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GIRMANTAS
Gegužės mėnuo — žiedų, mėnuo, nes tada 

pavasaris parodo visų, savo grožybę. Tada 
visur žaliuoja baltuoja, geltonuoja, raudonuo
ja, marguoja. Kaip paveikslais nuklotos 
pievos, kaip kaišyte iškaišyti sodai ir darželiai.

Ar atsimenat, kaip puikiai, ypač saulėtą, 
dienų, atrodo Lietuvoje žydinčios pievos ir 
sodai? O prisiminkim dar bitelių, dūzgimų, 
paukštelių, čiulbėjimų, ir visur gimta jų, savo 
kalbų, ir dainų. Ar yra kas gražiau.

Gegužės mėnuo yra ir Švenčiausios Mer
gelės Marijos garbinimo mėnuo. Lietuvoje tas 
laikas ypač reikšmingas. Visa Lietuva labai 
myli MarijlĮ, jos garbei daug bažnyčių 
pastatyta, paveikslų, ir giesmių sukurta. 
Gegužės mėnesį visi Šventosios Mergelės 
altoriai ir paveikslai . su didele meile ir 
atsidėjimu puošiami gėlėmis. O gegužinės 
pamaldos Lietuvoje vienos iš gražiausių pa
maldų bažnyčiose ir namuose.
Gegužės mėnesio pradžioje, pirmąjį sekma
dienį, minime motinų.

Tai yra brangiausias žodis iš visų žodžių ir 
mieliausias vardas iš visų vardų žemėje. 
Pradėdamas kalbėti, mažas vaikelis pirmiausia 
taria tų brangų žodį, paskui augdamas daug 
sykių jį kartoju ir visų savo amžių nešioja jį 
savo atmintyje ir širdyje. Nes nėra šioje 
žemėje būtybės, brangesnės už motinųrir nėra 
meilės, didesnės 'už motinos meilų.

Motina savo vaikais nuo užgimimo dienos • 
nepaliaujamai rūpinas: valgydina, dengia, 
švarina, susirgusius slaugo, pavargusius ir 
nuskriaūstus guodžia ir užjaučia, padeda 
kentėti, ir tai vis su didžiausia meile ir atsidė
jimu. Per dienų dienas, per naktų naktis 
motinos akys nepasilsi žiūrėdamos ir ausys — 
klausydamos, kur eina, kų daro, kų veikia jos 
vaikai: ar jiems gera, ar neištikti pavojų, ar 
gražiai elgias, ar nereikia motinos žodžio ir 

pagelbos. Ir kaip suspaudžia motinai širdį, kai 
vaikams negerai kas pasidaro arba kai jie 
patys negerai elgias!

Mylėkim ir gerbkim savo motinas ir būkim 
amžinai.joms dėkingi.

Minėdami savo motinų gimdytojų prisi
menam ir tėvynę Lietuvų. Ji mums antroji 
motina. Šį kartų mes jos netekę, tai juo labiau 
juntam, kas buvo mums Lietuva. Kaip mūsų 
motina gimdytoja, ji glaudė mus kada savo 
žemėje, ir miela mums buvo. Ar užmiršime 
jų? Niekada. Šviesiausiais atminimais apie jų 
džiuginsim savo širdis ir gaivinsim viltis ir 
pasiryžimų greičiau į jų sugrįžti.

Ir dar prisiminkim ... 1904 metų gegužės 
mėnesio 7 dienų rusų valdžia leido lietuviams 
knygas lietuviškai spausdinti. Lig tol 40 metų 
draudė. Pagalvokim, kokia didelė buvo pa
daryta Lietuvai skriauda! Ir per tuos 40 metų 
lietuviai nesnaudė: knygas ir laikraščius 
spausdinos Tilžėje ir slaptai gabenos įLietuvų. 
Bet dėl to daug žmonių nukentėjo, nes tokius 
rusų valdžia persekiojo ir smarkiai baudė. Ir 
kiek čia tegalima buvo tų knygų slaptai 
įsigyti! O ir skaityti jas reikėjo pasislėpus.

Galų gale rusų valdžia pamatė, kad jai 
daug vargo visada bus, saugant šviesos trokš
tančius žmones, dėl to vėl leido, lietuviškai 
spausdintis ir skaityti knygas. Visa Lietuva 
nudžiugo. Ėmė rastis naujųlaikraščiųir knygų 
ir daugiau rašytojų. Lietuva kaip žydėte vėl 
pražydėjo.

Taigi štai ir dėl to atmintinas mums gegužės 
mėnuo. Branginkim laisvę, kad galim gimtąja 
savo kalba rašyti, spausdinti ir skaityti. Tegu 
knygos ir laikraščiai, kaip pavasario žiedai, 
puošia laikinas mūsų pastoges, o geri pasi
skaitymai pripildo mūsų širdis ir sielas kilnių 
jausmų.
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Čia Nemunas ir Neris ir mūsų. Kaunas

SMUIKININKAS
VYT. TAMULAITIS

ama, momyte!
Tylu Niekas neatsako.

— Mama, mamyte! — vėl pasigirsta gailus 
vaiko šauksmas nakties tamsoje. Bet tik 
vidurnakčio ramunas plaukia iš tamsių šešėlių, 
kurie savo juodame glėbyje laikė pavasariu 
alsuojančių žemę.

— Mama, kur tu? — pašoka išsigandęs 
vaikas savo guolyje ir bailiai praveria akis. 
Prieš jį tamsoje sumirga degančios žvakės, 
suskamba kažkur toli laidotuvių, giesmė, kuri 
staiga ima stiprėti, garsiau ir garsiau gausti 
jo ausyse, galvoje ir kažkur giliai krūtinėje, 
skaudžiai užgaudama ramiai plakančių širdį 
Mirgančių žvakių šviesa tamsoje ima virpėti, 
suptis ir gesti ašarose, kurios nesulaikomai 
ima veržtis iš vaiko akių.

„Mama, mama..." ne lūpose, o širdyje 
dabar kartojo tūkstantį kartų tų brangų vardų 
be tikslo, be prasmės jį šaukdamas, nors gerai 
žinojo, kad niekas jo neišgirs, palaiminta 

ranka jau nepalies karštos kaktos ir ašaroto 
veido ....

Vaikas paremia galvų tarp rankų, ir pasku
tinis motinos atsisveikinimas, neduodųs jam 
romumo nei dienų, nei naktį nuolat keldamas 
ir budindamas iš miego, nutraukdamas sapnus, 
atsistoja prieš jo akis visu savo baisumu.

— Sudiev, sudiev, mama! — ištaria vos 
girdimai, ir akys nukrypsta įžvaigždėtųdangų 
į tuos mėlynus tolius, kur išskrido balta ir 
švelni jo motinos siela.

Berniukas dabar aiškiai viskų prisimena. Jo 
mama mirė, prie jos karsto ilgai degė ir tirpo 
vaško žvakės... Ji gulėjo tyli ir rami, 
užmerkusi šviesias akis, kurios sekė ir lydėjo 
kiekvienų jo žingsnį Paskui jų išnešė ir išvežė 
į kapus. Užkasė ten prie erškėtrožių krūmo ir 
greit visi užmiršo. Niekas jos dabar nepri
siminė — tos vargšės kampininko našlės — 
kaip, tik vienas jos sūnus, kurį po laidotuvių 
išsivežė pas save dėdė avių ganyti, žųsų
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pavarinėti ir siuntinėti ten, kur kam patiko. 
Viską, kąneturtinga našlė turėjo vertingesnio, 
pasiėmė dėdė, palikęs našlaičiui tik menką, iš 
paprastų, lentelių, kaimo staliaus sukaltą, 
smuiką, kuriuo berniukas taip mėgo groti. 
Buvo jam pats brangiausias motinos atsimini
mas, kurį ji padovanojo pirmosios komunijos 
dieną, tardama:

— Tu labai norėjai turėti smuiką. Štai jis! 
Grok juo. Tavo neturutinga motina negalėjo* 
tau nupirkti gražaus ir tikro smuiko. Bet nors 
jis turi tik tris stygas, noriu, kad išinoktumjuo 
gioti taip, kaip tas pasakos smuikininkas, 
kurio smuikas taip pat turėjo tris stygas. 
Pirmoji, ploniausia — buvo padaryta iš meilės, 
kuria degė jo širdis, antroji iš tiesos, kuri 
gyveno jo širdyje, ir trečioji — iš kantrumo, 
kuris drąsa ir viltimi derino anas pirmąsias, 
lydėdamas tą nuostabųjį smuikininką 
gyvenimo kelyje. Ir tas pasakos smuikininkas 
ėjo per pasaulį, grodamas ir budindamas 
žmoniųširdis. Kas išgirdo jo smuiko virpėjimą, 
to širdis plazdėdavo meile, tiesa ir viltimi.... 
Tu gal ir neišmoksi taip gražiai groti kitiems, 
kaip tas, bet grok juo pats sau, kad visų 
pirma tavo pačio širdis skambėtų tų trijų 
stygų nuostabiuoju garsu, kuris gyvenimo 
kryžkelėse tave nuves tikruoju keliu, kuriuo 
privalai eiti....

