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VASARA
GIRMANTAS

Pavasaris praėjo, kaip sapnas...
Bet ar jutom, kada jis pasibaigė? Štai jau pirmasis vasoros mėnuo. Ir šis panašiai gražus, kaip 

anas žiedų mėnuo. Tik dar šilčiau, dar, rodos, maloniau. O ir kitų gerybių ima rastis: šviežios 
daržovės, pirmosios uogos... Lietuvoje tų gėrybių savo gausiai turėjom. O čia žemelė svetima, ir 
jos vaisiai ne mums... ' .

Birželio 9 dieną — Sekminės. Ta šventė primena, kaip kitąsyk Jėzus Kristus savo mokytiniams 
atsiuntė Šventąją Dvasią.

Per trejus metus Kristus skelbė žemėje savo mokslą. Jo mokytiniai arčiausiai Jo buvo ir 
viską iš Jo paties girdėjo, bet viso Jo mokslo iš karto apimti negalėjo. Ar mes viską gerai 
suprantam ir išmokstam, ką girdim iš savo mokytojų? Apaštalai buvo paprasti žmonės, kaip ir 
mes. Jų tikėjimas ir mokslas tapo sutvirtintas per Sv. Dvasią. Būdami krikščionys ir dangiškojo 
Tėvo vaikai, mes tikime, kad ir mus apšviečia Šventoji Dvasia.

Seni žmonės Lietuvoje jaunuoliui ar vaikui už gerą darbą ar gerą poelgį sakydavo gražų linkė
jimą: „Dieve duok tau Dvasią Šventą". Tas linkėjimas reiškė, kad Didžiosios Išminties Dvasia 
ateitų į tave ir visada pasiliktų su tavim. Tai yra labai reikšmingas linkėjimas ir ne kiekvienam 
sakomas, nes ne kiekvienas juk yra to vertas.

1940 metų birželio mėn. 15 dieną. į Lietuvą atėjo svetima kariuomenė. Nuo tos dienos Lietuva 
neteko nepriklausomybės. Po to prasidėjo ir visos kitos Lietuvos nelaimės ir mūšų vargai...

Birželio mėn- 23 naktis pati trumpiausia, diena pati ilgiausia. Paskui vėl diena trumpėja, 
naktis ilgėja. Saulutė vėl, ima tolintis nuo mūsų. Bet jos šiluma dar visą likusią dalį vasaros 
gaivins žemę, nokins derlių ir guos mus. Ar nežinom, kad laikinai atsitolinus ■ nuo mūsų, vėl 
grįžta iš pietų krašto, tik dar meilesnė? Taip žinokim, kad geroji mūsų viltis ir Didžiosios 
Išminties Dvasia atneš mums džiaugsmo dieną, tik būkim to verti.

Birželio 24 Švento Jono Krykštytojo diena. Kas buvo Šv. Jonas Krykštytojas, žjnom iš Šven
tosios Istorijos. Bet lietuviai iš senų senovės turėjo dar kitų papročių. Šv. Jono išvakarėse 
degindavo piliakalniuose ar kitose įdomesnėse vietose laužus. Į degančius laužus mergaitės 
mesdavo vainikus ir burdavo. Vainikai būdavo iš žydinčių "gėlių ir berželių. Arčiau prie tekančių 
vandenų gyvenantieji vainikus leisdavo į vandenį. Tuos vainikus prikaišiodavo padagiotų žvakių. 
Puikus būdavo reginys naktį, ypač Nemune, kurio vandenys platūs ir gilūs.

1410 metų liepos mėn. 15 d. buvo Žalgirio mūsis- Tą dieną lietuvių ir lenkų sudėtinė 
kariuomenė, Vytauto Didžiojo vadovaujama, totoriams talkininkaujant, sutriuškino kryžiuočių 
galybę. Tai buvo be galo didelės reikšmės įvykis. Ligi tol per 200 metų kryžiuočiai užpuldinėjo 
ir vargino Lietuvą ir Lenkiją, dabar jie neteko savo galybės. O Lietuva po to labiau sustiprėjo, 
Vytautui Didžiajam teko didelė garbė. ' .

Taigi prisminkim. Tada Lietuva buvo didelė ir garsi, lietuvio vardas toli žinomas. Didvyrių 
praeitis ir Nepriklausomybės gyvenimas ir dabar garsina lietuvio vardą. Išeivijoje taip pat lietuvis 
sugeba gražiai pasirodyti. Bet Lietuva — nuskriausta. Ar pamiršim ją nors vieną dieną? Mylėkim 
Lietuvą, būkim verti tos didžios Lietuvos vaikų vardo, o šviesios laimės dienos ateis.
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Pyniau, pyniau vainikėlį iš margų žiedelių. H. Žmuidzinienės piešinys.
MOKYTOJASVYT. TAMULAITISKalvės žaizdras degė ir žėrėjo. Didelės odinės dumplės be pertraukos šniokštė ir ūžė, užpildamos ugnį gaivinančia oro srove, kuri nešė ir metė aplink auksines kibirkštis, skaisčiu ugnies lietumi apiberdama pajuodusias sienas.Kalvis, pasirėmęs kūju, rymojo ant geležinio priekalo ir piktai žiūrėjo į sūnų. Iš jo juodų užgriuvusių antakių jo akys sekė kiekvieną vaiko judesį, ir aukšta prakaituota kakata vis niaukėsi ir rūstėjo. Berniukas, abiem rankom nusitvėręs dumplių kotą, vienodai linksėjo į priekį, pūsdamas ugnį, visiškai nesidomėdamas tuo, ką tėvas dirbo. Tas kalvi pykino. Kaip tik šiandien jis nauju būdu virino geležį ir buvo įspėjęs sūnų atsidėjus sekti ir mokytis. O berniukas žiūrėjo kažkur į tolį pro aprūkusį kalvės langą viską užmiršęs. Geležis žaizdre buvo įkaitusi iki baltumo, sproginėjo ir švietė akinančia šviesa. Pats laikas buvo ją imti ir dėti ant priekalo. Bet vaikas jos nematė. Iš jo žvilgsnio aiškiai dabar buvo matyti, kad jo širdis ir mintys buvo ne čia ...— Kas man iš tokio sūnaus, kuris -nenori mokytis ir dirbti? .. — mąstė kalvis, ir jo akys vis labiau temo, geso jose spindėjusi žaizdro ugnis, ir kūjis, kurį jis laikė rankos'e, pasidarė

staiga sunkus, nepakeliamas. — Ne. Iš jo kalvis jau nebus, — ištarė karčiai, žiūrėdamas į sūnų. Nesulauks senatvėje pavaduotojo, kuris stotų į jo vietą čia, štai prie šito žaizdro, kuris nekurstomas užges ir atšals, kaip ir jo viltys ... * .Ir kas gi pasidarė sūnui? Toks buvo darbštus, uolus, judrus. Ir mokykloje buvo pirmutinis, ir namuose nuo tėvo neatsiliko. Pareis, būdavo, iš mokyklos ir tuoj — kalvėje. „Tėte, ką šiandien dirbi? .. Aš irgi pamėginsiu. Kur kūjis, replės?.." Ir kals, būdavo, sušilęs, suprakaitavęs, nė perspėtas darbo nemes, nenoromis kūjį padės, paskutinis iš kalvės išeis... O dabar — ne tas sūnus. Niekas čia, kalvėje, neįdomu. Ir naujų įrankių yra, ir du nauji priekalai pastatyti... Juk ne sau juos tėvas statė. Ne jam senatvėje jų reikės, o sūnui. Tegu dirbs sūnus, tegu garsiai skambės jaunų rankų kalamas plienas ... Bet sūnaus širdis staiga nuo darbo atvėso ir atšalo. Kai mokytojas staiga kažkur išvyko, ir mokykloje pamokos nutrūko, tėvas tikė- josi, kad sūnus, negalėdamas toliau lankyti mokyklos, neleis veltui laiko, lygiai uoliai puls prie darbo kalvėje, ir bus galima jį šią vasarą daug ko naujo pramokyti. Bet sūnus, •
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užuot parodęs dar didesnį uolumą ir norą dirbti kartu su tėvu, ėmė staiga vengti darbo. Pašauktas stoviniavo kampuose, tik palieptas ėmė į rankas kūjį... Stūksojo nekalbus, susirūpinęs. Kažką galvojo, mąstė. Jo širdį kažkas slėgė ir spaudė. Bat kas, tėvas negalėjo suprasti ir atspėti. Sūnus paklaustas tylėjo, lyg nusikaltęs raudo, bet nieko, nė žodžiu, apie tai neprasitarė. Vis dažniau prašėsi išleidžiamas iš namų, o kartais ir pats, be pasiklausimo, dingdavo. Tas galutinai išvedė tėvą iš kantrybės. Jis ėmė sūnų barti, griežtai versti nuo ryto ligi vakaro būti kalvėje. Bet sūnus ir toliau pasiliko toks pat, nebesidomėjo darbu, buvo išsiblaškęs, nekalbus .. .Liūdnas ir piktas kalvis dabar rymojo ant naujojo priekalo, tebežiūrėdamas į sūnų. Na, ar jis nė nepasižiūrės į žaizdrą, ar napasakys tėvui, kad jau seniai laikas išimti ir kalti geležį? Kaip pradžiugtų tada tėvo širdis! Jis įgudusio meistro vikrumu griebtų šviečiančią geležį, su meile dėtų ją ant naujojo priekalo ir imtų kalti, net visa kalvė skambėtų. Rodytų sūnui, kaip reikia ją tiesti ir ploti- Mokytų, kaip reikia kalti ne tik tą geležį, bet ir savo gyvenimo laimę ...Bet sūnus nepakėlė į tėvą akių ir nematė jo pikto, laukiančio žvilgsnio.— Gana! — pagaliau suriko kalvis. — Apspanagai ar ką, kad nieko mematai?.. Išimk!Sūnus krūptelėjo, išsigandęs griebė reples. Ne, ne tas paėmė, kurias tėvas buvo liepęs. Geležis iškrito ant žemės ir piktai šnypštė.— Nenori dirbt, nereik! — metė kalvis kūjį iš rankų. — Lauk iš kalvės! Ne čia vieta svajoti apie malūnininko balandžius!..

Palangos pajūrio pušelės, o už jų — mūsų miela Baltijos jūra.

Vaiko įkaitęs veidas dar labiau iparaudo, akys pasruvo ašarom. Suodžių apneštos lūpos virpėjo, negalėdamos ištarti pasiteisinimo žodžių.— Lauk! — pakartojo kalvis, kai vaikas dar lūkuriavo prie durų, tikėdamasis, kad tėvas sušvelnės. — Tokių darbininkų man nareik!Berniukas paklusniai peržengė slenkstį ir greit dingo už kalvės beržynėlyje. Atsisėdo ir ašaros nesulaikomai ėmė birti iš akių. Ne, ne apie malūnininko balandžius jis svajojo. O gal imti ir viską pasakyti tėvui? Bet mokytojas tada pasakė: „Niekas neturi to žinoti." Tai sakydamas, gal jis ir neturėjo jo tėvo galvoje. Bet ir vaikas tuoj prisiekė, kad iš jo tikrai niekas to nesužinos. Tiesa, tėvą buvo tuo momentu užmiršęs. Bet dabar buvo juk per vėlu apie tai galvoti. Sykį prisiekė — turi ištesėti. Iškentės geriau viską ligi galo. Jei ta paslaptis paaiškėtų, tai mokytojui' galėtų kaštuoti gyvybės. Jo gerajam, mielajam mokytojui, kurio aukštą kaktą ir šviesius plaukus jis dabar taip ryškiai prieš save matė. Liūdnos, mėlynos jo akys vėl žiūrėjo į jį, kaip tada, tą paskutinį kartą klasėje .’..Berniuko širdis degė krūtinėje. Baisus rūpestis dėl mokytojo likimo nedavė jam ramybės nei dieną, nei naktį. Argi jam galėjo rūpetį dabar kalvėje kaustomi ratai, kai ant jo pečių dalinai buvo likimas žmogaus, kuris buvo jo mokytoju? Jis šita pareiga didžjavosi ir norėjo iš visos širdies, su meile ją atlikti ... Mokytojas tik juo, vienu pasitikėjo, tik jį vieną išsirinko iš visos klasės ... Ir kaip gyvą vėl matė mokytoją savo akyse, kai jis paskutinį kartą kalbėjo klasėje. Daugeliui akyse buvo ašaros. Jis tada paskutinį kartą stovėjo prieš savo klasę ...Kai po vasaros atostogų vėl prasidėjo darbas mokykloje, į kraštą buvo atėję svetimi kareiviai. Bet daugelis mokinių jau buvo tą įvykį kiek pamiršę. Tik mokytojo pabalęs veidas, prikimęs balsas, liūdnas akių žvilgsnis rodė, kad jo širdis tos krašto nelaimės niekada nepamiršo. Kai jis ištarė pirmuosius žodžius, jo balsas drebėjo ir kimo, lyg jis būtų neturėjęs dabar ką savo mokiniams pasakyti. Atrodė, kad tai buvo visai ne tas mokytojas. Toks jis buvo pasikeitęs. Toks ir liko po to visą laiką. Retai klasėje nusišypsodavo, nors buvo su visais švelnesnis, daug daugiau pasakodavo iš istorijos, apie didžiuosius kunigaik-
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Kaunas. Žemės Banko Rūmai iš tolo.
ščius, apie jų žygius ir nepailstamą darbą savo tėvų žemės gerovei. Visi jautė, ką mokytojas norėjo tuo pasiekti. Suprato visa klasė, nors mokytojas aiškiai niekada to nepasakė, kad tėvų žemę ištiko didelė nelaimė, ir kiekvienas, kad ir mažas, turi drąsiai ir tvirtai žengti tuo keliu, kurį, kaip ir tiems praeities kunigaikščiams, rodė tik tyra tėvynės meilė.Kai mokytojas pasakodavo, klasėje būdavo tylu, galėjo girdėti plakančias mokinių širdis vienu ir tuo pačiu meilės tvinksėjimu, kuriuo plakė ir mokytojo širdis.Vieną dieną atėjo mokytojas į klasę ir tarė:— Vaikai, šiandien mano pamoka bus trumpa ir ... paskutinė. Svetimieji, kurie atėjo į mūsų kraštą, įsakė man iš jūsų vadovėlių išplėšti mūsų tėvynės ženklą, nukabinti kryžių, prieš kurį jūs kartu su manim kas rytas meldžiatės... Aš to padaryti negaliu. Negaliu už tai toliau būti nė jūsų mokytoju, nes nenoriu sutepti gėda nei savo rankų, nei savo širdies. Lygiai negaliu apgaudinėti nei pats savęs, nei jūs, mano vaikai. Jūs gal greit turėsite kitą, naują mokytoją, kurį taip pat mylėkite ir gerbkite. Bet noriu jums vieną dalyką pasakyti, kurio neužmirškite niekada, jei mane mylite ir prisiminsite. Toks moky

