdami iš Suomijos, kartu 
atsivarė ir ten buvusius lietuvius.

Tokiu būdu Norvegijoje pagaliau atsidūrė 
800 vyrų nuo penkiolikos metų iki šešiasde
šimt su viršum. Profesijos taip pat labai

NEDAUG
bes. Šiuo metu Įeina 46 valstybės, padėdamas 

' savo pinigais ir kitokiais įnašais. Iki šiol 
daugiausia padėjo Jungtinės Amerikos Vals
tybes ir Didžioji Britanija. Jų pavyzdžiu seka 
it kitos valstybės.

Ir mes esam UNRROS globojami ir remiami, 
kol grįšim į savo išsiilgtąją Tėvynę

B. Nemunaitis
*

Kodėl šlapiam šalčiau, nekaip sausam? Nuo 
šlapio nugaruoja vanduo, o nugarinti vandeniui 
reikia šilumos. Tos šilumos turi duoti kūnas. 
Juo daugiau reikia nugarinti vandens, juo 
daugiau tam reikia šilumos, taigi juo ilgiau 
būsi šlapias, juo daugiau turėsi atiduoti iš 
Savo kūno šilumos.

Vėjuje šlapiam šalčiau, nekaip užvėjoje ar 
troboje. Lengva suprasti. Vėjas greičiau 
padeda džiovinti, staigiau padeda paimti iš 
kūno šilumą, dėl to ir šaltį staigiau pajuntam.

Kaip vėjas padeda džiovinti? Ogi jis tajėg- 
nupučia garus, tai į vietų nupūstų greičiau 
gali pakilti kiti.

Ar garai matomi? Kai yra jų tirštai, tai 
matomi. Pastebėkit, kai eina garai iš verdančio 
puodo. Prie pat puodo jie matyti, kai pakyla 
ir išsisklaido, nematyti.

Ore visada yra garų bet ne visada juos 
matom, o tik tada,- kai yra jų tirštai, 
pavyzdžiui, matom rūkų ir debesis — juk tai 
taip pat tiršti garai.

Kauginas

ŽINELĖS .
įvairios; darbininkai, amatininkai, ūkininkai, 
tarnautojai.

Visi buvo pristatyti prie sunkių darbų. 
Turėjo skaldyti uolas, gręžti tunelius, statyti 
tiltus, kasti griovius ir dirbti prie kitų susisie
kimo kelių. Ten, kur lietuviai dirbo,buvo nieke- 
no negyvenama.Žiemą čia esti šiaurės Šalčiai 
ir ilga poliarinė naktis. Tai buvo šiaurėj.

Pietinėje Norvegijoje apgyvendinti lietuviai 
dirbo miško ir statybos darbus. Maistas buvo 
labai prastas. Lietuviai stengdavosi išklysti į 
norvegų šeimas ko nors nusipirkti. Norvegai 
suprato sunkią lietuvių padėtį, sušelpdavo
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maistu, užjausdavo geru žodžiu. Su jais lietu
viai gražiai sugyveno. O kartais norvegai net 
padėdavo lietuviams pabėgti nuo vokiečių,

Lietuviai buvo numatę, besibaigiant karui, 
pereiti į sąjungininkų puse ir taip išsilaisvinti. 
O vokiečiai ir po kapituliacijos tebebando 
sunkinti lietuvių būvį ir norėjo pasilaikyti 
pas save tarnais ir darbininkais. Tačiau 
norvegų dėka pasiliko tuščios vokiečių 
pastangos. Lietviams pavyko persikelti į 
atskiras stovyklas ir laisviau atsikvėpti. 
Tuojau atgijo sportas, susibūrė chorai, susirū
pino spauda. Ypač suartėta su norvegais 
koncertudse. Norvegai labai pamėgo lietuviškų 
dainų, mūsų tautiškus šokius. Kvietė visur 
koncertuoti. Norvegai, sužavėti mūsų dainos, 
dar labiau lietuvius pamilo. Net sunku buvo 
atsiskirti ir atsisveikinti.

1945 metų spalių mėnesį visi lietuviai iš 
Norvegijos persikėlė į Vokietijų Norvegijoje 
paliko gerų lietuvio vardų, ir lietuviškos 
dainos atgarsius.

Lietuviai kitur. Be čia suminėtų valstybių 
lietuviai karo metu buvo nugabenti taip pat į. 

Rumunijų, Vengriją, į Balkanų pusiasalį. Čia 
buvo po nedaug. Kur dabar jie — tikrai 
nežinome.

Iš Olandijos dabar jau visi perėję. į 
Vokietijų Šiek tiek tebėra Prancūzijoje. Olan
dijoje ir Prancūzijoje daugumas lietuvių sun
kiai dirbo anglių kasyklose. Švedijoje dar 
yra kiek lietuviųčia jie atsirado irgi dėka 
karo. Yra taip pat ir Italijoje.

Lietuviška radijo stotis. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse (JAV) Bostone veikia lietuviška 
radijo stotis. Kiekvienų dienų transliuoja 
žinias, paskaitas, muzikų

Lietuvai Gelbėti Fondas. Didžiosįos Britani
jos lietuviai ’įsteigė Lietuvai Gelbėti Fondų 
Šio fondo vyriausia valdyba yra Londone, o 
Škotijoje ir kitose vietose dirba Fondo 
skyriai. Fondas renka aukas pinigais ir daik
tais lietuviams šelpti. Šiuo metu L.G. Fondas 
ruošia didelę loterijų

Žemėlapyje. Raskite čia paminėtas valstybes 
ir miestus. Kokiais keliais galima ten nuva
žiuoti iš jūsų gyvenamos vietos? O kaip toli 
nuo mūsų mielosios Lietuvos?

B. Nemunaitis

UŽDAVINIAI IR PRAMOGOS
G. ŠARKUTĖ

Mįslės
13. Du bėga, du veja, o niekad nepriveja.
14. Baltos pievos, juodos avys, kas išmano, 

tas jas gano.
15. Pramuši ledų — rasi sidabru, pramuši 

sidabrų— rasi auksų
16. Žalia žolė, bet ne žolė; su uodega, bet ne 

pelė.
17. Verža keverza visų laukų apkeverzojo.

Atsakymai. 8. Dubuo su sriuba ir valgyto
jai. 9. Šuo. 10. Dantys. 11. Durys. 12. Skalbiniai.

Žodžių žaismas Nr. 3
Skanų gėrimų paimsi, 
vienų raidę jam nutrinsi, 
kitų raidę įrašysi — 
kitų žodį paskaitysi;
taip vadinas žemės plotas, 
vandeniu aplinkui apribotas.

„Saulutei“ leisti X. Y. paaukojo 100 RM. 
Leidėjai širdingai dėkoja.

Atsakymas. Nr. 2: 
Lapė — Lapas.

Degtukų raštas Nr. 3
Kaip vadinas didžiausia Lietuvos upė? 

Paimk 24 pagaliukus ar degtukus ir sudėk jo 
vardų.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Atsakymas. Nr. 2:

VILNIUS 
KAUNAS.

Pirmajame numeryje klaidingai surinktas 
ir parodytas Lietuvos- vardas. Turėjo būti 
šitaip:

LIETUVEI
Redaktorius ir leidėjas A. Giedraitis, 

Visais „Saulutės“ reikalais prašoma kreiptis 
Lietuvii^Sąjungos Valdybą

Detmold, Bahnhofstr. 6. Šio Nr. kaina 1.50 RM

56

CjL 305,99
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