— Prižadu mama, — prisiminė savo žodžius, 
kai sušuko iŠ džiaugsmo, imdamas smuiką. 
Nesigilino tada į tų žodžių prasmę, tik dabar 
jie ėmė jam ryškėti, tik dabar ėmė vis aiškiau 
ir labiau suprasti motinos pasakytą gilią 
mintį....

— Neužmiršiu savo pažado, mama, — ištarė 
ir ėmė kažko jieškoti tamsoje, raustis savo 
guolyje. Greit iš. po pagalvės ištraukė savo 
smuiką ir pamažu, atsargiai ėmė juo groti. Jo 
širdis nuo pirmųjų garsų ėmė giedrėti ir rimti, 
lyg ją būtų kas supę? ir nešęs tais nuostabiais 
garsais į tolimą erdvę, už degančių danguje 
žvaigždžių, kur buvo dabar jo motina ...

— Na ar nenutilsi tu, svirply! — pasigirdo 
tamsoje rūstus balsas. — Turbūt, neduosi 
ramiai miegoti tol, kol tos tavo dėžės 
nesudaužysiu....

Tai buvo rūstus dėdės įspėjimas. Berniuko % 
smuikas tuojau nutilo. Bet jis jį tebelaikė 
rankose, ir tebespaudė vis stipriau ir stipriau

prie krūtinės, glaudė prie veido... Jo galva 
sviro, akys merkėsi, piršteliai nebelietė stygų, 
bet jam atrodė, kad jis groja ir groja, kad jo 
smuiko garsai plaukia ten pas motiną, ir jų 
keliais ji ateina pas. jį, paliečia savo pirštais 
veidą, glosto galvą...

— Mama, tai tu .. . Tai tu! — ištarė vaiko 
lūpos, sudrebėdamos iš laimės ir taip pasilieka 
praviros, paskęsdamos saldžiame vidurnakčio 
sapne...

Gegužis žiedais baltavo sodų šakose, ir 
pievų švelniame žalume skrajojo pirmieji 
drugeliai.

Prie pamiškės, pūdyme, piemenukas, 
pasikišęs po pažastimi savo smuiką, varinėjo 
avis ir nuolat žvilgčiojo į besileidžiančią 
saulę,

— Dar anksti. Supyks, jei parginsiu.... 
— kalbėjo vienas. — Bet ir vėluotis negaliu, — 
neramus sukinėjosi apie avis ir nedrąsiai ėmė 
varyti jas link sodybos, paskendusios žalume.

Saulė vis labiau raudo, ritosi mėlynu 
dangumi, tęsdama šešėlius ilgyn ir ilgyn. 
Piemenukas ėmė spartinti žingsnius ir greičiau 
varyti avis. Tik prie kiemo vartų dar kiek 
palūkuriavo. Paskiau greit įvarė avis į kiemą 
ir netrukus išbėgo pro tuos pačius vartus, 
vienas su savo smuiku rankose. Pasileido 
tekinas per pievą į pamiškės kelią nuolat 
sustodamas prie gražesnės gėlės žiedo.

— Ką gi kita nunešiu, jei ne tave... — 
kartojo godžiai skindamas tai laukinę ramunę 
tai raktelį, tai čiobrelį...
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Baltas gegužės vakaro rūkas jau kilo iš 
pievų ir laukų, tai piemenukas nedrąsiai 
pravėrė kapų, vartelius ir įėjo į mirusių miestą. 
Saulė didelė ir raudona išsirito iš balto 
debesėlio, auksiniu lietumi apiberdama baltus 
kryžius, stovinčius nepabaigiamoje eilėje po 
svyruojančiais beržais. Čia buvo ramu ir tylu.

Piemeniukas pabėgėjo kiek žvyro išpiltu 
takeliu į priekį, staiga pasuko, nesulėtindamas 
žingsnių, į šoną, ir nuošaliame kapų kam
pelyje, toli nuo tako, paklupo prie apleisto, 
žolėmis apžėlusio motinos kapo. Jo palinkusią 
galvelę apipylė saulės spinduliai.

— Mama, — ištarė staiga, — ir aš atėjau 
tavęs pasveikinti, kaip ir kiti vaikai, kurie 
šiandien sveikina savo motinas. Atėjau, 
mama, pas tave, kad ir aš galėčiau padėkoti 
tau už gyvenimą, kurį man davei. Dėdės 
Petrukas savo mamytei dovanojo gražų 
Marijos paveikslėlį auksiniuose rėmeliuose, 
o Aldutė pasakė gražų eilėraštį ir priskynė 
daug puikių gėlių iš darželio ... Aš nieko, tau, 
mamyte, nenupirkau: dėdė dar nė karto man 
pinigų nedavė, o Petrukas nepaskolino ... Iš 
darželio gėlių taip pat negaliu skinti. Štai 
atnešiau tiktai tas, kur pievoje žydi... Atleisk, 
mama, už tokią menką dovanėlę... Tiesa, 
Petrukas su Aldute pasakė eilėraštį-prižadėjo 
būti geri ir visada savo namytės klausyti. Ir 
aš tau prižadu išpildyti tai, ką man sakei — 
groti savo smuiku taip, kad mano širdis 
visada virpėtų, kaip ir to pasakos smuikininko 
stygos — tik meile, tiesa ir kantrumu. Nors 
Petrukas sako, kad aš groju taip, kaip svirplys, 
ir dėdė žadėjo mano smuiką sudaužyti, bet aš 
tau pagriešiu šiandien, ką išmokau begany
damas. Niekas mano smuiko neklauso, bet tu, 
mama, juk jo klausysi ir tik tu viena suprasi, 
ką aš tau grosiu .....

vaikas savo lentinį smuiką, priglaudė prie jo 
savo veidą ir pradėjo groti. Nedrąsiai 
suvirpėjo pradžioje smuikas kapų tyloje ...

Paskui jis ėmė groti garsiau ir garsiau. 
Nesuderintos stygos virpėjo ir verkė. Iš po 
piemenuko žemėtų pirštelių plaukė graudi 
melodija, verždamosi savo ilgesingu virpėjimu 
į įdubusį motinos kapą... Ji, ilsėdamasi šitame 
apleistame kape, buvo laimingiausia iš visų 
motinų, ir jai, gal būt, pavydėjo daugel kitų, 
kurių kapus puošė marmuro paminklai, kur 
žydėjo rožės ir chrizantemos ... Tylios ašaros, 
kurios krito iš berniuko akių ant kapo, kaip 
perlai žibėjo gęstančioje saulėje, papuošdamos 
tą kapą gražiausiu paminklu, kokį būtų 
norėjusi turėti kiekviena motina ...

Saulė jau buvo pasislėpusi už šilo, ir šalta 
rasa krito ant akmeninių kryžių kai berniukas 
baigė groti ir atsisveikino motiną. Buvo jau 
beeinąs, kaip nepažįstama ranka palietė jo 
petį. Krūptelėjęs atsisuko.

— Nebijok manęs, — tarė nepažįstamas 
ponas. — Aš girdėjau tavo smuiką. Tu grojai 
gražiai, nuostabiai... Tavo našlaičio ilgesys 
tikrai pasiekė motinos širdį kurios atėjai čia 
pasveikinti. Sutik, aš paimsiu tave kartu su 
savim, kad išmokyčiau grdti tikru smuiku ir 
visiems žmonėms. Aš esu muzikas ir jaučiu, 
kad tu tikrai nuostabiai galėsi groti visiems 
žmonėms....

Išsigandęs berniukas žiūrėjo į nepažįstamą 
veidą, nesuvokdamas ką atsakyti. Staiga 
pasakė-

— Aš našlaitis .. . Kas už mane ganys pas 
dėdę avis ir žąsis? Mokytis juk reikia pinigų, 
o dėdė jų man neduos...