tojas, kuris jus mokys iš tų išplėštų vadovėlių arba iš naujų, kuriuose nebus mūsų protėvių žemės ženklo, o svetimi atėjūnų ženklai, tenedrįsta bandyti išplėšti iš jūsų gimtosios žemės meilės, tenedrįsta briautis į jūsų širdį ir niekinti joje tą degančią šventą gimtų namų ugnį. •. Sudiev, mano vaikai! Būkite tvirti šiose bandymų dienose, kaip Pilėnų kunigaikštis Margis, kuris verčiau sudegė, nei priešui negarbingai pasidavė. Bet aš apie tai jau jums pasakojau... — pabaigė mokytojas. Į jo akis sunkėsi ašaros, lūpos virpėjo. Jis dar kažką norėjo pasakyti, bet tik apžvelgė visus paskutiniu atsisveikinimo žvilgsniu ir sunkiais žingsniais išėjo iš klasės, pasiėmė dviratį ir išvažiavo greit iš mokyklos kiemo.Kur dingo mokytojas, niekas nežinojo. Veltui klausinėjo ir jo jieškojo .milicija. Mokytojas buvo įžeidęs naujus krašto šeimininkus, nepaklausė jų įsakymo, ir jam grėsė didelė bausmė. Apie tai šnekėjo visi. Bet mokytojo surasti nepavyko.Tik vienas kalvio sūnus žinojo, kur buvo mokytojas. Mokytojas jam pasisakė, kaip geriausiam ir patikimiausiam savo mokiniui. Jis slaptai nešiojo į mišką mokytojui maistą, nupirkdavo laikraščių, sutartoje vietoje juodu susitikdavo, kalvio sūnus papasakodavo jam
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naujienas, kas dedasi miestelyje.
Niekas kalvio sūnaus pradžioje neįtarė- Bet 

baisus sunkumas užgulė berniuko širdį, kai 
kartą miestelyje batsiuvo sūnus jam tarė:

— Kla'usyk, kalba, kad tu žinai, kur moky
tojas. Ar tai tiesa?

Vaikas užraudo, širdis jam ėmė plakti.
— Ne, —- atsakė trumpai. — Iš kur aš galiu 

žinoti? — Ir nubėgo.
Pas mokytoją ėjo ko rečiausiai, kiekvieną 

kartą kitais keliais, bet neramumas ir baimė 
draskė jam krūtinę. Jis pasidarė nekalbus, 
užsidaręs savyje, nuolat apie tai tegalvo
damas. Nesisekė jam nė darbas, viskas krito 
iš rankų, nes prieš akis nuolat stovėjo moky
tojas ir jo likimas. Niekam jis negalėjo 
pasisakyti savo rūpesčio. Budri tėvo akis 
pastebėjo sūnaus pasikeitimą. Bet sūnus nė 
jam nedrįso pasakyti tiesos. Ir kai šiandien 
kalvis išmetė sūnų iš kalvės, sėdėdamas 
dabar po beržu, jis nusprendė tuojau eiti pas 
mokytoją ir viską pasisakyti. Papasakoti apie 
tėvo pyktį, apie batsiuvo sūnų. Žinoma, moky
tojas sutiks ir leis paslaptį atidengti tėvui, 
kuris iš seno mokytoją gerbė ir statė kitiems 
jį pavyzdžiu. Tada .jam daug daug kas pa
lengvės. Juk tėvas tik apsidžiaugtų, didžiuo
tųsi širdyje tokiu sūnum. Ir kodėl jis anksčiau 
to nepadarė? Kodėl, kodėl? -.

Jis pakilo, perbraukė per švarkelio skvernus 
suodinas rankas ir jau norėjo bėgti su šia 
išganginga mintimi gilyn į beržyną. Už jo, 
per malūnininko kalną, jis būtų greitai 
pasiekęs tankų ir klaidų paežerės mišką, kur 
slėpėsi mokytojas. Bet tuo metu prie kalvės 
privažiavo dardėdamas lengvas vežimėlis.

— Ar kalvis namie? — išgirdo jis šaukiant • 
nepažįstamą balsą.

Tėvas išėjo iš kalvės.
— Na, o kągi?.. Aš pats ... Ką gi pasakys 

toki nelaukti svečiai?.. — -kalbėjo dusliu 
balsu tėvas, kad sūnus vos suprato jo 
žodžius. — Ar vežimas sugedo?

— Mes ne pas tave, o pas sūnų, — išgirdo 
vėl. — Kur jis? •

— Pas sūnų? . . Milicija____ išgirdo vaikas,
ir jį staiga lyg kas. verdančiu vandeniu 
apipylė. Kojos ėmė drebėti, linkti keliai..

Akys aptemo, susvyravo po kojomis žemė ...
"Jie žino", šovė galvon- mintis, išbudindama 

berniuką iš jo apsvaigimo. Jis metė šalin 
kepurę, klumpUtes ir pasileido per beržyną 
pas mokytoją. Gal dar spės jam pranešti, kad 
galėtų dar geriau pasislėpti.

„Dieve, kad tik tėvui jie nieko nedarytų ... 
Bet aš tuoj grįšiu- Jei jie bus suėmę tėvą, 
aš nueisiu pas juos pats. Jį juk tada paleis ..." 
bėgdamas mąstė.

Mokytoją jis rado miške, ramiai sau 
skaitantį knygą.

— Blogai, — ištarė mokytojas, .kai kalvio 
sūnus papasakojo, kas atsitiko. — Bet tu 
nebijok, — ramino. — Aą čia kaltas. Niekada 
nemaniau, kad į tokį pavojų galiu pastatyti 
ne tik tave, bet ir tavo. tėvą. Aš einu tuoj 
į miestelį pas juos....

— Mokytojau! .. — sušuko išsigandęs 
berniukas. — Jūs neisite! Niekada, niekada 
neisite -.. Mane patardys ir paleis ... Aš savo 
priesaikos nelaužysiu ... Jūs slėpkitės kitoje 
vietoje. Jūsų neras, negali rasti... Kitaip jus 
nužudys.... O mane, mažą berniuką, argi 
į kalėjimą sodins?

— Yra valdovų, kurie ir kūdikius į kalėjimą 
sodina, — ištarė mokytojas su panieka ir 
pasišlykštėjimu. — O dabar eime!

— Mokytojau, mokytojau ... — veltui šaukė- 
kalvio sūnus, norėdamas jį sulaikyti. Mokyto? 
jas, tvirtais, dideliais žingsniais žengė į priekį, 
už rankos vesdamasis kalvio sūnų. Tylus, 
sukandęs dantis, neperkalbamas ir neper
maldaujamas jis išėjo iš miško ir pasuko į 
vieškelį, tiesiai vedančiu į miestelį-

Kalvio sūnus įsikabino jam į ranką, verkė 
ir maldavo grįžti.

— Suprask pagaliau, — ištarė mokytojas, 
stabtelėjo ir pabučiavo vaikui kaktą, — aš 
gi negaliu priimti iš tavęs tokios aukos. Juk 
aš esu tavo mokytojas. Aš didžiuojuosi tavim, 
džiaugiuosiu tavo didžiadvasiškumu, bet 
negaliu užmiršti pareigos, kuri kaip kareiviui 
tenka kiekvienam iš mūsų. Argi gali kas kitas 
už kareivį numirti mūšio metu? Tai jo pareiga, 
ir tik tuo gyva gimtosios žemės laisvė, — ir 
jis vėl, dar tvirtesniais žingsniais, žengė į 
priekį...
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BALTIEJI LAUKAI
A. P. BAGDONAS

O, baltieji laukai, o, baltieji laukai! 
Neužmirštamą viziją bėgant vejuos ... 
Jūsų aidas skambės man širdy amžinai, 
o, baltieji laukai tolimos Lietuvos!

Kažkas gaudžia toli... Balsas mano širdies. 
Negaliu aš pabėgt nuo gaudimo varpų. 
Atbanguoja laukais paliktosios šalies 
ilgesys tolimų mylimųjų namų.

O baltieji laukai mane šaukia nakčia. 
Jųjų balsą girdžiu aš nakties juodume. 
O, tėvynė mana! Kas išves mus iš čia? 
Kas klajūnams grąžins numylėtą Tave?

MANĘS NEVILIOJA
V. ŠIMAITIS

Manęs nevilioja 
kraštai tolimiausi: 
gimtoji šalelė 
gražiųjų gražiausia.

Nors žydinčiuos soduos 
kaip rojuj klajoju, 
vis šaukia ir traukia 
žemelė gimtoji.

Nors naktį prie veido 
pūkų pagalvėliai, — 
švelniau pamyluotų 
gimti akmenėliai.

Nors pasakų paukščiais 
čia žmonės čiulbėtųt 
gimtoji. dainelė 
gražiau man skambėtų.

Širdies nevilioja 
kraštai tolimiausi. 
Gimtoji šalelė — 
gražiųjų gražiausia.

BAJORAS IR ELGETA
ALD. MONGIRDIENE

Viename dideliame dvare gyveno turtingas 
bajoras. Jo žemės buvo derlingiausios visoj 
apylinkėj, jo rūmai buvo garsūs ne tik tame, 
bet ir kituose kraštuose.

Turtingas buvo bajoras ir išdidus. Drebėjo 
prieš jį visi jo tarnai, visi kaimynai.. . Tik 
patys turtingiausi ir patys kilmingiausi kai
mynai turėjo teisę pas jį lankytis- Kitus, 
nepageidaujamus svečius, bajoras išpjudydavo 
šunimis.

Vieną kartą muzika ir dainos skambėjo 
bajoro rūmuose. Šviesos spinduliai skverbėsi 
toli toli į nakties tamsumą... Juokas ir kle
gesys, taurių skambėjimas buvo girdėti iš 
rūmų.

Bajoras kėlė puotą. Kilmingi svečiai gėrė, 
ūžė ... O už langų siautė pūga ... Sniegas 

čaižė langų stiklus, vėjas kaukė, vaitojo, 
skriedamas viesulais, šaltis skverbėsi įkyriai 
pro mažiausią plyšelį.. •

Į rūmų pusę skubėjo, savo suplyšusią 
rudinę prilaikydamas, senas elgeta. Jo rūbai 
buvo vienų lopų numarginti, kojos apvyniotos 
skarmalais. Senas ir suvargęs buvo jis.

Kiek turėdamas jėgų, skubėjo rūmų link, 
iš kur sklido muzikos ir dainų garsai... O 
vėjas negailestingai pešiojo jo menkus rūbus, 
ir sniegas čaižė jo išvargusį veidą ir baltą 
žilą barzdą. Galų gale elgeta pasiekė rūmus. 
Dabar, rodėsi, muzika dar smagiau grojo, 
klegesys dar garsesnis buvo... Virpančia 
ranka pasibeldė elgeta į duris. Nieko. Dar ir 
dar kartą pasibeldė, bet vėjo kaukimas nu
stelbė bildesį. Galop durys tapo atidarytos-

103

7



’)

— Ko nori tu čia? — piktai paklausė tarnas 
nustebęs, matydamas elgetą.

— Psigailėjimo... Pasakyk savo ponui, 
kad senas, nusilpęs elgeta prašo nakvynės ir 
duonos kąsnio ... Nebeturiu jėgų eiti toliau.

— Lauk iš čia, senas elgetai — suriko 
tarnas. — Ar tu nežinai, kad aš lazdų gausiu 
per tave, jei tave čia užtiks?.. Išnyk, kol 
nevėlų, nes mano ponas nepakenčia tokių 
nuskurėlių, kaip tu. — Ir taręs tai, užtrenkė 
prieš elgetos nosį duris.

Elgeta pasisuko eit. Aplink tamsu — nors 
į akį durk, o pūga dar labiau siaučia. Pagalvojo 
elgeta ir vėl pabeldė. Tas pats tarnas ir šį 
kartą atidarė jam.

— Ir vėl tu? Ar nesakiau, kad nėšinkis iš 
čia, kol šunimis dar neužpjudė!

— Cha, cha, cha! — nusijuokė kažkas.
Tarnas suakmenėjo: tarp durų stovėjo pats 

bajoras.
— Malonės... — senas elgeta lenkėsi jam 

prie kojų.
— Traukis, šunie! — suriko ponas ir spyrė 

elgetai koja. — Išmesk jį lauk ir, kad greičiau 
iš čia išnyktų, šunis paleisk! — liepė tarnui, 
o pats pasisuko grįžti prie svečių.

Tuč tuojau buvo išpildytas įsakymas: 
išmetė elgetą, dar lazda sudavė ir nuo gran
dinės paleido pikčiausią šunį. Tas puolė 
elgetą, apdraskė ir sukruvino ... Nespėjo dar 
bajoras grįžti prie svečių, kaip elgeta suriko 
jam:

— Bajore, būk atlygintas už šią valandą! — 
ir tamsumoj nakties pradingo.

Praėjo keli mėnesiai. Pradėjo nesisekti 
bajorui: tai gyvulys geriausias krito, tai 
žemkenčiai iššalo •.. Prisiminė bajoras elgetos 
žodžius ir susimąstė: argi elgetos grasinimai 
jau pildosi?..

Vieną kartą bajoras su dvariškiais išsiruošė 
į medžioklę. Medžiojo visą dieną. Pavakarėj 
bajoras briedį užtiko. Vijo, vijo ir nepajuto, 
kad atsiskyrė nuo visų dvariškių, o briedžio — 
— kaip nebūta. Nutarė bajoras grįžt. Eina 
šen, eina ten ir vis išeit negali.

Sutrimitavo. Trimito garsas toli toli 
nuaidėjo. Sulaikęs alsavimą, laukė dvariškių 
atsakymo. Tylu. Tik medžiai ošia. Ir vėl 
sutrimitavo. Veltui'. Suprato bajoras, kad 
paklydo. O vakaro tamsa visai jau pridengė 
mišką. Kas daryt? Piktas ir nusiminęs atsisėdo 
prie eglės. Tik staiga visai netoli sukaukė 

vilkas. Jam atsiliepė antras, trečias ... Pašoko 
bajoras. Dairosi. Netoli du žalsvi žiburėliai 
artinasi. Suprato, kad vilko akys. Greit pasku
bėjo įlipt į eglę. Vilkai, priartėję prie medžio, 
ėmė gūdžiai staugti.