— Eime, — tarė nepažįstamasis, švelniai 
paėmęs jį už rankos. — Tau jau viską davė 
motinos meilė.

r-.
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IŠ VISŲ GRAŽIAUSIA
B. VOVERAITĖ

Iš visų, gražiausia
Lietuva tėvynė.
Ten saulutė tartum aukso, 
ten dangaus mėlynė.

Ten Dubysa ir Šešupė, 
mielas Nemunėlis, 
ant šakytės šarka tupi, 
o darželiuos gėlės.

Piemenėliai žalioj pievoj 
birbynėlėm birbia, . - 
paliai kelia rymo Dievas, 
mums širdelės virpa.

Ten močiutė, sesutėlė, 
brolelius palydi, 
šalia kelio vieškelėlio 
dobilėliai žydi.

Ak, norėčiau vienų, kartų 
tėviškėn sugrįžti!
Baltas beržas ten prie vartų, 
mūsų, ten jaunystė.

ŽEMĖ ŠAUKIA
A. P. BAGDONAS

Aš girdžiu, tolumoj mane šaukia — 
balsas tėviškės skrenda pas mus ... 
Baltos eglės našlaitės palaukėj 
liūdi vienišos ilgus metus.

Ir ruduo, ir žiema čia ateina, 
o pavasario saulės nėra ...
Aš girdžiu tolumoj žemės dainų, 
gęstant žarai vėlai vakare.

Ventos skardžiuos berželis palinkęs, 
o pakalnėj banga nerami 
klauso balso kuklios dainininkės 
ir mėnuo, tyliomis naktimis.

Žemė šaukia, dangus ir tėvynė, 
skrenda balsas laukais svetimais.' . 
Atsiliepkit šešėliais išklydę, 
nes pavasaris greitai ateis.

VIENUMA
ST. TYLIUS

Daržely žvalgos našlaitėlės — 
veideliai graudūs, išvagoti. 
Kad nors bitutė pasikėlus 
ties jom nutūptų parymoti. 

Žiūrėk, kas spalvos mano sienų! 
Net žvaigždės spindi, lyg mėlynėj. 
Geltonos gėlės, tarsi, pienių — 
tavęs belaukdamas suskyniau.

Sparneliai plakas į, palangę, 
į mano vienišų trobelę. 
Tave priimt aš pasirengęs, 
paklydusi laukų viešnele!

Daržely stiebias našlaitėlės — 
veidai jų tylūs, aprasoti.
Bitulė, kojų vos įkėlus, 
palieka vėl mane rymoti.
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Tai ne dideli kalnai, tai Lietuvos pajūrio smėlio kopos.

NUOSTABUS KREPŠYS
JURGIS JANKUS

Matatutis visą, amžių, tarnavo karaliaus 
kariuomenėje. Betarnaudamas visiškai paseno 
ir nebegalėjo atlikti savo pareigią. Tada jį 
paleido namo. Bet Matatutis namų, neturėjo. 
Jis nuėjo pas karalių paprašyti, kad duotų 
jam senatvėje kur galvų priglausti arba nors 
pensijų išmokėtų. Bet karalius tų dienų buvo 
piktas ir senų kareivį pro duris lauk išvijo.

Eina Matatutis keliu visiškai nusiminęs ir 
tuščios pypkutės kandiklį čiulpia. Beeidamas 
susitiko žilą senelį.

— Žmogau, ko toks nusiminąs? — paklausė 
senelis. — Nusiminęs būtum ir pats, — rūškanu 
veidu atsakė Matatutis. — Še, jau dvi dienos 
kaip į pypkę, nebeturiu ko įsikimšti, kišenėje 
duonos nė trupinėlio, prieš akis senatvė, o 
galvos kur priglausti nėra.

— Tai ko norėtum? — paklausė senelis.
— Kaip tai ko? — nustebo Matatutis.
— Pasakyk savo tris didžiausius norus, aš 

juos išpildysiu.
Matatutis pasižiūrėjo į senelį ir nusišypsojo: 

pats karalius jo noro neišpildė, ką gi gali 

padaryti tas seneliukas? — Bet pasakė: «.
— Na, sakysim, padaryk, kad mno pypkėj 

niekada nepritrūktų tabokos, kišenėje duonos, 
ir kad kiekvienų ką tik panorėjęs, galėčiau į 
savo krepšį įvaryti.

Vos spėjo tai pasakyti ir truktelėjo pypkę— 
skaniausias dūmas siūbtelėjo į burną; griebė į 
kišenę ir ištraukė storą riekę duonos. Nusiėmė 
nuo pečių krepšį Žiūri — pagrioviu šokuoja 
varlė.

— į krepšį! — sušuko Matatutis.
Varlė pasuko į tą pusę ir šoktelėjo tiesiai 

į krepšį.
Tada Matatutis pakėlė nustebusias akis, 

apsižvalgė aplinkui, bet senelio nebebuvo: jis 
dingo, kaip į žemę prasmego.

Atsisėdo senas kareivis ant griovio krašto 
ir iš piktumo pradėjo žilus plaukus rautis. 
Kodėl jis toks kvailas! Koks nelabasis jį 
pakurstė gal iš švento Petro ar net paties 
Viešpaties Dievo pasijuokti? Teisybė, tabokos 
ir duonos jam netrūks, bet jis galėjo senatvei 
paparašyti gražaus dvaro, daug pinigų galėjo

83

7



paprašyti, kad po mirties tiesiai į dangų, 
įleistų, o dabar ..'.

Ilgai mąstė Matatutis, paskum atsikėlė ir 
p asuko atgal.

Priėjo prie karaliaus vartų, bet sargybiniai 
sukryžiavo durtuvus ir neįsileidžia.

Matatutis nusikabino krepšį pakratė ir 
sušuko:

— Nagi į krepšį!
Sargai tik šast, šast sulindo į krepšį ir tokie 

mažyčiai pasidarė, jog .atrodė, lyg krepšys 
visiškai tuščias būtų.

Dabar Matatutis Visiškai drąsiai nuėjo tiesiai 
pas patį karalių.

— Ko tu nori? — piktai paklausė karalius.
— Aš visą amžių tau tarnavau. Dabar 

pasenau ir nebeturiu kur pasidėti. Duok dvarą, 
kad turėčiau kur galvą priglausti ir daug 
pinigų, kad būtų iš ko gyventi.
• Susirūstino karalius, suraukė aukštą kaktą 
ir jau norėjo pašaukti sargybinį, kad seną* 
kareivį į gilų rūsį uždarytų bet Matatutis nusi
kabino krepšį, pakratė ir tarė.

— Šviesiausias karaliau, prašau į krepšį.
Karalius pasidarė visiškai mažutis, šast ir 

pradingo krepšyje.
Matatutis užsimetė krepšį ant kukšteros ir 

išėjo.
Karalius pamatė, kad bus nebegerai.
— Paleisk! — maldauja. —Duosiu ir dvarą 

ir pinigų,tik pažadėk daugiau į mano rūmus 
nebeateiti.

Atrišo Matatutis krepšį, prižadėjo daugiau 
dvare nebesirodyti. pasiėmė pinigus, įsikišo 
į užantį karaliaus raštą ir nuėjo į dovanotą 
dvarą.

Dvaras buvo labai gražus, bet visiškai 
negyvenamas. Rūmai didžiuliai, kambariai ant 
kambarių bet niekur nė gyvos dvasios. 
Nejauku ėmė darytis, bet seną kareivį 
įbauginti ne taip lengva Pasirinko Matatutis 
pačią minkščiausią lovą pasikabino ant lovos 
galo krepšį ir atsigulė

Kai tik pradėjo temti, tuoj iš visų kampų 
pradėjo lįsti velniai.' Iš pradžių nedrąsiai, 
juodais katinais pasivertą paskum apuokais, 
o ant galo, visiškai įsidrąsinę, ir tikrais velnio 
drabužiais pasirodė Jie kaukė, klykė, apie 
lova šoko, už antklodės tampė, bet Matatutis 
visą laiką tylėjo. Tik kai vienas per daug 
išdrįsęs paėmė už kojos ir gerokai timptelėjo, 
Matatutis pošoko ir sušuko:

— Lauk visi! Kad daugiau jūsų čia nė kvapo 
nebūtų!

Velniai pradėjo nežmoniškai juoktis, o pats 
didžiausias prilindo prie pat lovos ir pasakė:

— Jeigu nori gyvas likti, tai bėk. Ligi 
dvylikos dar liko dvi minutės laiko. Jei ligi 
dvyliktos ištrūkti nepasiseks, po dvyliktos 
mes tave po vieną raumenėlį išpešiosim, p 
dūšią į pragarą nusinešim. Raiti nujosimi!

Mato Matatutis, kad čia menki juokai: 
velnių akys tik žiba,' geležiniai nagai tik 
barška.. Visiškai nežymiai nusikabino nuo 
lovos galo krepšį iškėtojo ir sušuko:

— Visi į krepšį!
Velniai tik šast, šast po vienas kito ir 

sulindo. Matatutis užrišo, pakabino ant lovos 
galo ir ramiai išmiegojo.

Kitą rytą pasisamdė tuzin^gerų darbininkų 
padavė visiems po spragilą padėjo krepšį 
vidury klojimo ir liepė kulti. Vyrai kūlė, kūlė 
ligi pietų po pietų apvertė ir vėl kūlė.

Pavakariais pats Matatutis išnešė krepšį už 
daržinės, atrišo, apvertė ir pakratė. Oras tik 
smala pasmirdo, ir didelis viesulas per laukus 
nuūžė.

Nuo to laiko Matatutis gyveno visiškai 
ramiai. Gulė ir kėlė, kada norėjo, valgė ir 
dirbo, kada ko užsigeidė. Nei karalius, nei 
velniai juo nebesirūpino.

Bet vieną dieną atėjo nelauktas svečias. 
Didelis, juodas ir šnekėjo visiškai tyliai.

— Aš esu mirtis, — pasakė jis. — 
Pasiruošk. Rytoj mirsi. Pasakė ir išėjo. Jis 
apsisuko taip greitai, kad Matatutis nespėjo 
nė krepšio iškėtoti.

Pasiliko vienas ir ėmė perkratinėti savo 
gyvenimą. Niekam nieko gera jis nebuvo 
padaręs, o blogo vis kas nors susirasdavo.

Pasišaukė tada tarną ir pasakė.
— Rytoj aš mirštu. į karstą įdėk mano 

krepšį ir spragilą. Tik parink, kur didesnis.
Ir tikrai, kitą dieną jis numirė. Po trijų 

dienų palaidojo, ir Matatutis pasijuto anam 
pasauly. Žiūri — šalia jo stovi tas pats juodas 
svečias.

— Kur dabar man eiti? — paklausė Mata
tutis'.

— Tiesiai, .— parodė tas su ranka ir vėl 
pranyko.
Pasiėmė žmogelis krepšį, užsimetė'ant peties 

spragilą ir nuėjo.
Eina, eina, žiūri — priešais pragaro vartai,
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o prie vartų būrys velnių, stovi ir dūšių, laukia. 
Kai tik nauja dūšelė ateina, tuoj jis ant 
sprando ir joja į pragarų.

Matatučiui visiškai nebe linksma pasidarė. 
Jis sulėtino žingsnį ir ėmė galvoti, ką daryti. 
Tuo tarpu vienas mažas velniūkštis, atsigrįžęs 
-į tą. pusę, ėmė smarkiai šaukti. Atsigrįžo ir 
kiti pasižiūrėti. Tuoj velnių tarpe kilo 
didžiausias'sumišimas. Per vienas kitą, suvirto 
visi į pragarą ir užsitrenkė vartus. Vienas 
iškišo galvą pro mažytį langelį šalia vartų, ir 
pradėjo šaukti:

— Ko čia eini? Čia tau vietos nėra!
— Tai kur mano vieta? — paklausė Mata- 

tutis.
— Eik tenai, pas šventą Petrą,— parodė 

ranka velniūkštis į kitą pusę ir užtrenkė 
langelį.

Ir tylu, tylu pasidarė pragaro pavartėj, kaip 
žiemos vidurnaktį kapinėse.

Matatutis pasidairė, pasidairė ir nuėjo į tą 
pusę, kur velniūkštis parodė.

Eina, eina, žiūri — baltuose debesyse 
paskendę mėlyni dangaus vartai stovi, o prie 
jų šventas Petras ant rakto pasirėmęs rymo. 
Iš anapus debesą ateina ilgos ilgos eilės 
baltai apsirengusią žmonią linkteri šventam 
Petrui ir dingsta anapus vartą Prisiartino ir 
Matatutis. Šventas Petras pakėlė galvą ir 
suraukė kaktą.

— O pats ko čia jieškinėji? — paklausė.
— Jieškau kur galvą priglausti, — kukliai 

atsakė.
— Bet iš tavo drabužią neatrodo, kad tu 

galėtum atsilsėti Viešpaties išrinktąją tarpe. 
Eik tenai!

Ir parodė ranka tiesiai į pragarą
Matatutis žvilgterėjo į savo drabužius ir 

susigėdo. Jie buvo juodi, apsivėlę kapinių 
moliu ir visi dėmėti, ant pečią kabaldavo 
sunkus spragilas,, o ant krūtinės senas elgetos 
krepšys. „Ir kam aš prašiau tos duonos ir 
tabokos į pypkę? Ir taip galėjau valgyti ir 
rūkyti, ką norėdamas. Kad būčiau pasiprašęs 
nors to balto drabužio, prieš kurį dangaus 
vartai patys atsiveria!" — tyliai pagalvojo ir 
vėl kreipėsi į šventą Petrą.

— Į pragarą aš jau buvau nuėjęs, bet 
nepriima. Sako, eik pas šventą Petrą

Šventas Petras tuo tarpu vėl buvo užsiėmęs 

su vis naujais atvykstančiais dangaus svečiais, 
tik šūktelėjo galvą per petį ir atkirto:

— Nepriima — žinokis. Nepriimsiu ir aš!
— Tai kur man dingti? — jau pro ašaras 

prašneko Matatutis.
Petras staiga atsisuko. Jis aukštai pakėlė 

galvą ir veidas pasidarė rūstus, kaip audros 
debesis.

— Kur? — sugriaudė jo balsas. — Nagi va, 
neužmatomi drėgną debesą plotai. Jie drėgni, 
šalti ir neturi šešėlio meilės. Klajok po juos, 
kol Viešpats Dievas tavęs pasigailės ir įsakys 
velniams, kad į pragarą priimtą!

Pasakė ir taip nusisuko, kad Matatutis 
aiškiai suprato, lyg į savo paties rankas būtą 
teisybę paėmęs, kad šventas Petras jo balso 
daugiau nebegirdės. Jis čia stovėjo nusisukęs 
didelis ir žilas, kaip akmeninis.

Matatutis, pilnas nusiminimo, paėjo kelis 
žingsnius į debesis. Čia buvo taip drėgna ir 
šalta, kad prie visko pripratusiam senam 
kareiviui net kaulai pašiurpo, ir valgyti taip 
norėjo, jog, rodės, imtą ir vienu kąsniu puse 
pasaulio atkąstą. O čia pat už mėlyną vartą 
buvo jauku ir gera. Ten viešpatavo amžina 
laimė. Žmonės vaikščiojo laimingi, ir nė 
vienas negalvojo, kad po debesis klajoja vėlė 
be vietos, nes jeigu kuris apie tai pagalvotą 
visa dangaus laimė tamsesnė pasidarytą.

Matatutis vaikščiojo tarp debesą ir jį ėmė 
vis didesnis apmaudas. Prie pragaro vartą 
raičiojosi ir žaidė smagūs velniūkščiai. Jis 
nusiėmė nuo pečią spragilą ir paleido į ją 
pusę, bet velniukai vikriai ’ pasigavo jį ir 
nusinešė į pragarą. Tada Matatutis nusiėmė 
krepšį pagalvojo, žengė prie švento Petro, ir 
sušuko:

Šventas Petrai, prašau į krepšį!
Šventas Petras nė nepasidairęs tik šmukšt į 

krepšį ir sėdi.
Žmogelis užraukė krepšį užsimetė jį ant 

pečių ir pasuko į dangaus vartus.
Vos tik peržengus slenkstį dvelktelėjo 

maloni šiluma ir nuostabus kvapas. zTuoj 
pranyko badas ir iš kaulą išgaravo šaltis 
Širdis prisipildė ramumo ir linksmybės. Jis 
ėjo ir ėjo, o sieloj džiaugsmas augo be galo.