Šiurpas ir baimė skverbės į išdidaus bajoro 
širdį. Kažkoks balsas viduj lyg klausė jo, lyg 
šaipėsi: „Kur tavo tarnai? Kodėl jie tavęs 
neišveda iš miško? Kur tavo auksas, jei tu 
drebi nuo šalčio? Kur tavo išdidumas, jei tu 
menko žvėries bijai? Ar tai tavų narsa? Cha, 
cha ... Elgetai duonos kąsnio atsisakei, o pats 
mirsi iš bado ... Lazdos smūgių nesigailėjai... 
Tai ko gi pats virpi? .

Suspaudė rankomis ausis, kad negirdėtų tų 
pašaipos žodžių, bet balsas krūtinėj kalbėjo 
vistiek: „Kuo skiries, bajore, dabar nuo 
elgetos? Tu labiau esi pasigailėjimo vertas, 
nekaip elgeta. Gal tavo geri darbai tave 
pateisina? Gal tavo gerašidiškumas? Gal 
duosnumas? O gal tu užjauti alkaną ar sunkiai 
dirbantį? Gal šiaip kuo nors padėjai pagalbos 
reikalingam?"

— Ne, ne! — suriko garsiai bajoras; — 
Kaltas esu, kaltas! Žiaurus buvau ... negai
lestingas, beširdis. Žinau ...'

Lyg to dar negana! Nutiko jam dar blogiau: ’ 
šaka, ant kurios sėdėjo, lūžo ir visu svoriu 
krito bajoras žemėn.... Išsigandę žvėrys 
išbėgiojo. Vaitodamas kėlėsi bajoras. Klaikiai 
apsidairė. Žalsvi žiburėliai vėl artinosi. Kas 
kart arčiau, arčiau ... Ir bajoras, kurs anksčiau 
buvo toks rūstus, toks išdidus, pravirko. Ir 
dabar lyg koks stebuklas įvyko: jam sieloj 
pasidarė lengviau, šviesiau...

Tos ašaros nuvalė visas dėmes jo sieloje. 
Prisiminė bajoras visą savo gyvenimą — nuo 
tos dienos iki vaikystės. Prisiminė, kaip mir
dama motulė jam buvo pasakius: „Vaikuti, 
trys dalykai yra skirti žmogui, kad gelėtų' 
nšioti doro žmogaus vardą: malda, darbai ir 
meilė." Ir pradėjo bajoras melstis. Karštos 
ašaros maišėsi su malda, o sielą apgaubė 
ramybė ... Nurimo bajoras ir nebebijojo 
mirti... O žvėrių alsavimas jau lietė jo 
skruostus. Staiga kažkas palietė jį.

— Kelkis.
Nustebęs bajoras pamatė prie savęs seną 

elgetą, kurį jis buvo išvaręs. Dar kartą lūžo 
bajoro išdidumas, ir jis puolė elgetai po kojų.

— Atleisk... — maldavo, — atleisk!’...
Senas legeta švelniai jį palietė, mostelėjo
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žvėrims, ir tie išnyko. Paskui elgeta paėmė 
bajorą už rankos ir išvedė į miško pakraštį. 
Rytuose jau brėško aušra. Visai netoli stovėjo 
bajoro dvaras.

— Štai tavo namai! — tarė elgeta ir dingo.

Virpėdami iš baimės, sutiko bajorą dva
riškiai- Bet nuostabu! Bajoras nei barė jų, nei 
lazdų davė. Rimtas ir tylus įėjo į rūmus.

Nuo tos dienos pasikeitė bajoras: liko geras 
ir švelnus. Visi jį gerbė ir mylėjo.

SAPNAS
B. VOVERAITĖ

Aš šią naktį sapnavau 
baltą angelėlį — 
šviesios saulės nuo dangaus 
ir aplinkui gėlės.
Šypsos angelas meilus, 
glosto man galvelę, 
kalba žodelius tylius, 
malonius be galo .,.

Geras būsi, vaikeliuk, 
ir visiems širdingas, 
prižadėt tada galiu — 
dangų tau laimingą- 
Reikia mokytis tvirtai 
ir tėvų klausyti, ' 
Dievui melstisi šventai, 
vakarėlį rytą.

JAUNIMO BIČIULIS
A. G-S

Bet jo nebėra jau šiame pasaulyje... Tik 
tokie niekada nepamirštami. Netekę' jų, 
gyvieji juo labiau atsimena juos, juo labiau 
garbsto savo atminimuose.

Toks liko mums ir, amžinatilsi, kunigas 
daktaras Jonas Puišys. Gimęs Lietuvoje 1904 
metų birželio mėn. 6 dieną, nelaimingoje 
kelionėje susižeidė ir mirė 1945 m. birželio 
mėn. 14 d. vakarų Vokietijoje. Palaidotas tų 
pačių metų birželio mėn. 16 d- Scweinfurto 
katalikų kapinėse.

Tais žodžiais trumpai pasakom, kokį ilgumo 
amžių išgyveno kunigas daktaras Jonas 
Puišys, iš kur buvo ir kur baigė trumpą savo 
gyvenimą. Apie jį ir nuveiktus jo darbus 
reiktų ne vieno pamokslo išklausyti, ne vieną 
ilgą straipsnį laikraščiuose perskaityti. O tam 
dar turėsim laiko ir vietos, nes to brangaus 
žmogaus pamiršti negalėsim.

Augo jis prie Nemuno, Skirsnemunės 

parapijoje, netoli Jurbarko. Pradžios mokslą 
ėjo Skirsnemunėje, gimnaziją — Jurbarke, 
kunigystės mokslus — Italijoje. Buvo kunigas 
salezietis, išėjęs didesnius mokslus, nekaip 
paprastam kunigui reikia, dėl to vadinamas 
daktaru. Bet jis buvo labai paprastas ir 
malonus visiems, ypač vaikams ir jaunimui. 
Tai nebuvo toks dėdė, kurs smilių iškėlęs 
vaikšto ir rūsčiai grūmoja: „Citit! • Liaukitės 
pikta darę, nes būsit nubausti!" Kunigas Jonas 
Puišys, pamatęs klystantį ar be darbo slankio
jantį januolį, sakė: „Eik šen. Mes žinom 
puikių pramogų. Mūsų daug, ir visada mes 
linksmi." O paskui pamoko ir darbo parodo. 
Panašiai ir su dideliais. Kam patarė, kam kaip 
padėjo, ką paguodė ar suramino. Niekas sun
kia širdžia iš jo namų neišėjo, kas patarimo 
ar kokios pagelbos jieškojo.

Pasižiūrėjus į kunigą Joną Puišį, atrodė, 
kad- jis visada buvo patenkintas. O tai ir
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teisybė, nes rūpinos daugiau kitais, ne savim. 
Jeigu liūdino jį kada kas, tai artimo vargai 
ir nelaimės. O artimui visada miela buvo jį 
matyti ir girdėti. Jis ne sau gyveno, bet 
kitiems.

Dabar žinom, kad kunigas Jonas Puišys 
mirė 41 metų amžiaus. Bet mes jį matėm 
nepalyginamai jaunesnį: jis atrodė kokių 
25 metų, kaip naujai įšvęstas kunigėlis.

Dažnai taip yra, kad giedrios nuotaikos, 
švelnios sielos ir širdies žmogus atrodo 
jaunesnis už savo amžiaus metus. Toks buvo 
ir kunigas Jonas Puišys.

O žmonės jieškp visokių dirbtinų būdu, 
kaip galėtų savo veidą pajauninti: ir tepąs, ir 

dažos, ir brauko — masažuoja. Gal tai ir 
padeda šiek tiek. Bet tikrasis grožis ir tikroji 
jaunystė ateina iš žmogaus vidaus — iš 
sielos, nes veidas yra ir žmogaus sielos 
atspindys. Rūpinkis, kad tavo siela būtų graži 
ir jauna, tada pagražinsi ir pajauninsi ir savo 
veidą, net ir visą save.

Kun. dr. Jonas Puišys buvo mums brangus 
žmogus, kilnus kunigas ir mokytojas. Nesu
laukė jis dienos, kada su savo ištremtais 
broliais tautiečiais būtų galėjęs grįžti į bran
gią Tėviškę. Bet mes jo nepamiršim. Ne
pamiršim, kaip daug širdies jis mums skyrė 
ir kaip mylėjo gimtąją savo šalį su mielu 
Nemunu, kurio aukštuose ir puošniuose kran
tuose brendo kadaise kilni jo siela.

PLUNKSNA IR PIEŠTUKAS
VYTĖ NEMUNĖLIS

Rašo plunksna ir pieštukas, 
vienas žodį, kitas — du, 
o aš vyras nedidukas 
paskaitau juos be klaidų-

Plunksna rašo: — Kelkis rytą. 
O pieštukas: — Netingėki 
Uždainavęs „ramta-drita",. 
mokyklėlėn greitai bėk.

Plunksna rašo: — Neškis plunksną. 
O pieštukas: — Ir mane.
Ir rašyk smagus ir linksmas, 
nesėdėk, kaip kamine.

Rašo plunksna ir' pieštukas, 
o su jais ir aš rašau, — 
va, jau pilnas puslapiukas, 
paskaityt visus prašau.

Skaito mokytojas mūsų, 
skaito tėtis ir mamytė, 
katinėlis kraipo ūsą — 
mat, nemoka jis skaityti.

Dangerutis kala vinį, 
kala vinį geležinį — 
aš knygelę tą skaitau 
ir jį kalantį matau.

TIKU TAKU PER PIRŠTUKĄ
. VYTĖ NEMUNĖLIS

Rūta paėmė plaktuką — 
tiku taku per pirštuką.. 
Skauda! Skauda!.. Oi-oi-oi, 
nebekais ji nė rytoj.
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MARTYNAS JANKUS
K. BARĖNAS

Daugiau kaip 60 metų jau praėjo nuo 
pirmojo lietuviško laikraščio "Aušros" 
posirodymo. 1883 metais būrys lietuvių 
pasiryžo žūt būt išleisti gerą laikraštį, 
skiriamą Didžiajai Lietuvai. Rusai draudė 
spausdinti Lietuvoje, todėl "Aušra" buvo 
slaptai leidžiama Prūsuose ir taip pat slaptai 
knygnešių gabenama per sieną ir platinama 
tarp lietuvių. "Aušrą" redagovo iš pradžių 
daktaras Jonas Basanavičius, vėliau daktaras 
Jonas Šliupas. Tas laikraštis turėjo nemaža 
bendradarbių, garbingų lietuvių veikėjų, kurie 
parašydavo jam straipsnių. O ilgą laiką visus 
"Aušros" piniginius reikalus tvarkė Martynas 
Jankus. Jis susitardavo su spaustuvininku, 
apmokėdavo jam už atspausdinimą, surasdavo 
žmonių, kurie paimdavo "Aušrą" ir, 
saugodamiesi rusų žandarų, nešdavo ir 
platindavo tarp lietuvių.

Sulaukę žilos senatvės, vienas po kito tie 
mūsų garbingieji veikėjai nuėjo į kapus. Prieš 
pusantrų metų, jau būdami svetur, Berlyne 
palikome Jono Šliupo pelenus, o 1946 m. 
gegužės 23 d., taip pat toli nuo tėvynės, 
Flensburgo lietuvių stovykloje, mirė ir pas
kutinysis aušrininkas Martynas Jankus.

Martynas Jankus gimė 1858 m. rugpjūčio 
7 d. Bitėnuose, Pagėgių apskrityje. Jo tėvas 
buvo darbštus žmogus, bet kartu ir didelis 
priešas vokiečių valdinikų, kurie Prūsuose 
neleido lietuvių vaikams mokyklose mokytis 
savo gimtosios kalbos. Iš savo tėvų jis gavo 
nedidelį ūki, bet, būdamas darbštus, pats 
nusipirko 480 margų žemės, o kai tik 
susitikdavo su vokiečių valdininkais, visiškai 
nesivaržydamas sakydavo jiems:

— Mes esame lietuviai ir negalime sutikti, 
kad mūsų vaikai užmirštų savo tėvų kalbą! 
Drausdami vaikams mokytis lietuviškai, jūs 
elgiatės labai nežmoniškai. Taip gali daryti 
tik vokietis!

Šitokie kartūs žodžiai nepatikdavo vo
kiečiams, ir šie tiesiog nekentė Martyno tėvo. 
Bet senasis Jankus nenusileido. Jeigu 
vokiečiai neklausė jo žodžių, tai jis pradėjo 
tartis su savo kaimynais ir tolimesnių vietų 
lietuviais, kas reikia daryti. Visi pripažino, 
kad vokiečių valdžios veiksmai neteisingi, 
todėl po kelerių metų kai kuriose vietose 

sujudę Mažosios Lietuvos lietuviai mėgino 
patys priversti mokytojus, kad jie dėstytų 
mokyklose lietuvių kalba. Žinoma, vokiečių 
valdžia nepabijojo lietuvių triukšmo, bet žinia 
apie lietuvių skriaudas ir jų pasipriešinimą 
pasiekė gana toli.

Jaunasis Martynas klausėsi savo tėvo % 
pasakojimų, žiūrėjo į jo darbus, galvojo, 
svarstė. Norėdamas gerai suprasti kovos prieš 
vokiečius reikalą, Martynas puikiai susipa
žįsta su Lietuvos istorija. Didžioji Lietuva su 
Kaunu, Vilnium ir kitais miestais tuo metu 
buvo rusų valdoma, bet juk Klaipėdą, Kara
liaučius, Tilžė, Įsruts, Gumbinė ir tų miestų 
apylinkės kadaise taip pat buvo vien tik 
lietuvių apgyventos, o vokiečiai daugelį tų 
lietuvių išnaikino ar pavertė vokiečiais. Jis 
ima galvoti, kad visiems sutartinai reikia 
dirbti, jog vieną dieną ateitų prisikėlimas. 
Todėl Martynas Jankus iš pat. jaunų dienų ir 
stoja į lietuvišką darbą, leidžia laikraščius ir 
knygas, steigia lietuviškas džiugi j as ir rū
pinasi, kad lietuvių atstovų būtų vokiškame 
seime-.