Su sykiu žiūri — priešais aukštas aukštas 
auksinis sostas, o jo viršūnėj pats Viešpats 
Dievas. Ir ne Viešpatas Dievas, bet tas pats

85

9



žilas senelis, kuris tada išpildė tris prašymus. 
Tik tada jis buvo geras ir šypsojosi, o dabar 
žiūrėjo rūsčiai, ir plati kakta buvo pilna 
raukšlių,

— Kaip tu čia patekai? — paklausė, ir jo 
balsas, kaip perkūno trenksmas, nudundėjo 
dangaus skliautais.

Matatutis krūptelėjo. Baimė, kaip šalto 
vendens upelis, nubėgo per visus sąnarius, 
bet greitai susigriebė ir atsakė:

—■' Per Tavo paties, Viešpatie, pagalbą.
Bet Viešpats dar labiau suraukė kaktą, 

pusišaukė mažyti angeliuką, ir pasakė:
—: Pašauk šventą Petrą tegu išmeta šį 

nelaimingąjį, pro vartus.
Bet Matatutis pašoko ir greitai pasakė:
— Nereikia, Viešpatie: šventą Petrą aš 

turiu čia.
Su tais žodžiais jis praskleidė krepšį, ir iš 

jo kyštelėjo plika, žilą plauką vainikėliu 
apvainikuota švento Petro galva.

Viešpats pasižiūrėjo į Petrą į krepšį ir nusi

šypsojo, o Matatutis įtartinai ėmė kratyti- 
krepšį ir padarė tokią veido išraišką lyg nuo 
lūpą tuoj tuoj nušoks žodžiai:

— į krepšį Viešpatie.
Bet Viešpaties veidas darėsi vis skaidresnis. 

Danguje pasidarė šviesu šviesu, lyg devynios 
saulės būtą užtekėjusios.

— Na, tegu jau, tegu, — pagaliau pasakė 
Viešpats. — Greičiau paleisk mano Petrą 
tegu eina prie vartą kad nereikalingo-plauko 
pro atvirus vartus neprisigrūstą

Paskum atsigrįžo į mažąjį angeliuką ir 
paliepė:

— O tu atnešk tam senukui padoresnius 
drabužius. Tokio apdriskusio čia laikyti 
negalime.

Matatutis nė nepajuto, kaip iš ranką išslydo 
tas nuostabusis krepšys,ir jis, puolęs antkelių, 
ėmė garbinti Viešpaties gerumą o Viešpats, 
tyliai pasilenkė, paėmė krepšį ir pakabino 
aukštai virš debesą kad nė aukščiausi dangaus 
angelai nebegalėtą jo pasiekti.

ŽIEDU MALDA
VYTĖ NEMUNĖLIS .

Vėl žydi obelys tėvynėj 
ir puošia tėviškės namus 
vėl vyturėliai sidabriniai 
ten čiulba ulba pro skausmus.

Kaip tyras ašarą upelis, 
padangėj srūva ją giesmė, 
ir klauso mūsą broliai, keliais 
vargą vergiją eidami.

Ir atsidūsta ją krūtinės 
tik toj giesmėj; tik tuos žieduos, 
ir klauso Viešpats nusiminąs 
vienos žiedą — širdžią maldos.

PAVASARIS
RIMAS AMALVISKIS

Pavasaris eina, pavasario šventė, 
gaivina pasaulį slopintą varguos, 
Į saulę, į Šviesą — dainuoti, gyventi; 
žaliuojančios žemės žaliuosiuos laukuos!..

Pavasariui šypsos pirmoji žibutė, 
pavasariui meldžias pievelė žalia ... 
Prabils paukštužėliai, raiboji gegutė, — 
jau nyksta piktosios žiemužės galia ...

Pavasaris šaukia: Gyventi! Mylėti! .. 
Užmiršti nedalią vargus ir skriaudas ...
Pavasaris liepia žaliuoti, žydėti, 
bealmančias gydo krūtinių žaizdas ...
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■ Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 
vai kukū!

Sėjau žalią levendrėlę, 
šilagėlė žydi.

Dygo rūta, dygo mėta, 
vai kukū!

Dygo žalia levendrėlė, 
šilagėlė žydi.

Skyniau rūtą, skyniau mėtą, 
vai kukū!

Skyniau žalią levendrėlę, 
šilagėlė žydi.

Pyniau žalią vainikėlį 
vai kukū!

Iš rūtelių, levendrėlią 
šilagėlė žydi.

VISTA, VILKE IR SENELE
A. GIEDRIUS

Jau visai buvo prisiartinęs vakaras, ir saulė 
nusileidus, o višta su savo vištyčiais dar 
lesinėjo pievutėje. Staiga pereklė pakėlė 
galvą ir sušuko:

— Ai, ai! Jau ženklas pasirodė. Bėkim 
greičiau į laktelę!

Vištyčiai sužiuro ir supuolė prie motinos. 
. — Ko nusigandai, mamute? — paklausė jie. 
— Koks ženklas?

Višta parodė į.vakarinę žvaigždelę danguje 
ir tarė:

— Ve, kibirkštis. Pasižiūrėkite. Vėliau, 
daugiau ją bus, o naktį dar daugiau. Ten, 
kažin kur aukštai, tupi mūsą senolė — labai 
gera. Ji žiūri, kad vištos per ilgai lauke 
neužsibūtą šeškui ar kuriam kitam plėšikui 
nepatektą o juo labiau maži vištyčiai. Senolė 
ima barstyti danguje kibirkštis, daug daug ją 

pribarsto. Kai tik nepaklausytą vištyčiai, 
tuojau ant žemės pabertą...

— Bėkim, bėkim! — sukliko vištyčiai.
Ir nubėgo visi tūpti.

Gulėjo vilkė su savo vilkiukais guolyje ir 
dairės į visas puses. Pro tankias eglių šakas 
žibėjo danguje žvaigždelės.

— Mamele, — klausė vilkiukai, — kas ten 
aukštai žiba?

— Tai mūsą protėvią akys, — atsakė vilkė.
— Ten, danguje, daug yra mūsą protėvią

Vilkė išsivedė vaikus į didelę aikštę ir 
parodė platą sklypą dangaus. Čia buvo matyti 
daug žvaigždžią.

— Ar matote? — parodė vilkė vaikams. — 
Kai tiek daug mūsą bus žemėje, kiek ten 
protėvią tai mes užviešpatausim visą žemę
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ir darysim, ką, norėsim, ir ėsim, kiek valiosim.
Vilkiukai ir vilkė žiūrėjo į dangų, skalino 

dantimis ir staugė:
— Ū-ūū, vilkai! Būriuokitės pulkais, paro

dykit savo galybę,!.

Prie namų ant suoliuko sėdėjo senelė ir 
maža mergaitė. Danguje spindėjo milijonai 
žvaigždelių.

— Senele, kas tie žiburėliai? — paklausė 
mergaitė.

Senelė pasižiūrėjo į visą matomąjį dangų 
ir tarė:

— Tai yra’ švieselės, 'trykštančios pro dan

gaus langus. Pro tuos langus žiūri Dievo 
angelėliai ir sergsti žemę. Kai tie langeliai 
atidari, mums miela ir malonu, jei užsidarytų, 
— mums būtų liūdna. Kai debesuota, nematom 
Dievo langelių, mums nesmagu, kai • vėl 
pamatom, malonu ir miela. Ar ne puiki Dievo 
šviesa? Tik per mažyčius langelius tematai, 
o koks puikumas! Jei atsivertą visas dangus, 
kaip atrodytą!

— O saulė? — paklausė mergaitė.
— Saulė — vienas didelis Dievo langas. 

Dėl to saulėta diena panaši į Viešpaties dieną 
danguje.

— Man patinka Dievo langeliai, —* tarė 
mergaitė ir ilgai žiūrėjo į dangą.

.. • VIŠČIUKAI
O. B. AUDRONĖ 

Cyp, cyp, cyp kamuolėliai pūkų 
su gelsvu snapeliu.
-Cyp, cyp, cyp —

ir sulest negaliu." 

trupinėlis sunkus,

„Kva, kva, kva — kas nutiko jus čia?

Geltonsnapiai maži, 
kva, kva, kva, paskubėkit sparčiau, 
nes sulesiu pati pamaži.”

Liu, liu, liu — pūkiniu grumsteliu 
nuriedėjo kartu.
Liu, liu, liu. Po šiltu sparneliu 
pamiegoti saldu.

— Cyp, cyp, cyp kamuolėliai maži 
ridinėja aplink. . .

Cyp, cyp, cyp. „Kas čia žiūri kažin? ------ - \

Kva, kva, kva — man vaikų nenumink!"
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TAS GAIDELIS
V. NEMUNĖLIS

Tas gaidelis „kakaryko" 
tarp vištyčių kai suriko, 
išsigando riet vilkai 
ir labai maži vaikai.