Pirmieji sukruto Didžiosios Lietuvos broliai 
lietuviai, išleisdami „Aušrą". Martynas tuoj 
prisideda prie to laikraščio. Juk vis tiek, kur 
dirbsi, kad tik dirbtum Lietuvai, jos laisvei, 
jos žmonių teisėms apginti. 1883 metais jis 
iškeliauja į Didžiąją Lietuvą, važinėja iš 
vienos vietos į kitą, žiūri, kaip čia rusų 
valdžia persekioja jo brolius lietuvius. Žinoma, 
ne pasivažinėti jis čia atvažiavo: atsivežė 
„Aušros" ir jos išleistą kalendorių, važinė
damas tomis brangiomis dovanėlėmis apdalija 
lietuvius, o kur randa visiškai patikimą, ir 
drąsų vyrą, su juo tuojau tariasi, kviesdamas 
lankytis į Bitėnus ir slaptai gabenti į Lietuvą 
knygas ir „Aušrą”. Suranda jis btevažinėdamas 
taip pat nemaža naujų skaitytojų „Aušros" 
laikraščiui.

Dar prieš išleidžiant „Aušrą" į Mažąją 
Lietuvą atvažiavo daktaras Sauerveinas, 
žymus kovotojas už pavergtųjų tautų teises. 
Jis buvo nelietuvis, bet išgirdo, kad lietuviai 
pradeda bruzdėti prieš savo pavergėjus ir 
kovoti už savo teises, todėl atskubėjo padėti 
jiems. Martynas Jankus, sužinojęs, kad Sauer
veinas gyvena jau Įsrutyje, nuvažiuoja pas jį
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Martynas Jankus Bitėnuose. Nemunu išplaukia 
garlaivis su Lietuvos geografijos mokytojais.

pasitarti. Susėda abudu ir ilgai šnekasi. Jankui 
labiausiai rūpi Mažosios Lietuvos lietuvių 
reikalai, o Sauerveinas vis kalba apie rusų 
pavergtą Didžiąją Lietuvą. Ilgai ir kantriai 
klausėsi Jankus Sauerveino pasakojimo, kaip 
reikėtų padėti lietuviams kovoti prieš rusus, 
pagaliau nebeiškęsdamas ir klausia išplėtęs 
akis:

— Tamsta visą laiką kalbi apie kovą prieš 
rusus. O kaip gi bus su mumis, Mažosios 
Lietuvos lietusiais?

Sauerveinas, išgirdęs tokį klausimą^, nu
sišypsojo ir atsakė Martynui Jankui:

— Ten lietuviai jau juda, priešinasi, kovoja, 
o jūsų čia kaip ir nematyti. Pirma pradėkite 
dirbti, pasirodykite, kad jūs čia dar esate!

Jankus dar mėgina teisintis:
— Na, juk lietuvių kalba dar yra šišon 

kaimuose, bažnyčiose •..
— Maža to, — galutinai priremia jį Sauer

veinas. — Vien bažnyčia kalbos neišlaikys. 
Rodykitės daugiau viešajame gyvenime, 
daugiau dirbkite.

Tas patarimas stipriai paveikė Jankų. 
Tuojau jis pradėjo dirbti prie „Aušros", bet 
ji buvo skirta Didžiajai Lietuvai. Jankui rūpi 
ir Mažosios lietuviai. 1886 m. jis sušaukia 
būrelį Mažosios Lietuvos labiau susipratusių 
lietuvių ir Tilžės mieste įsteigia lietuvišką 
draugiją „Birutę". Tuojau paaiškėjo, kad 
Sauerveinas teisingas buvo, kai sakė, kad 
maža to, jei lietuvių kalba dar tebėra bažny
čioje. Kai lietuviai įsteigė draugiją, tada 
vokiečiai pamatė, kad tie lietuviai nori 
mėginti vieningai kovoti už savo teises ir prieš 
jų neteisybes. Tos draugijos nariai, bėgioja po 
Tilžę, nori gauti pirmajam savo susirinkimui 

salę, bet vokiečiai niekur neduoda. Vadinas, 
kai tik lietuviai pradėjo viešai žengti pir
muosius žingsnius, tuojau sutiko ir kliūčių. 
Bet Martynas Jankus ir jo draugai nenustoja 
vilties: lūš ar plyš, bet salė turi būti gauta! 
Parašo jie skelbimą į laikraštį, kad jieško 
salės, ir po kiek laiko salę gauna. Joje su
šaukia pirmąjį savo draugijos susirinkimą, ja 
lietuviai naudoja susirinkimams ir dar ilgus 
metus. Maža buvo salė, pilna prisikimšdavo 
lietuvių, bet užteko ir tokios savo svar
biausiems reikalams apsvarstyti.

Ligi mirties Martynas Jankus neužmiršo 
savo karingosios dainos, kurią jis dainuodavo 
ir tada, kai linksmas būdavo laimėjęs, o taip 
pat ir tada, kai tekdavo kaip liūtui susigrumti 
ar net pralaimėti.

Marš, marš Lietuvą 
atimti nuo prūsų!

Karaliaučius bus kaip buvęs 
ir vėl atgal mūsų.

Šitą dainą jis dar tebešnibždėjo gulėdamas 
lovoje, kai 1946 m. balandžio 25 d. aplankiau 
jį, jau susenusį ir ligotą, tokį pat vargingą 
tremtinį, kaip ir mes visi. Šitą dainą trauk
damas 1890 metais jis suorganizavo susi
pratusius Mažosios Lietuvos lietuvius išeiti į 
rinkiminę kovą. Tais metais lietuviai išstatė 
savo kandidatų sąrašą į Vokietijos seimą 
(parlamentą), bet už tą sąrašą balsava tik 37 
žmonės. Vokiečiai pradėjo juoktis iš lietuvių.

— Jeigu jūs po tiek balsų tesurinksite, tai 
ir po šimto metų neįveiksite atstovo seime 
turėti, —džiaugdamiesi lietuvių nepasisekimu 
šaipėsi vokiečiai iš Jankaus.

— Pažiūrėsim, kai jau atstovą turėsim, — 
atsikirsdavo Jankus, — o juokiasi tas, kas 
paskutinis juokiasi.

Tas vokiečių juokas tik paskatino lietuvius 
kitą kartą geriau pasiruošti. Per kitus rinkimus 
lietuviai gauna 127 balsus. Lietuviams jau 
sekasi! Vokiečiai nebegali ramiai žiūrėti. Kai 
vėl paskelbiami rinkimai, lietuviai išstato 
savo kandidatą Tamošių. Prieš pat rinkimus 
pasikviečia tą Tamošių ant lietuvių pikti 
vokiečiai, duoda jam nemažą sumą pinigų ir 
liepia atsisakyti būti renkamam. Tas ir at
sisako, o lietuviams šis šiaudadūšio Tamošiaus 
žygįs suteikia didelių rūpesčių. Tamošių jie 
ligi tol visur gyrė, visus kvietė už jį balsuoti, 
o tas ėmė ir apjuokino, prieš pat rinkimus 
parsiduodamas vokiečiams. Ligi rinkimų be-
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liko tik trys dienos, bet lietuviai įrašo į 
sąrašus naują kandidatą ir surenka už jį jau 
2.800 balsų. Dar kitų rinkimų metu įvairiose 
Mažosios Lietuvos vietose lietuviai surenka 
iš viso daugiau kaip 10.000 balsų, pirmą kartą 
išrenka savo atstovą Smalakį ir, džiaugdamiesi 
savo laimėjimu, išlydi jį į vokiečių seimą ginti 
lietuvių teisių. Tas vienas atstovas, žinoma, 
nieko negalėjo padaryti, būdamas tarp šimtų 
vokiečių, bet lietuviai pasiekė tai, ką Mar
tynui Jankui prieš keletą metų buvo kalbėjęs 
Sauerveinas. Surinkę tiek daug balsų,. jie 
parodė vokiečiams ir visam pasauliui, kad čia 
dar yra daug lietuvių, kad jiems turėtų būti 
leidžiama savo kalba ne tik melstis, bet ir 
mokytis. Tų rinkimų metu daugelis jau ap
snūdusių lietuvių pasijuto vėl lietuviais.

Nors ir kaip lietuviai ir jų vadas Jankus 
kovojo už savo tautos teises, vis tiek vokiečiai 
neleido mokyklose mokyti lietuvių kalbos. 
Maža buvo tai, kad per kelerius metus kartą 
lietuvis nueidavo atiduoti savo balso už lie
tuvių išstatytus kandidatus į vokišką seimą. 
Reikėjo lietuviškų laikraščių, knygų, kad lie
tuviai nors namuose galėtų šviestis, skaityti 
ir jaustis tikri savo tautos vaikai. Jis sugalvoja 

pats išleisti Mažajai Lietuvai skirtą laikraštį 
ir knygų. 1889 m. sukrapšto 1.000 markių, dar 
šiek tiek pasiskolina ir nusiperka spaustuvę. 
Kol jis superka tai spaustuvei reikalingas 
lietuviškas raides, kol sutvarko taip, kad 
galima būtų spausdinti, sukiša net 5.000 
markių. O kai jo spaustuvė pradeda darbą, tai 
skolos kasdien vis daugėja, nes Jankus savo 
spaustuvėje už darbą ima pigiai, o kartais ir 
už dyką kas reikia lietuviams atspausdina. 
Pagaliau teismas už skolas aprašo Jankaus 
200 margų ūkį, kurį jis buvo gavęs iš savo 
tėvo. Surenka jis truputį pinigų iš savo sko
lininkų už darbą savo spaustuvėje, prideda 
2.000 markių gautos pasogos ir šiaip taip 
atsigina varžytynių, bet 1900 m. išleidžia 
savaitinį laikraštį Mažajai Lietuvai „Sau- 
lėteką", leidžia jį daugiau kaip metus, kol už 
skolas vėl parduodamas jo ūkis. Dabar Mar
tynas jau eina pas savo tėvą pagalbos prašyti, 
nes be ūkio sunku būtų verstis didelei šeimai. 
Tėvas surenka pinigų ir išperka ūkį, bet 
užrašo jį dabar nebe Martynui, o penkiems jo 
vaikams, kad jie neturėtų kęsti bado.

Dar kurį laiką Jankus tvarko savo spaustuvę 
ir leidžia knygas. Įvairių knygų ir knygelių

M. Jankus 1946 m. kovo mėnesį. Prie jo sėdivyriausioji duktė Elzė ir mažasis Vytukas, stovi 
neregys sūnus Kristupas.
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išleido jis apie 20, daugiausia visokių gražių 
pasiskaitymų savo broliams lietuvninkams. Jo 
yra išleistos „Burtininkų dainos", „Prūsų Lie
tuvos nusidavimai", „Senoviškos lietuvių 
dainos", „Žiemos vakaro adynėlės" ir dar' 
daugelis kitokiais vardais knygelių. Gra
žiausia, kad jis ne tik leido knygas, bet ir 
pats mėgdavo atmintinai išmokti čia tokią 
senovišką dainelę, čia patriotišką eilėraštį. 
Taip pat ir savo vaikus visokių gražių dainų 
išmokė. O atmintį Martynas Jankus turėjo 
labai gerą. Dar anksčiau, kai mūsų mokslo 
žmonės dainas užrašinėjo, išgirdę, kad jis 
tiek daug tų dainų moka, atvažiuoja užrašinė
tojai, atsiveža tuščių plokštelių, kad Jankus į 
jas savo žinomas gražiausias dainas įdainuotų, 
o šis kai pradėjo dainuoti, tai ir galo nėra. 
Visą krūvą plokštelių pridainavo, ir dar dalį 
tų dainų teko užrašyti popieriuje. O kai kartą” 
jis su savo šeima nuvažiavo į svečius ir grįžo 
gerai nusiteikęs, tai vežime sėdėdamas savo 
vaikams gal daugiau kaip dvi valandas sakė 
eilėraščius, kuriuos jis jaunas būdamas išmoko 
iš laikraščių.

Kovojęs nuolat su skolomis savo gim
tuosiuose Bitėnuose ir čia dirbęs tautinį darbą, 
1910 m. M.Jankus persikelia į Klaipėdą, bet ir 
čia nenustoja dirbti ir rūpintis knygomis ir 
laikraščiais. Vokiečių žandarai net devynis, 
kartus buvo šį savo neramų ir pavojingą priešą 
suėmę, bet jis paleistas viseda vėl dirbdavo 
toliau. Kai prasideda pirmasis Didysis karas, 
užėję rusai išveža jį su visa šeima į Rusijos 
gilumą ir apgyvendina prie Volgos upės. Tas 
karas į jo šeimą atneša daug nelaimių. Ke
lionėje peršalęs miršta tėvas ir vienas sūnus- 
O antras sūnus žūva fronte. Aptilus karo 
audroms, Jankus grįžta vėl į savo Bitėnus ir 
pradeda ūkininkauti.

Kai 1923 m. Kliapėdoje prasideda lietuvių 
sukilimas, Martynas Jankus negali ramiai 
nusėdėti. Juk jis visus gražiausius savo gy
venimo metus paskyrė tam, kad Bebūtų 
jokių padalintų ir svetimiems vergaujančių 
Lietuvų, o būtų Lietuva sujungta, didelė ir 
laisva. Klaipėdos krašto lietuviai ruošiasi tam 
sukilimui, norėdami nuversti vokišką valdžią 
ir prisijungti prie Lietuvos. Nors pats sukilimas 
prasideda tik sausio 15 d., bet Vyriausiasis 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas jau 
sausio 9 d. susirinko į Šilutę ir pasirašė 
iškilmingą atsišaukimą į visus Klaipėdos 

krašto gyvetojus. Atsišaukimą tarp kitų to 
komiteto narių pasirašė ir Martynas Jankus, 
kaip vyriausiojo komiteto pirmininkas. Taigi 
Jankus ir kiti susipratę lietuviai jau iš anksto 
buvo pasiruošę sukilimui ir laimėjo jį.

Klaipėda grįžo prie Lietuvos. O Jankus 
toliau ramiai gyveno savo Bitėnuose, lankė 
kasdien pro jo ūkį vandenėlį pliauškenantį 
Nemuną, o iškilmingais atsitikimais nueidavo 
į garsųjį Rambyno kalną.