Aš tik neišsigandau 
ir surikti taip bandau
— Ka—ka—ry—ko!'

AŠ MOKĖJAU 
VIENA RAIDĘ 

V. NEMUNĖLIS

Aš mokėjau vienų raidų, 
bet manęs ji pasibaidė: 
ji nubėgo pas vištas, 
o aš mokausi kitas.

KIŠKIS IR RUDIS
A. GIEDRIUS

Kiškis ėdė Mankaus kopūstus. 
Pamatė Rudis ir ėmė vytis. Bet 
kiškis pabėgo. Rudis dejavo:

— Au, au! Nepagavau!
Ir piktas parbėgo namo. Man- 

kus jam sako:

- Palauk, Rudi: dar kiškis at
bėgs. Tiktai iš anksto nelok, 
patylomis pulk ir tverk.

Kitų kartų kiškis vėl atbėgo į 
kopūstus. Pamatė Rudis ir vėl iš 
anksto sulojo. ' Kiškis ir dabar 
pabėgo.
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Kelk, mažyte
PRANĖ TEKUTIENĖ

Pro langelį, pažiūrėjo 
rytmečio saulutė, 
ir lovelėj pastebėjo _ 
miegančią mažutę.

Spindulėliai švelniai kalba, 
glosto jos veidelį:
"Kelk mažyte, darbas laukia - 
renkis į darželį.”. •

Greit pašokus iš lovutės, 
rankeles sudėki, 
atsiklaupus prieš kryželį 
maldą pakalbėki.”

Tišku, tišku vandenėlis, 
lyg perlą raselė. 
Nusišypso angelėlis, 
kai švari burnelė.

Tak, tak, tak, tak per kiemelį, 
trys šimtai žingsnelią - 
ir mažytė jau darželyj 
tarp linksmą vaikelią.

RIDI, RIDI
Kas čia sukas, 
kas čia sukas?
Ar pelytė, 
ar vilkiukas?

Ridi, ridi, ra—ta—ta!
Eikš, mamyte, 
ar matai?

Sukės, sukės 
ir sustojo... 

Su ausytėm 
ir su kojom ...

V. ŠMAIŽIENĖ

Ridi, ridi, ra—ta- 
Žiū, mamyte, 

kas čia toks?

Aš galvojau — 
karpuoliukas 
ant grindą čia 
sukas, sukas.

Ridi, ridi, ra—ta- 
O tai mūs 
raina katytė!

•toks!

•ty—tė!
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, JIEVUTE, 
PELĖ IR KATINAS

A. GIEDRIUS
Tupi katinas kieme ant akmens ir murkso. 

Prieina gaidys ir sako:
— Ko gi tu, katinėli, murksai, nuleidęs nosį?
— Dėkui, kad pakalbinai, — atsakė katinas.

— Iš tikro nesmagiai jaučiuos.
— Kas gi tau yra?
— Nieko nėra. Bet Jievutė neleidžia man 

eiti savo pareigų.
Gaidys nustebo.
— Taip, taip, — paaiškino katinas. — Ji 

bara mane, kad aš gaudau peles. Keista mer
gaitė. Pelės išsigraužė jos kambaryje olų ir 
lenda. Užvakar nutvėriau vienų, tai — ai! 
Kone sumušė mane. „Liaukis", sako „daugiau. 
Negaudyk man pelelių, Aš noriu pasižiūrėti, 
kaip jos čia man po kambarį, lakstys." O aš 
neiškenčiu: kai tik pamatau — išlenda, ir 
griebiu. Jau toks mano paprotys. Ir šeimininkė 
jų nekenčia, įmanius nuodyte jas išnuodytų 
visuose namuose.

— Mažas daiktas susitvarkyti su Jievute, — 
tarė gaidys ir pašnibždėjo kažin kų katinui į 
ausį.

Katinas susijuokė, paskui pakilo ir nuėjo į 
trobų o ten prisitaikęs šmurkštelėjo įJievutės 
kambarį.

Jievutė besanti atsisėdus megzti. Kambaryje 
labai tylu. Katinas atsitūpė netoli olos ir tyko. 
Ogi po valandėlės ir išlenda pelė — jauna, 
mikli. Katinas priėjo ir užtūpė olų. Pelė persi- 
gandus bėga šen, bėga ten, o Jievutė džiaugias.

— Nebijok, mažyte, — sako ji pelei. — Aš 
neduosiu tavęs katinui. O tu, Raini, neužkabink 
man pelelės!

Katinas tyli. Kas jam darbo! Šį kartų jis nė 
nemano jos užkabinti.

Pelė lakstė, lakstė ir pasislėpė kampe -po 
stačiu kūliu popierių. Jievutė sako jai:

— Kvailiuke, ko tu bijai? Bėk į aslų.
Ir pakėlė visų kūlį popierių. Pelė, pasijutus 

staiga be prieglaudos, šoko slėptis po arti
miausiu daiktu. O artimiausias daiktas buvo — 
pati Jievutė. Pelė švyst jai ant kojos, kabarai, 
kabarai ir lipa aukštyn.

— Mama, mama, gelbėk! — suriko mergaitė, 
trypdama ant daikto.

O pelė jau prie pat juosmens po apatiniu.
Atbėgo mama, ir nesupranta.
— Pelė, pelė! — šaukia trypdama Jievutė.
O katinas tupi ant olos ir juokias.
— Gerai, — sako. — Dabar matai . . . Kitų 

sykį netrukdyk man jų gaudyti.
Mama irgi negerai padarė. Ji atsegė mer

gaitei sijoniukų ir atleido juosmenį, o pelė, 
pajutus laisvų kelių aukštyn, krebždi, krebždi 
ligi pat pažasties.’

— Ai, ai! — suspiegė Jievutė ir ėmė Šokinė
dama kratyti rankas.

-Mama kone išvirto nuo to jos spiegimo. Bet 
ir pelė kažin kaip nukrito. Tada katinas 
prišoko ir paėmė jų.

— A, kad tave kur ... — atsiduso motina.
— Kone ligų man įvarei.

O Jievutė paglostė katinų
Kai motina ėjo atgal pro. duris, katinas 

pasiėmė pelę ir išbėgo į kiemų.
— Na, o kų? — paklausė gaidys.
— Gerai, — atsakė katinas. — Pagaliau 

susiprato.

RAINIUKAS IR ANTANĖLIS
PRANĖ TEKUTIENĖ

Kybar, vybar ant virvutės 
žaidžia katinėlis.
„Kodėl mirga tau akutės?" 
klausia Antanėlis.

Prisikišęs prie ausytės, 
sako Antanėlis:
,1 Susižeisi sau nosytę, 
rainas mažulėli."
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Purkšti Rainiukas ir supyko, 
taukšt skaudžia kojyte.
Verkia vaikas, smūgį gavęs: 
„Mama, ai, mamyte!

Nedraugausiu su Rainiuku - 
juoko nesupranta." 
Išakėjo smilkiniuką, — 
taip, matyt, jau lemta . . .

KAUNAS PASKENDO
JURGIS JANKUS

Kaunas nuo Vytauto kalno

Rimutis atvažiavo su tėveliais į Kauną ir 
apsigyveno Aleksote, ant paties Linksmakalnio 
Šlaito. Apačioj tekėjo platus Nemunas, į 
vienį ir kitą, pusę plaukiojo garlaiviai ir 
visiškai maži laiveliai, o anoj pusėj, plačiam 
slėnyj sisigrūdęs, stovėjo visas Kaunas. Tik 
stogai, stogų stogai. O toliau, už tų stogų, vėl 
kalnas — tai Žaliakalnis. Rimutis mėgdavo 
stovėti balkone ir žiūrėti į Nemuną, ir į tą 
begalinę daugybę stogų.

Vieną rytą jį pažadino tėvelis daug anksčiau, 
nekaip paprastai.

— Bėk, žiūrėk, — sakė jis.
— Kaunas paskendo!

Rimutis pašoko iš lovos, išsigandusiom akim 
pažiūrėjo į tėvą, ir su baime paklausė:

— Ar mes paskęsta?
— Ne, mes nepaskęsim. Mes ant kalno. Bet 

žiūrėk, kas Kaunui atsitiko!
Rimutis užsimetė švakelį, išbėgo į balkoną ir 

krūptelėjo: nei Nemuno, nei Kauno nebuvo 
matyti. Jų vietoje baltavo didelis didelis 
ežeras. Iš vandens kyšojo' tik miesto bokštų 
viršūnėlės.