Lietuvos vyriausybė paskyrė jam pensiją. 
Už nuopelnus vyriausybė apdovanojo jį gar
bės medaliu. Pas jį, tokį garbingą lietuvį 
kovotoją, nuolat lankydavosi svečiai. Anuomet 
lankėsi žandarų gaudomi ir persekiojami 
lietuvių knygnešiai, slaptų laikraščių redak
toriai ir bendradarbiai, o dabar atvažiuodavo 
laisvos Lietuvos prezidentas, aukšti karininkai, 
Saulių Sąjungos, Skautų Sąjungos ir kitų 
organizacįjų vadai, mokyklos, mokytojai, net 
ištisos didėlės grupės iškylautojų. Saulių 
Sąjunga apdovanojo jį šaulių žvaigžde. Net 
Italijos karalius įvertino Jankaus tautinį 
darbą ir apdovanojo įi aukščiausios klasės. 
Coronos ordenu, o kai jis nuvažiavo į 
Ameriką, ten Čikagos burmistras įteikė jam 
auksinį savo valdomo miesto raktą. Lietuvos 
laisvė atnešė Martynui Jankui nusipelnytą 
poilsį, visų pagarbą ir padėką už ilgų metų 
sunkius darbus.

Ateina 1939 metai. Vokiečiai užgrobia 
Klaipėdą- Martynui Jankui vėl prasideda 
neramūs vargo metai, kurie baigiasi mirtimi 
svetimoje žemėje. Tada jis palieka savo 
Bitėnus ir apsigyvena Kaime. Kai vokiečiai 
užima Kauną, jis tyliai ir gana skurdžiai čia 
gyvena, o jo paminklas karo muziejaus 
Sodelyje išnyksta vokiečiams įsakius. Kai 
bolševikų armijos antrą kartą įsiveržia į 
Lietuvą, Jankus dar kartą grįžta į Bitėnus, bet 
tų pačių 1944 metų spalių mėn. pradžioje 
išvažiuoja tolyn” į Vokietiją. Apsigyvena 
vienur, bet čia ima persekioti hitlerininkai. 
Keliauja kitur. Suserga plaučiu uždegimu. 
Gyvendamas netoli Danijos sienos” pas 
vokiečius šaltame kambarėlyje, suserga antrą 
kartą. Pagaliau trečią kartą liga paguldo į 
lovą, kai jis persikelia į Husumo lietuvių 
stovyklą. Dar nespėja iš ligos atsigauti, kaip 
iš šios stovyklos dabar tenka keltis į Flens- 
burgą, ir senelis nebeišlaikė dar vienos 
kelionės.
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Gimtieji Bitėnai, Rambynas ir Nemunas jam 
buvo lyg kažkokie užburti žodžiai. Jei kas 
nors paminėdavo kurį nors tų brangių vardų, 
senelio veidas nušvisdavo džiaugsmu. Grįžti 

dar kartą į Bitėnus, prie Nemuno ir Ram- 
byno tai buvo didžiausia Martyno Jankaus 
senatvės dienų svajonė. Bet ta svajonė 
neįvyko — jis mirė svetur.

GIMTOJOJ PIRKELĖJ

Ąžuolai galvas kelia 
lig dangaus debesų, 
man gimtojoj pirkelėj 
ir prie žemės šviesu.

V. ŠIMAITIS

Rūmuos deimantai šviečia, 
ten naktis — kaip diena. 
Man gimtojoj pirkelėj 
saulės perlų gana.

Jieško laimės turtuoliai 
už aukštųjų kalnų, 
o gimtojoj pirkelėj 
aš — su ja gyvenu!

ATLANTO DIDVYRIAI
J. BLAŽYS

' Tėvas gavo naują laikraštį ir ėmė skaityti. 
Po kurio laiko Gintukas pastebėjo, kad tėvo 
veidas nuliūdo, o paskui pabiro jam iš akių 
ašaros.

Vaikas priėjo prie tėvo, prisiglaudė ir ėmė 
žiūrėt į laikraštį. „Tėtuk, ar negerą žinią 
paskaitei", klausė jis. Ir čia pat perskaitė 
vieno didelio straipsnio antraštę: „Atlanto 
didvyriai — Darius ir Girėnas“. Čia buvo ir 
tuodviejų didvyrių atvaizdai. „Tėtuk", klausė 
vėl vaikas, „ar juodu buvo tau giminės?"

Tėvas apkabino vaiką ir tarė jam: „Gintuk, 
juodu man Saugiau, kaip giminės, taip pat ir 
tau, ir visiems lietuviams. Giminė tik tau ir 
man artima arba ir kitiems dar keliems, o 
juodu — visiems mums, visai tautai."

Gintukas jau šį tą žinojo apie Stepą Darių 
ir Stasį Girėną, bet jis norėjo dar daugiau 
žinoti. „Tėtuk, juk juodu perskrido labai 
labai plačias jūres”, sakė vaikas. „Taip, vai
kuti", patvirtino tėvas. „Juodu perskrido 
Atlanto vandenyną tada, kai dar labai reta 
kam iš daugelio tebuvo pasisekę perskristi. 
Tada lėktuvai dar nebuvo tokie geri ir tokie 
greiti, kaip dabar. Juodviem lėktuvą įtaisė 
Amerikos lietuviai. Jis buvo pavadintas 
„Lituanica". Geras tai buvo tada lėktuvas ir Stepas Darius
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Stasys Girėnas

pačius reikalingiausius įrankius turėjo. Bet 
dabar su tokiais lėktuvais galima skristi po 
400 kilometrų per valandą, o „Lituanica" tada 
vidutiniškai tegalėjo skristi po 195 km per 
valandą. Taigi štai ir su tokiu greičiu juodu 
pasiryžę buvo perskristi Atlantą ir perskrido. 
Ir dar didesnį tolį nulėkė, nekaip kiti prieš 
juodu. Tik į Lietuvą neatlėkė..." — „Tėtuk, 
juodu žuvo." — „Taip, sūnau. Galingasis 
Perkūnas buvo juodviem rūstus, pastojo kelią, 
ir juodu besileisdami sudužo Vokietijos 
žemėje, Soldino miške, netoli nuo didelio 
miesto Landsbergo. „Gaila", tarė Gintukas. 
„Taip, vaikuti. Gaila juodviejų visiems. Šių 
metų liepos mėnesio 17 dieną trylika jau 
metų sukako nuo to laiko, kaip juodu žuvo, 
bet visi atmena juodu, lyg vakar tiktai būtų 
atlikę didį savo žygį Lietuvos garbei. 
Pasiklausyk, vaikeli, perskaitysiu tau 
juodviejų testamentą. Tą savo testamentą, 
tokį Savo palikimo raštą, juodu parašė abudu 
ir pasirašė Amerikoje prieš išskrisdami į 
Lietuvą. Štai jis:

„Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir 
drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sūnums 

prisidėti prie bendrojo darbo — tirti dar mažai 
žinomas Žiemių Atlanto vandenyno sroves, 
o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus ir 
priemones pritaikyti kasdieniniams reikalams. 
Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras 

. stengiamasi panaudoti žmonijos reikalams, 
laikome savo pareiga tautos vardu tą 
darbą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tuo dvasios įkvėpti, mes 
stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. 
Mūsų pasisekimas tegu sustiprina Tavo 
dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir 
gabumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis 
Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos mums 
kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų 
L1TUANICĄ pas save, — tada Tu, Jaunoji 
Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir 
pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų 
vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pa
stangomis, pasiryžimu ir nekviestų į Didįjį 
Teismą.

LITUANICOS laimėjimas tegu sustiprina 
jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvėpia juos 
naujiems žygiams.

LITUANICOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas 
į Atlanto vandenyno gelmes tegu auklėja jaunų 
lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas 
Lietuvis būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą 
Tėvynės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame 
Tau, Jaunoji Lietuva!

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi 
Dangaus palaimos!"

Dabar tu matai, juodu pagalvojo, kad gali 
ir nelaimė atsitikti. Bet nesustojo: kaip buvo 
pasiryžę, taip darė. Ir tą savo žygį paskyrė — 
paaukojo Lietuvai, o dabar žinom, kad ir 
save paaukojo."

Gintukas klausėsi tėvo, ir sukosi jam 
galvoje mintys, kuo ir jis galėtų pasitarnauti 

. savo Tėvynei. Ir jis svajojo, kada didelis 
užaugs ... O gal ir lakūnas bus ... Gal ir jis 
atliks kokį didelį žygį...

Tėvas Gintukui dar pasakė: „Kai Darius ir 
Girėnas skrido į Lietuvą, tavęs dar nebuvo 
šiame pasaulyje. 1933 m. liepos mėn. 15 d. 
6 vai. 24 min. juodu pakilo iš New-Yorko 
(Nju-Jorko) aerodromo Amerikoje, kad' atliktų 
7.186 km kelio į Kauną. Liepos 17 d. vakare 
laukė juodviejų Kaune. Kauno aerodrome 
susirinko kelios dešimtys tūkstančių žmonių. 
O pakeliui i Kauną iš Vokietijos pusės dar 
dešimtys tūkstančių kaimų ir miestų gyventojų
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„Lituanica" debesų keliais į Lietuvą.žiūrėjo į dangų, bene pamatys nepaprastą paukštį. Bet niekas čia nepamatė. O virš Anglijos matė lėktuvą. Kiek vėliau ir kitur matė, jau virš Europos žemyno. Tik paskui visi ėmė rūpintis ir jaudintis, kad jau per ilgai neatskrenda į Kauną. Ir buvo gauta liūdna žinia. Tūkstančiai žmonių verkė. Kitą dieną atvežė juodu mirusius Vokiečių lėktuvas. Vietoj džiaugsmo — liūdesys. O ko mes liūdim? Mus jaudina ir jaudins visada 

toks didelis pasiaukojimas Lietuvai. Jeigu juodu ir į Lietuvą laimingai būtų atlėkę, juodviejų žygis mus jaudintų, o kai žuvo, dar labiau liūdim. Bet tuo juodviejų žygiu ir pasiaukojimu mes ir labai didžiuojamės, nes Darius ir Girėnas plačiai visame pasaulyje išgarsino Lietuvos vardą. Lietuva juodu amžinai gerbs ir minės. Ir paliko testamentą, kaip ir kiti turi būti pasiryžę atlikti kokį kilnų darbą savo tautai ir Lietuvai."
NEMUNO SROVĖJELEKUTISTą dieną mes vėl važiavom visi trys. Tik šį kartą mūsų kelionė turėjo būti ilgesnė.Praplaukę savo valtele tiltą ir Ragainę, pasileidom Mituva žemyn, į pačias žiotis. Ragainė mums dabar neatrodė baisi, nes buvo diena, saulė kątik iš pietų krypo. Ir žmonių pamituviais netrūko. Tik nepasitikėdami artinomės į Mituvos žiotis. Arvydas čia esąs buvęs jau bent kelis kartus su savo tėvu, net pačiu Nemunu plaukiojęs, o mudu su Gintuku — pirmą kartą.

— Nebijokite, — padrąsino mudu draugas. — Aš čia jau viską gerai žinau.Gerai. Plaukiam.Mituvos žiotyse stovėjo du garlaiviai ir keli baidokai. Juose sukinėjos po kelis vyrus ir kažin ką veikė. Vienas garlaivis kūrenos ir, matyt, rengės išplaukti. Mes stabtelėjom ties vienu, paskui ties kitu. Iš arti apžiūrėjom garlaivių šonus, ratus, vairą, net pačiupinėjom viską..Visi buvom važiavę garlaiviu. Bet važiuo-
113

17



Dvi draugužės Mituvoje ties Jurbarku.

damas matai jį iš viršaus, o čia — iš žemai, 
iš šonų. Gerai galėjom matyti sparnus, su 
kuriais garlaivis kabina vandenį ir varosi 
tolyn. Arvydas pasisakė pats pasidarysiąs 
tokį laivuką medinį. Tik jis dar nežinojo, 
kaip jo laivuko sparnai galės suktis.

— Bet gana čia mums žiūrinėti. Plaukim 
prie Nemuno srovės.

O ta srovė jau čia pat. Arvydas aiškina:
— Ziūrekita, Mituvos vanduo visai čia 

nesraunus, vos numanai, kad teka. O Nemuno 
srovė — liete liejas pro šalį.

Mes stovim ant daikto ir žiūrim, kaip 
Nemuno srovė greit bėga pro šalį, net akių 
žvilgsnį nusineša. Tiktai pasijutom, kad ta 
srovė ir mus pagavo. Pagavo ir neša. Gin- 
tukas sušuko iš baimės, o Arvydas susisku- 
bino laikyti valtį į kad nenuneštų vidurį 
Nemuno.

— Nebijok, — tarė jis Gintukui. — Juk aš 
ne pirmą kartą Nemune.

Mūsų valtį greit nešė pakraščiu. Bet 
Arvydui nesisekė pasivaryt į krantą: irklai 
buvo jam per sunkūs vienam Nemuno 
srovėje. Šokau jam į pagelbą. Bet aš dar 
nebuvau pratęs, tai, kol mudu sutarėva, valtis 

labiau nusitolino nuo kranto. O ir visa Ne
muno srovė nuo tos vietos sukos tolyn nuo 
šio kranto į kitą, tai juo labiau nešė ir mūsų 
valtį.

Gintukas sėdėjo susirūpinęs ' ir įsikibęs į 
valties kraštus. O Arvydas vis drąsino:

— Nereikia bijoti. Mes vistiek išsivarysim 
į pakraštį.

Susirūpinę savo valtim, mes visai nepaste
bėjom, kad iš Mituvos žiočių plaukė garlaivis 
ir pasileido Nemunu žemyn, visai tiesiai ant 
mūsų. ' ų

Dabar tai jau išsigandom visi. Garlaiviui 
ant kelio pasipainioti negerai- O jis mato mus 
iš tolo, ir nepatinka jam, kad mes pačioje 
Nemuno srovėje, kur eina jo kelias. Mums 
juk gana ir pakraščio, seklumos, o jam reikia 
gelmės. Garlaivis švilptelėjo. Tai buvo 
ženklas, kad pasitrauktume. Mudu su Arvydu 
besiskubindami nesutarėva irtis, paskui jis ir 
irklą kažin kaip paleido. Irklo begriebdamas, 
ir pats kone išvirto. Mudu su Gintuku persi- 
gandova, ir visi trys sumišom, mūsų valtis 
nė kiek garlaiviui iš kelio negalėjo pasi
traukti.

Garlaivis pasuko į šalį, o plaukdamas pro 
mus, kapitonas pagrūmojo mums ir pabarė
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Nemuno lanka ties Kalnėnais.
Sienapįūtės laikas.

mus. Jis nežinojo, kad mes netyčia atsidūrėm 
vidury Nemuno ir, gal būt, nematė, kad 
buvom paleidę ir vieną irklą.

Kai garlaivis praplaukė, mes atsigavom, o 
Arvydas pasakė:

— Gerai, kad garlaivis važiavo žemyn, tai 
nedidelės vilnys. O jeigu būtų važiavęs prieš 

vandeni, tai būtų dideles, vilnis sukėlęs, ir 
mūsų valtelę būtų smarkiai pametęs.