Valandėlę Rimutis stovėjo be žado. Jam be 
galo pagailo Nemuno ir tūkstančių tų slėny 
susigrūdusių stogų, širdį, suspaudė skaudus 
nerimas, ir jis atsigrįžo į tėvelį. O tėvas 
stovėjo atsirėmęs į duris, žiūrėjo į Rimutį ir 
šypsojos. Paskum pasakė:

— Gražu?
Rimutis, žodžio netaręs, pasuko galvą atgal 

ir vėl ėmė žiūrėti į tą didelį ežerą. Tuo tarpu 
jo dugne storai storai subaubė garlaivis. 
Mieste pasigirdo automobilių pypsėjimas. Jis 
pamatė, kaip Savanorių plentu atlėkė lengva
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mašina ir • nertė paniro į ežerą. Dabar 
nusišypsojo ir Rimutis. Jis vėl atsisuko į 
tėvelį ir pasakė:

— Tėveli, čia juk ne vanduo, bet rūkas?
— Bet gražu? — vėl paklausė tėvas.
— Labai gražu! Ir gerai, kad ne vanduo, — 

atsakė Rimutis ir vėl pasuko akis atgal.
Rytas buvo vėsokas, ir Rimučiui ėmė 

darytis vėsu. Jis nubėgo į kambarį, apsivilko 
šilčiau, vėl išėjo į balkoną ir ilgai ilgai žiūrėjo 
į rūke paskendusį miestą.

Saulei kylant, rūkas ėmė nykti. Vis ilgesni 
galai bokštą kilo aukštyn, pasirodė aukštesnių 
namą stogai ir Nemuno tiltas. Netrukus ir 
visas miestas išlindo, o didelis didelis ežeras 
dingo, kaip graži pasaka.

MANO MARGIUKAS
S. LAUCIUS

Jei pirklys koks atvažiuoja, 
Margis net užkimęs loja: 
„Au, au, au, javai geri. 
Bet ar pinigą turi?
Pirki, jei grūdai patinka, 
sumokėki šeimininkui, 
o jei ne, atgal prašau, 
atvažiuos kiti ,— au, aul"

Jei pro sodą suka dėdė, 
mano Margis šoka, sėda, 
trypia, džiūgauja — au, au ... 
Prašom, turime alaus, 
ir skilandžiai jau aprūkę.

. Kaip namie, sveteli, būki. 
Joks daiktelis nepražus.
Bėris gaus tuoį avižą

Ak, protingas buvo Margis. 
Ko nereikia, nepalies.
O jei aš guliu pavargęs, 
jis gi budi prie šalies. 
Ką sakau jam, lyg supranta. 
Kai aš maudaus, jis ant kranto. 
Aš bažnyčioj — jis lauke. 
Tik nėra jo barake ...

Gaila Margio. Buvo geras. 
Kai kareiviai mus išvarė, 
jis lig tilto palydėjo, 
palinkėjo gero vėjo, 
sukaukė ir apsisukęs 
grįžo saugot mūsą ūkio. 
Gal ir saugoja — au, au! 
Sužinosime vėliau ...

Aš turėjau Lietuvoje 
vieną draugą keturkojį, 
žinoma, anais laikais. 
Ar atsimenat, vaikai? 
O, tad buvo ten kas kita! 
Ten Margiuką aš gavau. 
O Margiukas — au, au, au! — 
man už lango vis kas rytą

Aš rimtai Margiuką mokiau. 
Tekdavo ir susipykt.
Bet vėliau, — o kas čia tokio? — 
tik per tėvo lazdą strykt 
ir per lanką ir per tvorą- 
neša krepšį, jei tik nori; 
patarnaus tau ir pašoks, 
tik kąsnelį duok mėsos.

Nepražūdavo nė šiaudas. 
Margis, uodegą paspaudęs, 
taip ir laukdavo-— nu, nu!. 
Tad vagišią — už skverną 
O vagišiuš, metęs maišą 
išsigandęs ir jau raišas, 
dumia naktį patvoriais, 
šaukdamas — ai, ai, ai, ai! 

Jeigu elgeta į kiemą 
Margis jį patikęs ima: 
„Au, au, au! Ar tu girdi? 
Pūsimelsti jei žadi, 
gausi duonos, gausi sūrio 
ūkininkas visko turi. 
Na, o jei girtuoklis tu, 
saugokis aštrią dantą!"
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LINKSMASIS DAMNIKUTIS
ŠIAME SKYRIUJE LINKSMASIS DAMNIKU
TIS PATEIKS SKAITYTOJAMS LINKSMU 

DALYKĖLIŲ
Sunkus uždavinys

Mažas Antanėlis, neseniai pradėjęs eit į 
mokyklą, beruošdamas namie pamokas, 
apsiverkė.

— Ko tu verki, vaikeli? — paklausė motina.
— Žiūrėk, mamyte. — paaiškino Antanėlis.

— I?ašydamas šiandien mokykloje diktantą, 
parašiau žodyje stalas dvi raides 1 1. 
Mokytojas liepė perrašyti žodį, stalas, 
paliekant tiktai vieną raidę 1. Tai dabar aš 
nežinau, katrą iš tą dvieją 1 1 reikia 
palikti...

Apvylė
Tėvas. Na, ir apvylei tu mane, Petriuk. 

Žadėjau tau nupirktą dvirati, jeigu pereisi į 
trečią klasę, o tu antroje likai antriems 

metams. Ką gi tu veikei paskutiniu laiku?
Sūnus. Mokiausi važiuoti dviračiu ...

. Nepagalvojus ...
Mokytojas kartą aiškina mokiniams:
— Niekuomet nereikia kalbėti nepagalvojus. 

Jei jūs norita ką svarbaus pasakyti, tai pirma 
turite bent iki penkiasdešimt suskaičiuoti, o 
jei ypatingai svarbus dalykas, tai iki šimto.

Dviem dienoms praslinkus, mokytojas pa
mokos metu atsistojo prie krosnies pasišil
dyti ir pastebėjo, kad visą vaiką lūpos kažin 
ką šnibžda. Pagaliau visa klasė paskubomis 
pabaigė:

—... devyniasdešimt devyni, šimtas!... 
Pone mokytojau, tamstai dega švarko 
skvernas!...

Parinko N. B-nė

Menuo šypsosi pro langą, 
muzikantai rėžia tango. 
Baigės tango, štai valsiukas. 
Visa salė trepsi, sukas. 
Ar tikėsite, ar ne?
Šoka Rainis su pele.

Naktį...

Tarakonas, net sukaitęs, 
šoka, kelnes pasiraitęs 
apie šaukštus, apie puodą 
kol ūseliai jam pajuodo. 
Sukasi svirplys ratu, 
trepsi į grindis batu.

Eina pora paskui porą 
Blakė kreipiasi į vorą: 
„Noriu tavęs paprašyti.. 
atsisėskiva, mažyti.
Batai ėmė kojas trint— 
skauda, negaliu primint.'

Visa salė .ūžia, gaudžia.
Tik muse dar kažko snaudžia.
Na, o kirvapa ir uodas 
į, grindis smarkiausiai duoda.
Peršilus, šlapia visa, 
šluostos prakaitą blusa.

Šunes loja, gaidžiai gieda, 
mėnuo į pakalnę rieda, 
aušra dairosi už lango. 
Muzikantai baigė tango. 
Saulė ritasi šilu — 
salėj vėl ramu, tylu...

Pr. Imsrys
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NEDAUG
ašmens aštrus, o toliau kirvis storėja. į medį 
pirmiau lenda aštruma, o paskui storuma ir 
taip plėšia medį. Ir smailus laivas, kad ir 
toliau storėdamas, lengviai skiria vandenį į 
šalis.

Kodėl žmogus negali lakioti savo jėgomis? 
Jsižiūrėkit į paukštį. Kai lekia, jis panašus į 
žuvį. Žuviai — vanduo, paukščiui — oras. Ir 
žmogus, norėdamas lėkti, turėtų taip atsigulti, 
kaip plaukdamas vandenyje. Jo galva turėtų 
būti smailesnė, kad mažiau kliudytų oro.

Ir didelių žmogui reikėtų sparnų nes 
žmogus sunkus. Paukščio, kad būtų lengvesnis, 
kaulai tušti, o žmogaus pilni smegenų.

Ar galėtų žmogus pagal savo didumą 
pajudinti savo sparnus? Ne. Jo jėgų tam 
neužtektų Pamėginkite tiktai tuščiomis ran
komis pamosuoti. Neilgai tetesėsit. O paukštis 
ištisas valandas lekia, ir Nieko jam, nes jo 
raumens tam prisitaiką stiprūs.

Žmogus jau labai seniai, prisižiūrėjęs į 
paukščius, mėgino’ pasidaryti sparnus, bet 
nesisekė, nes žmogus ne tokio sudėjimo, kaip 
paukštis, per sunkus ir per silpnas savo kūnui 
pakelti. Tiktai su mašiną sparnai kelia žmogų 
ir dar daugiau. Su mėsina žmogus skraido 
smarkiau už paukštį Kauginas.

ŽINELĖS
pasveikinimą ir padėkoti Jums, kad Jūs 
suteikėte progos mums išreikšti mūsų giliau
sią dėkingumo jausmą už simpatijas ir pagalbą, 
kurią Jūs suteikėte mūsų visų varguose. Ponas 
Roosevelt, amžino atsiminimo JAV prezi
dentas, liks gyvas visų mūsų širdyse, kaip 
didžiausias kovotojas dėl žmogiškųjų teisių... 
Mes esame labai dėkingi ir JAV tautai už 
išlaisvinimą iš vergijos, už mums suteiktą 
globą ir pagalbą." Viešnia nuoširdžiai padė
kojo už pasveikinimą gėles ir „Vargo Moky
klos" medžio kūrinį. Paprašė paaiškinti 
dovanos reikšmę. Paskui ponia Roosevelt 
susidomi, kaip tremtiniai gyvena, dirba, ką 
valgo. Pagaliau fotografuojasi su mūsų 
menininkais. Atsako į pateiktus klausimus. 
Mums džiugu, kad ponia Roosevelt labai 
atjaučia ir supranta, kodėl tremtiniai negali 
grįžti į tėvynę. Atsisveikinant lietuvių gim
nazija įteikė dar vieną dovaną: lėlę su tau-

VISKO PO
Kada galima pradėti lauke maudytis? Kai 

kelias dienas iš eilės pabus šiltas oras ir kai, 
į vandenį įbridus, bus malonu, nešiurpu.

Silpnasveikačiai turi būti atsargūs arba 
geriau tegu pasitaria su gydytoju.

Kodėl valtis ir laivus daro smailius? Ištieskit 
savo rankos plaštaką suglaustais pirštais, 
padėkit ant vandens ir staiga paspauskit 
plaštaka žemyn arba įkišę,-į vandenį patraukit 
taip į šalį. Pajusit, kad jūsų, plaštakų vanduo 
sulaiko, priešinas. Su ta pačia plaštaka 

, skiausčia patraukit per vandenį arba pirštais 
pirma kiškit gilyn — lengviai eis, nes mažiau 
ranka kliudys vandens. Arba dar paprasčiau: 
paimkit stalinį peilį ir patraukit jo plokštuma 
per vandenį kibire — jusit vandens pasi
priešinimą. Patraukit su tuo pačiu peiliu 
skiausčių (ašmenimis) — visai beveik nejusit 
pasipriešinimo.

Ar esate matę, žuvį? Jos snukis smailus. Ar 
esate matę žuvi plaukiant? Savo snukučiu ji 
neria į priekį. Skersa žuvis visai negalėtų 
paplaukti, nes daug kliudytų vandens.

Dėl to ir laivus daro smailius, kad vandens 
mažiau kliudytų plaukdami, o ką kliudys, kad 
lengviau praskėlistų į šalis.

Ar esate matę kertant malkas? Kirvio

ŽINIŲ
Lietuvos Radiofono sukaktis. Praėjusių metų 

pabaigoje Lietuvos radiofonui sukako 20 metų. 
Lietuvos radijo stotis buvo labai reikšminga 
Lietuvių krašto gyvenimui. Tai rodo ir radijo 
klausytojų Šeimos augimas: 1924 m. buvo šeši 
radijo klausytojai /abonentai/, 1925— 172, 
1926 — 323, 1927 — 5200, 1928 — 12000. 1929 
— 13000, 1930 — 15000 ir... paskutiniaisiais 
Nepriklausomybės metais', buvo daugiau kaip 
100000. Atsimename, kokios gražios buvo 
valandėlės vaikams ir kaip ilgesingai jos 
buvo -laukiamos.

Ponia Eleonor Roosevelt viešėjo lietuvių 
stovykloje. Vasario 14 dien. Wiesbadeno 
lietuvių stovyklą aplankė garbinga viešnia 
ponia Eleonor Roosevelt. Advokatas J. Toliušis 
pasveikino: „Brangioji ponia Roosevelt, gyve
nančių šioje stovykloje pabėgėlių gyvenimą 
lietuvių lenkų latvių ir estų vardu aš turiu 
garbę pareikšti Jums mūsų nuoširdžiausią
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tiniais drabužiais. Ponia šypsosi: „Kam atimate 
iš mergaitės lėlę?" Paaiškino jai lietuvių 
troškimų: „Toji mergaitė nori, kad tų lėlę Jūs 
perduotumėte kaip prisiminimų Amerikos 
vaikams"-. Ponia Roosevelt buvo palydėta 
gausiais valio.

YMC-os būreliai. YMCA —•' tai yra jaunų 
vyrų krikščioniška organizacija — Young Men 
Christian Association. Jų įkūrė jaunuolis 
Georg Williams 1844 metais Londone, Angli-' 
joje. Ši sąjunga rūpinasi jaunų vyrų auklė
jimu.

YMCA tuojau išsiplėtė Anglijoje, Kanadoje 
ir Amerikoje. Prigijo ir Europoje, tačiau 

didesnį pasisekimų turėjo protestantiškose 
šalyse. Dabar ši organizacija išsiplėtojusi. 53

pasaulio kraštuose. Vyriausias YMC 
centras yra Ženevoje, Šveicarijoje. Be kita 

ko, ši sąjunga dabar rūpinasi išblaškytų žmo
nių dvasiniais, sportiniais ir auklėjimo 
reikalais.

Jau susidaro YMC — os būreliai ir tremtinių 
tarpe. YMCA įsisteigusiems būreliams siunčia 
į Europų sporto reikmenų įrankių aprangos. 
Per sportų YMCA jau žinoma ne vienam ir 
mūsų tautiečiui.

B. Nemunaitis

UŽDAVINIAI
IR PRAMOGOS

Mįslės

25. Be rankų be rankelių be kirvio, be 
kirvelio namelius pastato.

26. Bitės liemuo, lino gėluo, viršuje mėnuo 
teka.'

27. Atvažiavo svečiai, išsigando šeimininkai, 
namai pro langus išlindo.

28. Šėmas jautis dangų laižo.
29. į girių eina — namo žiūri, namo eina — 

į girių žiūri.
Atsakymai (mįslių įminimai). 18. Laikrodis. 

19. Karvė. 20. Ausys. 21. Šerdis. 22. Akys. 
23. Smuikas. 24. Gavėnia ir Velykos.

Žodžių žaismas Nr. 4
Gert kai kam abudu skanūs, 
ir vardai beveik panašūs, 
tiktai vienas be spalvos, 
kitas gi — rusvos.
Raidžių reikia tiek vienam, 
lygiai tiek pat ir kitam, 
net abiem tos pačios tiks.

ir tas neapsiriks, 
kas skaityti nemokės 
ir skaitys iš dešinės.

Degtukų raštas Nr. 5
Kaip vadinas tas miestelis, kur yra žuvęs 

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas? 
Paimk 23 degtukus ai pagaliukus ir .sudėk jo 
vardų

Atsakymas. Nr. 4

Galvosūkis
Atsakymas. Nr. 1.

P u 0 2 k a s

„Saulutei" leisti Detmoldo lietuvių bendruo
menė yra suaukojus 2428 RM. Leidėjai 
širdingai dėkoja. V

Šio numerio viršelis dailininko Z. Kolbos. — 
„Saulutės" 23, 24, 25 ir 49 pusi, foto vaizdeliai 
paimti iš „Žiburių",
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Redaktorius ir leidėjas A. Giedraitis. Faktin. 
leidėjas Lietuvių. Tremtinių Bendruomenės 
Detmoldo Apygardos Valdyba.„Saulutės" Re 
dakcijos ir Administracijos adresas: (21) 
Detmold, BahnhofstraBe 6.

Šio Nr. kaina 2 RM.
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