Paskui jis paėmė iš manęs irklą.
Kai dabar buvom ramūs, tai tuojau išva

žiavom iš srovės ir šiaip taip nusivarėm į 
pakraštį. Tik toli mus vanduo nunešė. Sustoję 
prie krašto, išlipom į krantą pasižiūrėti. Mes 
buvom ties pat Kalnėnų piliakalniu, už dviejų 
kilometrų nuo Jurbarko.

Sustoję ant kranto, ilgai žiūrėjom j Jur
barką ir į Nemuną. Se gi, kaip toli atsidūrėm! 
Tai važiavom pavandeniui. O kai reiks parsi
varyti prieš vandenį?.. Ir pasižiūrėjom į 
vienas kitą.

— Nebijokita, — tarė Arvydas. — Mes 
varysimės pakraščiais, ir nebus sunku. Dar toli 
vakaras. Būtinai turim nueit į piliakalnį — 
štai čia pat. Juk nė vienas dar čia nesame 
buvę.

Dabar mes pasižiūrėjom į piliakalnį ir į 
plačias Nemuno lankas. Sienas jau buvo 
nupjautas, išdžiovintas ir į kupečius sudėtas, 
o kai kur vyrai ir moters dar džiovino ir 
dėjo.

Sugrįžom prie valties ir labiau užtraukėm 
ją ant kranto, kad keno sukeltos vilnys 
nenuneštų ją kažin kur. Paskui ėjom į pilia
kalnį. Čia mes taip pat turėjom vieną nuotykį, 
bet apie tą — kitą kartą.

Ko liūdi jis? V. Stančikaitės pieš.
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1

Pakelės kryžius Lietuvoje

KADA SUGRĮŠIM?
V. ŠIMAITIS

Į lizdą grįžta paukščiai, 
žuvelės — į gelmes.
Gimtų laukų ramybėn 
kada sugrįšim mes?

Drugelis pievos žiede 
suglaudžia sparnelius. 
Kada gi mes sugrįšim 
į savo namelius? ..

Puoton bitelė skrenda
ir grįžta avilin, 
o mums tik skausmas grįžta 
pasilgusion širdin ...

VYTURĖLIAI LAUKUOS
V. ŠIMAITIS

Vyturėliai — laukuos, 
volungėlės — miškuos ... 
Paklausykim: beržynėly 
gegužėlė užkukuos!

Pilnos lankos gėlių, 
dobilėlių žalių.
Gera mums po tuos gėlynus 
paskraidyti drugeliu.

Šen visi — prie vandens, 
nuo akmens ant akmens: 
pažiūrėsim, kaip žuvytės 
uodegytėm supliuškensl

Debesėl, debesėl, 
ko plauki pamažėl? 
Ne šešėlio, ne pavėsio, 
tik saulelės norim vėl:

kol ji švies ir spindės, 
gėlės kils ir žydės, 
tai ir mūsų linksmas juokas 
po visus laukus skambės.

Gražioji mūsų Lietuva. Jiesia ties Kaunu.

116

20



NORIU PAMATYTI . . .PR. 1MSRYSVos akis atmerkiu aš mažoj lovytėj savo tėviškėlę noriu pamatyti. Noriu pamatyti, bet galvelė svyra, — ir jaučiu, kaip švelnios ašarėlės byra.

Skundžiamės dejuojam — širdeles mums gelia ... Tamsūs debesėliai, traukitės iš kelio!Šviesk ir vėl, kaip Svietus, mums skaisti, saulyte!Savo tėviškėlę noriu pamatyti.

yveno senelis ir senelė.Senelis turėjo gaidelį, o senelė vištytę.Neturtingi buvo seneliai, patys nedaug ką valgyti teturėjo, bet gaidelio ir virštytės badu nemarino.Karta gaidelis ir sako vištytei;— Sunku mūsų seneliams gyventi; Patys nedaug ką teturi, o mus lesina. Paskutinį kąsnį nuo burnos kartais nutraukia. Einam į pasaulį, gal pelnysime ką.Bet vištelė buvo kitokia.— Eik, jei nori, — atkirto. — Man ir čia gera. O dėl senelių nėra ko rūpintis — tegu daugiau dirba, daugiau ir turės.Gaidelis supyko, bet nieko nepasakė. Apsisuko ant vienos kojos ir išėjo.Priešais buvo didelis miškas. Eina, eina gaidelis per tą mišką ir susitinka lape.— Kur eini, gaideli? — klausia lapė ir smagiai laižosi.Bet gaidelis nė mirkt.

— Einu, — sako, — į pasaulį. Didelį pelną pajutau.— Pelną!? — nustebo lapė, — Tai gal ir mane priimtum?— Kodėl ne, prašau! Kai aš pelnysiu, ir tau teks. Lįsk po sparnu. 1Lapė palindo po sparnu, o gaidelis traukia per miškus toliau. Susitiko vilką.— Kur gi tu dabar? — klausia.— Einu į pasaulį. Didelį pelną pajutau.— Pelną!? — pagalvojo vilkas. — Tai gal ir mane priimtum?— Prašau, pelno užteks visiems. Lįsk po kitu sparnu.Vilkas palindo po kitu sparnu, o gaidelis traukia per miškus tolyn.Į pavakare išėjo į lauką, o tam lauke -stovėjo didelis didelis dvaras. Laukuose dirbo labai daug žmonių. Visi dirbo, skubino, o ponas vaikščiojo su lazda įr, pro kiekvieną praeidamas, vis baksnojo, kad dar labiau skubintų.Gaidelis žiūrėjo, žiūrėjo, ir jo širdis nebeišlaikė. Jis užsilėkė ant dvaro paukšti- ninko stogo ir ėmė giedoti.
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— Klausykite, klausykite, aš tą dvarą 
ištuštinsiu!

Išgirdo ponas, įsižeidė, kad toks menkas 
gaidpalaikis žada jo dvarą ištuštinti, ir sako:

— Įmeskite tą nenaudėlį į žąsininką. Tegu 
žąsinai jį per naktį papešios.

Vyrai pagavo gaidelį ir įmetė į žąsininką.
Kai tik sutemo, paleido jis iš po sparno 

lapę. Toji išpjovė, išrėžė žąsis, per naktį visas 
į mišką susivilko, paryčiui ir pati išbėgo, o 
gaidelis išėjo, pasivaikščiojo po dvarą, 
užskrido ant arklidžių stogo ir užgiedojo:

— Klausykite, aš tą dvarą jau tuštinu!
Kai ponas sužinojo, kad iš nakties visos 

žąsys dingo, nežmoniškai supyko ir liepė 
gaidelį tuoj įmesti į tvartą pas arklius, kad 
arkliai jį suspardytų.

Gaidelis tvarte palesė avižų, ligi vakaro ant 
ėdžių patupėjo, o vakare paleido iš po sparno 
vilką. Tas išrėžė visus pono arklius, kur 
gražiausią kumelį į mišką nusivilko, o 
gaidelis, per naktį išsimiegojęs, pasivaikščiojo 
po dvarą, užsilėkė ant šulinio svirties ir 
užgiedojo:

— Aš tą dvarą jau tuštinu!
Kai ponas sužinojo, kad jo geriausių arklių 

nebėra, ir kad .tas nenauda gaidys tebėra 
gyvas, ko nesprogo iš piktumo.

— Meskite tą nenaudėlį į šulinį, tegu pri- 
sprogsta!

Darbininkai tiesiai nuo svirties ir įstūmė 
gaidelį į šulinį.

Gaidelis išgėrė visą šulinį, ištvatino, kaip 
erkė išpampęs išsirito lauk ir, pasilipęs ant 
virtuvės sleksčio, užtraukė:

— Tą dvarelį aš tuštinu jau!
O tą dieną ponas laukė iš miesto atva

žiuojant turtingų pirklių. Jie buvo dar pono 
tėvo tėvui paskolinę pinigų ir kasmet tą pačią 
dieną atvažiuodavo pareikalauti skolos. Jeigu 
pačios skolos negaudavo, tai nors procentus 
atsiimdavo.

Ponas buvo šykštus ir prie pinigo prisirišęs. 
Tą dieną jis liepdavo privirti ir prikepti, 
paskum svečius privaišindavo, prigirdydavo 
ir girtus atgal į miestą išveždavo, nei palūkanų 
nesumokėjęs, nei skolos neatidavęs.

Dabar pats buvo virtuvėje pažiūrėti, ar virė
jai gerai valgį gaminia, ir išgirdęs, kad gaidys 
tebėra dar gyvas ir sveikas, net pažaliavo.

— Ar ilgai tas niekšelis mane erzins! — 
sušuko — Duokite jį čia! Mes. gyvą nu- 
svilinsim ir pirklius gaidiena pavaišinsim.

Vyrai sukibo gaidį stumti, pats ponas 
padėjo ir tiesiai įgrūdo į besikūrenančią 
krosnį.

Kai tik įgrūdo, kad paleis paleidęs gaidys 
visą šulinio vandenį, kad kilo baisus potvynis 
virtuvėje: ir ugnis užgeso, ir krosnis sutižo, 
ir visi pyragai, pyragaičiai pro langus su 
srove išplaukė, o žvirbliai su šarkomis ant 
kiemo subaigė lesti! Visi gėrimai, ir tie, kur 
po virtuve rūsy statinėse buvo, ir tie, kur 
virtuvėje jau į ąsočius supilstyti buvo, 
susimaišė su vandeniu, ir nebegalėjai nuo 
jo niekaip atskirti.

Ponas lakstė po kiemą kaip be galvos, o' 
gaidys užlėkė ant rūmų laiptų ir sušuko:

— Tą dvarelį jau -baigiu tuštinti!
Pamiškėj pasirodė dailus vežimas, ir ponas 

nebežinojo ką daryti.
Jis pasigavo gaidį, įnešė į rūmus, įmetė į 

pinigų skrynią ir užrakino.
Užrakinęs pasakė:
— Uždusti gal neuždusi, bet nors triukšmo 

prie svetimų žmonių nekelsi. O paskiau su 
tavim aš jau susitvarkysiu.

Patamsy pasilikęs, gaidys pirma pailsėjo, 
paskum sulesė visus pinigus: pirma auksinius, 
paskum kitokius, atsitūpė tuščios skrynios 
kampe ir tupi.

O ponas su pirkliais derasi. Jie nori viską 
atsiimti, ponas kiša tik palūkanos. Jie sako, 
kad ir palūkanos jau dešimt metų nemokėtos,
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o ponas tvirtina, išmokėdavęs jas kasmet, tik 
jie girti būdavę ir nieko neatsimeną.

Galų gale sulygo ant palūkanų.
Nuėjo ponas ir pradarė dėžę.
Gaidys tik šast iš dėžės ‘ ant lango, nuo 

lango ant stogo. Ant stogo smagiai sugiedojo:
— Tą dvariuką jau ištuštinau! — suplasnojo 

sparnais, ir nukūrė į mišką.
Pirkliai laukė, laukė, nesulaukę nuėjo 

jieškoti pono, o tas klūpo akis pabalinęs prie 
tuščios pinigų dėžės ir žodžio nebegali ištarti.

Pirkliai tik susižvalgė vienas į kitą ir 
suprato, kad ponas pinigų neturi. Tada jie 
susirinko viską, kas nuo gaidelio buvo likę, ir 
išvažiavo, o ponas išėjo pėsčias. Sunki jam 
buvo kelionė, pratusiam visada ketvertu 
važinėti, bet nelengvesnė ji buvo ir gaideliui: 
sunkūs pinigai gramdė gūžį ir traukte traukė 
prie žemės. Tik trečią dieną, visas suvargęs ir 
suplukęs, pasiekė trobelę.

Senelis jau buvo jį ir apgailėjęs. Manė, kad 
lapė bus surijusi, ar vanagas kur nunešęs. O 
jis sustojo prie durų ir ėmė šaukti:

— Seneli, seneli, atidaryk duris.
Senelis atidarė, o gaidelis prašo:
— Seneli, seneli, perkelk per slenkstį.
Senelis perkėlė, o gaidelis vėl prašo:
— Seneli, seneli, užkelk ant kartutės.
Užkėlė senelis ir ant kartutės, bet gaidelis 

vis prašo:

— Seneli, seneli, patiesk ką nors po kartute 
ant žemės.

Senelis patiesė gūnią.
Kad pabėrė gaidelis pinigus! Pirma biro 

smulkūs variniai, paskum sidabriniai, o ant, 
galo auksas. Pribiro, prižvangėjo didžiausia 
krūva, beveik ligi pat kartutės.

Žiūri senelis ir nebežino ką daryti, kad iš 
karto toks turtingas pasidarė.

Paskum palengva susitvarkė, o gaidelį 
lesino kviečiais ir tupdė ant sidabrinės 
kartutės.

Vištelė žiūrėjo, gailėjosi, kad nėjo kartu su 
gaideliu,’ir pavydėjo jam tokio gero gyvenimo. 
Vieną kartą pasidrąsino ir paklausė:

— Sakyk, gaidužėli, iš kur tu tiek daug 
pinigų gavai?

— O labai paprastai. Nuėjau į mišką, 
prilesiau, prikimšau lapų — ir pasidarė 
pinigai, — vieną akį primerkęs, paaiškino 
gaidelis.

— O kodėl ne visi buvo auksiniai?
— Kad kvailas buvau. Kur lesiau sausus, 

pasidarė variokai, kur lesiau padrėkusius — 
sidabras, o kur sulesiau perrūgusius iš senos 
pelkės, iš tų pasidarė auksas.

Vištelė niekam nesakiusi išėjo ir pradingo. 
Senelė ir jieškojo, ir šaukė, bet jos a nė garso. 
Tik betemstant išgirdo už durų.

— Senelyte, senelyte, atidaryk dureles.
Senelė atidarė, o vištelė prašo:
— Senelyte, senelyte, perkelk per slenkstį.
Senelė perkėlė.
— Senelyte, užkelk ant kartutės.
Užkėlė senelė ir ant kartutės.
— Senelyte, patiesk ką nors, — dar prašo 

vištytė ir smagiai... mirksi viena akute.
Senelei net širdis džiaugsmu pasruvėjo. Ji 

pribėgo prie skrynios, ištraukė atmintinę 
šilkinę skarą ir patiesė.

Kad pabėrė, pabėrė' vištelė supuvusių 
lapų! Krūva pribiro ligi pat kartutės, o 
dumblo kvapas pripildė trobelę, kad ir kirvį 
palubėj būtum galėjęs pakabinti.

Senelė žiūrėjo, žiūrėjo, paskum kad supyko, 
kad paėmė brūklį, tai vištelė į visus keturis 
vėjus išdulkėjo, o gaideliui buvo nežmoniško 
juoko.

Pasijuokė, pasijuokė, paskum ir jam pagailo
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vargšės kvailutės. Išėjo į mišką, susirado po lazdyno krūmu susitraukusią, parsivedė namo, ir visi laimingai gyveno.Kai trobelėje gyventi nusibodo, nuėjo į aną 
pusę miško, rado didelį apleistą dvarą ir jame apsigyveno. Vėl susirinko darbininkai, senelis su gaideliu vaikščiojo po laukus ir nė vieno nemušė, o darbas visų rankose tirpte tirpo.

MOTIEJUKASPR. IMSRYS Rida, rida 
visą, dieną 
su šauniuoju 
žirgeliu.

t

Rida, rida
Motiejukas, 
rida,rida 
viens, du, trys . . .

Ant lazdelės, 
rida, rida, 
joja raitas, 
kaip šaulys.

Rida, rida 
po kiemelį, 
rida, rida 
takeliu. Jaunas daržininkas.
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BITUTĖS VARDADIENISPRANĖ TEKUTIENĖŪžia sodas, linksta medžiai, purto gėlės galveles, stebis uosis ilgametis — mato šokant biteles.Vai, kiek daug ten jaunimėlio! Ir muselių, ir drugių.Jie medučio prisigėrę, prisivalgę obuolių.Puošnūs bičių drabužėliai, pilkos spalvos su rudais, ant galvelių vainikėliai- Linksmos šoka su drugiais.— Ei, greičiau visi ratelio! Sudarykim grandines!Reiks skubėti iš sodelio, turim baigti vardines.Matot, saulė slyste slysta, vakarėlis -jau arti.Tamsoje keleiviai klysta.Mūs sveteliai iš toli. .. Ji džiaugias, netuščią stalą radus. Tai yra viena Amerikos lietuvaitė Los Angeles mieste.
GAIDYS IR KATINASA. GIEDRIUSPasilėkė gaidys ant tvoros, suplumpsėjo sparnais ir garsiai suriko:— Kakarykooo!— O kad tave vanagas! — tarė, pro šalį eidamas, katinas. — Ko taip rėkauji?— Visai ne kaimyniškas linkėjimas, — atsakė gaidys. — Vanagas — ne juokai. Bet tiek to. Aš ne tokios veislės, kad bijočiau.Ir gaidys vėl sugiedojo.— Fu! — pasipurtė katinas. — Baisi gerklė. Ir ko gi tu rėkauji?— Kaip? — sako gaidysį — Ateinančią naktį bus lytaus, o tu, rodos, rengies į kvie- tieną medžioti. Neik — sulis. Juk vandens nemėgsti.— Teisybė, — prispažino katinas. — Bet aš tavim netikiu.-— Eiva lažybų, jei netiki, — pasiūlė gaidys.

— Eiva, — sutiko katinas.— Gerai, — sako gaidys. — Jei aš pralaimėsiu, tai parodysiu tau, kur galėsi pasigauti žvirblį, o jei tu, tai išneši man iš virtuvės gabaliuką sūrio ar varškės. Mano Kuode labai mėgsta varškę.Ateinančią naktį katinas išėjo į kvietieną, ir užklupo jį lytus. Atsiminė jis gaidžio žodžius ir piktas parbėgo namo. Paskui naktį praleido klojime.Rytą išlenda iš klojimo, ogi žiūri — gaidys kieme.— Labas rytas! — sako gaidys katinui. — Kaip sekės medžioklė?O pats mato, kad katinas neseniai susi- laižęs ir nespėjęs dar išdžiūti.— Medžioklė pasisekė neprastai, — pasigyrė katinas, bet pats pamanė, kad ta medžioklė buvo nė šuniui neverta.
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— O kada atneši sūrio? — tiesiai paklausė, gaidys.Katinas mato, kad gaidys turi geras akis — ♦ neišsimeluos jam, ir sako:— Atnešiu jau, atnešiu, tik duok nusitaikyti gerą valandėlęIr nubėgo i virtuvę. Virtuvėje šeimininkės nebuvo, bet sūrio katinas rado. Priėjęs pats pirmiau atsikando, paragavo, ir patiko jam. Kitą gabalą atkando ir jau neš katinui, bet kad ir pačiam labai skanu. Ir tą suėdė. Paskui dar kelis kąsnius kando, ir visai neliko sūrio.Kitą kartą, susitikęs katiną, gaidys klausia:— Kada gi atneši sūrio?— Gerai, gerai, — sako katinas, — atnešiu, tiktai turėk kantrybės-

Kur juodu skuba? V. Stančikaitės pieš.

Ir nubėgo į virtuvę. Ten jis vėl apėjo sūrio. Bet ir vėl pats suragavo.Taip paskui gaidys po kelis sykius klausinėjo katino to sūrio, bet katinas vis išsisukinėjo sakydamas:— Gerai, gerai, atnešiu, tik turėk kantrybės.Pagaliau gaidys suprato, kad nesulauks iš katino to sūrio, ir tarė jam:— Tu neišlaikei savo žodžio, melagi. — Ir kaptelėjo jam į uodegą.Nuo to sykio gaidys su katinu ir nesutinka. O kai atsiranda viščiukų, tai vištos jo nė iš tolo neprisileidžia. Nepasitiki.
ŽIRNIAIB. VOVERAITĖBėrė dėdė žirnių saują — žvirblis pirmas smaguriauja. Ir balandis palengvučium atplasnojo prie žimučių. Štai ir vištos atkresnojo, lesa grūdus, žarsto kojom. Kai pasišaukė dar gaidį — paukštelius mažus nubaidė ...

KATINASA. GIEDRIAUS„Ar žinotfe, širdelės?" šnekėjo susirinkusios trys pelės. „Laimingos dienos prasidėjo."— „O kas yra? Ar maisto užderėjo?" „Tai jūs nežinot? Katinas jau galą gavot Jį, sako, žvirbliai susirinkę nukamavo.Juk jis ir žvirblių priešas nelabiausias.",Ai, ai! Dabar tai mums gyvenimas ramiausias! Bet ko čia mes dar laukiam?Tuojau į klėtį traukini!" Ir pasileido bėgti visos trys. O pakeliui iš pašalių prisikvietė daugiau pelių, ir bėgo visas jau būrys.Sulipo sienomis į klėtį ir ėmė ten krebždėti.

IR PELĖSPASAKĖČIAVisokios ėdė jos mėsos,kramsnojo sūrio ir grūdų, ir buvo linksma ir gardu.O, pagaliau, praginusios taukinę, ažtraukė drąsią sutartinę: „Valio! Paėsikim ligi soties, paskui galėsim sau voliotis. Dabar jau niekados nebus bėdos."Bet čia pabudo katinas, kurs buvo sveikas ir puikiai nesiteikęs, o, pasiklausęs jų, įširdo.Patylomis palikęs šilta guolį, kad puolė,'— tik cypt tepasigirdol
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TAI TU MAN ŠITAIP!
MAMOS PASAKA 

N. BANGELĖ -

Kartą lapė panoro kiškienos ir . išėjo į 
laukus pamedžiot. Beslimpinėdama pagrio
viais, parugiais, kaktomuša susitiko visą 
ketvertą šunų. Lapė baisiai išsigando ir leidos 
bėgt, kiek kojos nešė. Šunes vijos, kiek 
įkabino, vydamies lojo: ai, ai, ai!

Bėga lapė, akis išspranginus žiūri, kad olos 
neprabėgtų; ausis pastačius klausos, ar dar 
toli šunes; su uodegą tabalai makalai į visas 
puses, kad šunims sunkiau būtų ją nutvert. 
O šunes jau visai prie pat: ai, ai! au, au!

Šmurkšt lapė į olą, ir tverk ją! Ar, ar, ar! — 
šunes piktumu nesitveria: lapės pėdas uosto, 
į olą lįsti bando, žemes kasa, medžių šaknis 
graužia.

Tuo tarpu lapė, sveika įsmukus į olą ir 
spėjus atsikvėpti, klausinėja pati savęs:

— Mano akelės, mano žvirtriosis, ką jūs 
man padėjot?

— Žiūrėjom stebėjom, kad tik olelės nepra- 
bėgtumėm.

— Gerai. Aš taip ir maniau, — sako lapė.
— Mano- auselės, mano klusiosios, ką jūs 

man padėjot?
— Klausėmės, klausėmės, ar toli šunes 

skalyja.
— Gerai. Aš taip ir jutau.
— Mano kojelės, mano eikliosios, ką jūs 

man padėjot?
—■ Bėgom, skubinom, kad tik greičiau 

olelę pribėgtumėm.
— Gerai darėt. Aš taip ir jutau.
— O tu, uodegėle, mano gražuolėle, ką tu 

man padėjai, kaip mane gelbėjai?
— Tabalavau, makalavau, kad tik ne mane, 

kad tik tave greičiau šunes nutvertų.
— A, tai tu tokia, tai tu man šitaip! ■— 

sušuko supykus lapė ir iškišo iš olos uodegą.
— Sargi, Margi, Rudžki, Dručki! Šekit, 

imkit!
Šunes — ar, ar, ar! — kapt už uodegos, dži, 

dži, dži atbulą lapę iš olos, ir viskas.

GAIDYS IR ŪKININKAS
A. GIEDRIUS .

Pavasarį į žemę ūkininkas grūdus sėjo, 
paskui gerai juos įakėjo.

Pamatė čia gaidys ir sako: „Tai kvailumas — 
į žemę grūdą berti 
ir dar užžerti!

Dabar nė paukščio akylumas 
čia nepadės: nors dieną naktį kasi, 

kas išbarstyta, nesurasi."

Atėjo vasara. Javai užaugo ir nunoko.

Banguoja laukas aukso vilnimis.
Ir vieną dieną ūkininkas šoko 

auksinio derliaus imti, ir nušvito jis ...

Atėjo ir gaidys su savo dideliu, pulku.
Dabar jis brandžią varpą aižo
ir gėrisi: „Puiku, labai puiku!

Tai ne pavasarį, kai žmogus veltui gaišo
Šį tarpą

jisai naudingą dirba darbą!"

ŠUNYTIS IŠ MAUDYKLES
A. GIEDRIUS

Vaikai ištrinko, išmaudė kūdroje šunytį ir 
paleido. Bėga šunytis per kiemą ir susitinka 
gaidį.

— O ką? — klausia gaidys. — Kaip patiko 
maudyklė?

124

— Gerai, — atsakė šunytis, stabtelėjo ir 
nusipurtė-

«
— O ko cypei, kai trinko? — sako gaidys.
— Juk aš dar mažas, — atsakė šunytis. —
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Aldutė ne taip dar klykia, kai maudo, ypač kai galvą trenka.— O plaukti ar smagu? — paklausė viena jauna vištelė.— Plaukti nei šio, nei to, — atsakė šunytis. — Tik kai trenka, nesmagu. Paplaukiot ir jūs galėtumėt.
GUDRI

— Ne, ne! — nusigando Raiboji. — Nors jau tylėk.O gaidys pridūrė:— Šeimininkei nė neužsimink, o tai dar sumanys ir vištas plukdyti. Mums maudytis nereikia.— Rodos, ir man nereiktų, o maudo, ir gana, — tarė šunytis, dar kartą nusipurtė ir nubėgo džiovintis.
LAPĖN. B-NĖApie lapių gurdybę jums, vaikučiai, teko daug girdėti ir skaityti visokių pasakų pasakėčių. Mes čia jums dar vieną papasakosim.Vieną dieną liūtas, žvėrių karalius, pakvietė visus žvėris pas save į svečius. Matote, jis neseniai buvo pakeitęs savo butą (urvą) ir norėjo visiems juo pasigirti.Pirmieji atėjo vilkas, jautis ir lapė. Nesuspėjo svečiai liūtą pasveikinti, kaip jis jų paklausė:— Pasakykit, kaip jums patinka mano naujas butas?Reikia čia pastebėti, kad nors liūtas yra žvėrių karalius, bet švara nepasižymėjo, todėl jo butas visuomet dvokė.— Nei šio, nei to, — pratarė atviras jautis: — ir vietos daug, tik kvapas nekoks, labai dvokia, — ir jautis suraukė nosį.Supyko liūtas, kaip išdrįso svečias, jam tokią nemalonią tiesą į akis sakyti, jo karališkus - rūmus dvokiančiais vadinti, pagriebė jautį ir jam galvą nusuko.— Na, o kaip tau čia patinka? — po to kreipėsi liūtas į vilką.— Labai gerai, labai gerai, — atsakė jam vilkas, o norėdamas liūtui patikti, pridėjo: — o ypač buto kvapas, toks geras, malonus.— Bjaurus melagi! Kaip tu drįsti man meluoti į akis, žinodamas, kad kvapas nekoks, — subliovė liūtas: —- Nekenčiu saldliežuvių!Ir vilko likimas buvo toks pat, kaip jaučio.Dabar atėjo lapytės eilė.— Sakyk, mano mieloji lapyte, o kaip tau patinka buto kvapas? — klastingai paklausė 

liūtas, pasiruošęs ir jai galą padaryti.Gudri lapytė patraukė nosimi ir tarė:— Nieko nejaučiu: turiu neprastai didelę slogą.Taip ir neturėjo priežasties liūtas ją nubausti, ir išėjo lapytė iš liūto nagų sveika ir linksma, tik viena akis gudriai šypsojos.Taip vaizduoja lapytės gudrybę pasakėčia. Dabar papasakosime tikrą atsitikimą, tai jums bus aišku, kodėl pasakose visumet lapytės vaizduojamos didelės gudragalvės, ir kodėl žmonės tokios geros nuomonės apie lapių gudrybę.Gyveno Anglijoj vienas ūkininkas. Jis turėjo didelę banda avių ir ėriukų. Ūkininkas laikė savo bandą šiaudų tvora atvertame garde. Kartą ūkininkas pastebėjo, kad apie gardą vaikšto lapė. Ji rinko pasilikusias ant šakučiū avių vilnas. Prisirinkus geroką žiupsnį vilnų, lapė nubėgo prie dviejų upelių santakos ir, atkreipus uodegą į vandenį pradėjo palengva atžagaria bristi į upelį. Ji brido vis gilyn, kol vanduo apsėmė visą jos nugarą ir galvą. Neapsemtas liko tik pats lapės snukutis ' •ir vilnų žiupsnelis, kurį ji laikė savo dantyse. Ilgai lapė stovėjo vandeny, galu gale paleido iš dantų vilnas, išbrido iš vandens, nusipurtė ir nubėgo.Ūkininkas, susidomėjęs tuo lapės darbu, paėmė iš vandens žiupsnelį vilnų ir gerai jį apžiūrėjo. Pasirodo, kad vilnų žiupsnelis buvo pilnas blusų. Lapė, norėdama nusikratyti blusomis, sumanė tą būda. Blusos, bijodamos paskęsti, lipo lapės kūnu vis aukščiau, kol prilipo snukutį ir žiupsnelį vilnų ir čia jieškojo išsigelbėjimo.
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LINKSMOJI MELETĖLĖMūs mažoji Meletėlė dėsto asloj žaislelius; Raibę lesina grūdeliais, lėlei šluosto veidelius. O Rudžiuką ir Rainutį paima rankytėm ji, į važelį pasikinko ir per aslą dži-dži-dži. Dži-dži-dži, — maža nelaimė ... Kažkas cypū-vypū, triokšt! Įsilėkęs vežimukas tuoj ant šono keberiokšt! Timpt Rainiuką Meletėlė, kapt Rudžiukui į ausis ... /‘Jei baidysitos, tai vėliai atskaitysiu dar po tris . •. Ko šauki paleidus gerklę?" Vėl prikibo prie lėlės. "Klius ir Raibei dar nuo manęs, jei kiaušnių ji nedės!"

Ir atsiliepė vištelė:„Nei tu smarkauk čia, nei ka! Mes tavęs visai nebijom.Būk linksmesnė. Kut-kudak!" Ir lėlytė, nors mažytė, bet ir ji prašneko tuoj: i„Dar palauk — galėsi bartis, tik ne šiandien, o rytoj.” Au-au-au!" sulojo Rudis. ■ „Kas galėjo taip sakyt?" O Rainiukas dar pridūrė: „Ją norėčiau pamatyt."
VISI KARTU MELETĖLEI:„Nei tu peši, nei tu barsi, nei draskysi mums ausų. Ir iš kur tokia pikčiurna atsirado, iš tiesų!" Pr. Imsrys

VISKO PO NEDAUGKas yra žaibas? Žaibas yra labai smarki elektros kibirkštis.O kas yra elektra? To negalima išaiškinti, nes elektros negalima nei pamatyti, nei kąip nors užčiuopti. Tik žinom, kur ir kaip ji atsiranda ir kaip veikia. Ir pamatom ją tik tada, kai sprogsta elektros kibirkštis, arba pajuntam jos srovę, kai prikišam nagus prie įlektrintos vielos.Paimkit gutaperčines šukas ir pašukuokit galvą — pamatysit smulkių kibirkštėlių ir išgirsit smulkutį traškėjimą. Braukiamos per plaukus šukos sukelia elektrą. Tos kibirkštėlės tai yra elektros kibirkštėlės, o traškėjimas — tų kibarkštėlių sproginėjimas.Elektros kibirkštis yra ir žaibas, tik žaibo kibirkštis neapsakomai smarki. Ar nesate girdėję, kad žaibas padega namus, suskaldo medžius, nuskelia mūrus, sutirpdo geležį? Jeigu žaibą galėtume pajungti į darbą, tai jis tiek pavežtų, kiek, pavyzdžiui, pusantro milijono arklių.Ar saugotis žaibo? Esate girdėję, kad griaustinis (perkūnas) nutrenkia žmogų. Tikriau sakykim, kad žaibas paliečia žmogų. Ir kartais pasiseka jį atgaivinti.

O žaibo pasisaugoti reikia. Kai kyla audringi debesys, nebūkit lauke, eikit į trobą. Ir troboje nesiglauskit prie sienos, prie langų ir krofenių, verčiau nė arti nebūkit. Mat, jeigu trenktų į, tiobą, tai elektra kur nors per sieną ar per krosnį turėtų nusileist į žemę, tada galėtų paliesti ir arti esantį žmogų.Jeigu lauke užkluptų perkūnija, nesistokit po medžiu. Dažnai per aukštus daiktus žaibas nusileidžia į žemę. Bet trenkia jis ir į lygias vietas, į balą, pelkę. O vis dėlto, jei lauke užkluptas negali prieiti trobos, tai eik, kaip ėjęs, arba, geriau, atsisėsk ar pritūpk kur užsisiautęs ir palauk.Ką padaro perkūį ja. Kartais užkilę audringi debesys labai daug eibių pridirba: smarkūs lytūs ir ledai išguldo ar iškerta javus, vėtra nudrasko medžių šakas, o žaibai padega trobas, užmuša žmones. Pasitaiko ir labai savotiškų atsitikimų.Žaibas suskaldo medį. Tur būt, yra tekę jums matyti žaibo suskaldytų medžių. Matėt, kad prieš audrą drūtas drūčiausias ąžuolas stovėjo palaukėj, o po audros jau jo nebėra — visas suaižytas, išmėtytas po lauką. O girioje tenka rasti daug tokių medžių, kurių nuo
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viršaus lig apačios nurėžtas rėžis, dažniausiai tiktai žievė nuskrosta, bet kartais ir giliau. Po kurio laiko medžio žievė ties ta vieta atšoksta ir nudžiūsta. Mat, kai žaibas leidžias medžiu žemyn, tai jis labai įkaitina tą vietą, o nuo to karščio ir atšunta žievė.Sutraukyta grandinė. Vienas vaikas ganė lauke avis. Karvės buvo pririštos geležinėmis grandinėmis. Užkilo audra ir pradėjo lyti- Staiga blyktelėjo, ir vaikas pamatė, > kaip toks ugnies kamuolys ritas artyn prie grandinės, kuria buvo pririšta telyčia. Pokštelėjo, ir vaikas pargriuvo. Kai jis atsipeikėjęs atsistojo, tai pamatė, kad telyčia"negyva guli. Paskui jis įsižiūrėjo į grandinę ir pamatė, kad jos tik gabalai tėra. Žaibas, mat, perėjo į grandinę, o kol išsiskirstė į žemę, užmušė telyčią ir suvirino, sutraukė grandinę.Paauksuoti batai. Vienas žmogus ėjo audros 

metu. Staiga blyktelėjo,' pykštelėjo, ir jis pajuto, lyg būtų nudeginę jam pirštą, ant kurio buvo auksinis žiedas. Tuo pačiu sykiu jis pamatė žybčiojant savo koją. Ant piršto žiedo jau nebesą, bet paauksuotos batų šniūrelių akutės. Žaibas, sųtirpdęs žiedą, perkėlė jį į bato akutes ir nubėgo į žemę.Žmogus po medžiu. Audrai pasibaigus, vienas žmogus ėjo keliu ir panorėjo užsirūkyti. Bet jis neturėjo ugnies. Ogi žiūri — prie kelio po ąžuolu stovi žmogus. Jis eina artyn prie to žmogaus ir prašo ugnies, bet tas tyli ir visai nė krust. Tada tas priėjęs pajudino jį. Bet kai tik prikišo prie jo ranką, tai tas žmogus ir subiro į pelenus.Tas žmogus buvo žaibo sudegintas.• Yra ir daugiau visokių atsitikimų su žaibais. Tur būt, ir jūs patys nemažai jų esat girdėję - arba matę, o gal ir perleidę.
ŽINIŲ ŽINELĖSPopiežius prie rašomosios mašinėlės. Vienas anglų laikraštis įsidėjo atvaizdą, rodantį Popiežių Pijų XII, sėdintį prie rašomosios mašinėlės ir rašantį.O mažesni ponai dažnai nemoka nė nusitverti tokio įrankio!Įšventinti trisdešimt du kardinolai. Popiežius Pijus XII buvo sukvietęs viso pasaulio kardinolus pasitarti. Ta proga buvo įšventinti 32 nauji kardinolai. Šventas Tėvas pasakė kalbą, pareikšdamas: „Bažnyčia nepriklauso nei kuriai rasei, nei kuriai vienai tautai, o yra visų žmonijos tautų šeima, atpirkta Kristaus krauju. Nors taika dar neviešpatauja pasaulyje, tačiau Bažnyčia su vienoda motiniška meile apima visas tautas. Be Dievo ar nuo Jo atsitolinus, negali būti tarp tautų vienybės."Lietuvių paštas. Lietuviai Hanau stovykloje įsisteigė paštą- Jo uždaviniai šie: priimti korespondenciją ir persiųsti, gautus laiškus pristatyti į namus, padėti bejieškantiems artimųjų, aprūpinti tautiečius lietuviškais laikraščiais. Pradėtas darbas eina sėkmingai. Trūsą įvertina tremtiniai. Paštas jau turėjo pelno, kurį paskyrė mokiniams šelpti, Raudonajam Kryžiui, Laisvės Fondui ir kitiems globos ir pašalpų reikalams.Hanau lietuvių pavyzdžiu pasekė kitos stovyklos. Taip paštas tebesikuria kiekvienoje didesnėje lietuvių stovykloje.

Tiberljos miestas — žiemos kurortas. Tas miestas pastatytas prie Genezareto ežero 18 metais po Kristaus gimimo ir pavadintas tuomet viešpatavusio Romos imperatoriaus Tiberijaus vardu. Tiberijos miestas — Galilėjos sostinė ir turi dabar apie 9000 gyventojų, « iš kurių apie 700 yra krikščionys. Senovėje Tiberijos miestas buvo žydų mokslimininkų centras. Jų kapai lig šiol tebėra išlikę.Įdomu dar, kad Genezareto ežeras gausus žuvim, apima 170 kvadrat kilometrų ir guli 203 metrais žemiau jūros lygmens.Dabar Tiberijos miestas norimas padaryti žiemos kurortu (pasigydymo vieta).Žurnalistų (laikraštininkų) suvažiavimas. Gegužės men. 11—12 d. Hanau stovykloje buvo lietuvių tremtinių žurnalistų (kurie

Reppnerio mažieji žaidžia. V. Bacevičiaus nuotrauka.
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laikraščius rašo) suvažiavimas. Jie pasitarė 
svarbiais šių dienų reikalais.

Atsinaujino Etnos ugnikalnis. Etnos ugni
kalnis Sicilijoje nuo 1923 m. neveikė, o 
praėjusį gegužės mėnesį vėl atsinaujino. 
Viršum ugnikalnio vėl pasirodė kamuoliai 
dūmų ir pasigirdo iš po žemės smūgiai 
(savotiškas dundėjimas).

Lėktuvas nepaprastam aukštyje. Taip išlėkė 
vienas amerikiečių lėktuvas, pažymėtas "B-29". 
Jis turėjo įsikrovęs 2000 kg sunkumo ir iškilo 
13.733 metrus. Ligi tol rusai buvo iškilę 
11.000 metrų su tokio pat pavidalo lėktuvu 
ir tokiu pat krūviu (sunkumu).

Filipinai gavo neprikalusomybę. Susiraskite 
Didžiajam vandenyne, netoli Azijos, Filipių 
salas. Jas valdė Jungtinės Amerikos Valstijos. 
Dabar joms davė nepriklausomybę. Šių metų 
liepos mėnesio 4 dieną buvo Filipinų nepri
klausomybės paskelbimas ir iškilmės. Visi 
Filipinai džiūgavo.

100 metų saleziečių įstaigoms. Šįmet sukanka 
100 metų, kaip kunigas Don Bosco pradėjo 
kurti salezietiškas įstaigas. Tų įstaigų dabar

1946, Nr.6/7
jau yra paplitusių po i
žinomos ir Lietuvoje. Jos 1 UpiUUO JUUUUVrriį 
auklėjimu ir mokslinimu. Nemažai jau kunigų 
saleziečių yra ir lietuvių.

Kiek daug Amerikoje žūsta žmonių. Vienas 
Amerikos lietuvių laikraštis rašo, kad nuo to 
laiko, kaip japonai užpuolė Azijoje Amerikos 
uosto miestą Pearl Harbor ir įtraukė Ameriką 
į karą, iki 1946 metų pradžios Amerikoje 
prarado gyvybę 150000 darbininkų, bet ne 
savo darbo vietose, o kitur. 69000 žmonių 
užmušė susisiekimo nelaimės. 112000 žmonių 
žuvo įvairiose namų nelaimėse. O per pa
skutinį pasaulinį karą Amerikos kareivių tėra 
žuvę visu trečdaliu mažiau.

Lietuvaitė kino artistė. Amerikos lietuvių 
laikraščiai praneša, kad lietuvaitė Hilda 
Paulius vienoje Hollywoodo filmoje laimėjo 
vieną iš pirmųjų vietų. Laikraščiai pranašauja 
jai gerą ateitį. Hollywoodas ją pavadino 
savaip — Mari Aldon. Ta lietuvaitė esanti 
labai graži, geltonplaukė, gana aukšto ūgio, 
turinti didelių vaidybinių gabumų. Tai gal 
kada ir mums teks ją pamatyti ekrane!

UŽDAVINIAI
Mįslės

30. Raudonas gaidys po žeme gieda.
31. Pana po žeme, jos kasos lauke.
32. Mažas puodelis, gardi košelė.
33. Raudonas ponaitis, pilve akmenaitis.
34. Ateina ponaitis raudona kepuraite: 

vištas atginkit, šunų nebijau.
35. Kalnais nuginiau, kalnais parginiau, 

šimtų šimtais skaičiau, vienos pasigedau.

Klaidų atitaisymas

„Saulutės" Nr. 5—93 pusi, eilėraštis „Mano 
Margiukas" sumaišytas posmais. Tą eilėraštį 
reikia šiaip iš eilės skaityti /čia paminėsim 
tiktai pirmuosius posmų žodžius/: pirmuoju 
posmu turi eiti „Aš turėjau Lietuvoje...", 
antruoju posmu „Aš rimtai...", trečiuoju 
„Nepražūdavo ...", paskui „Jeigu elgeta ...", 
„Jei priklys . ..", „Jei pro sodą . .„Ak, 
piotingas •..", „Gaila Margio ..."
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IR PRAMOGOS
.Degtukų raštas Nr- 6

Paimkit 22 degtukus ar pagaliukus ir sudekit 
pavardę to žmogaus, kurs yra parašęs Lie
tuvos himną.

IIIHIHIIIIIIIIIIIIII
Atsakymas Nr. 5.

VELIUONA
Sakinių žaismas. Nr. 1

Štai sakinys: Marytės juosta sujuosta. 
Išnagrinėkite tą sakinį kalbos dalimis.

Paruošė G.Sarkutė.
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H. Žmuidzinienės.
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