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PJŪTIES LAIKASX GERMANTASVasara eina į pabaigą. Naudokimės jos gėrybėmis. Saulė dar šviečia ir šildo. Ne visur Vokietijoje vienaip saulėtos dienos. Kai kuriose srityse daugausia ūkanota ir vėsu. Betvistiek — vasara. Ruduo ir žiema dar skurdesni bus.Uogos baigias, prasideda obuoliai, kriaušės, slyvos. Tų taip pat ne visur vienaip: pietų Vokietijoje — gausu, kitur — jiems patiems nepritenka, mums — visai nėra arba retai tetenka vienas kitas obuolys ar kriaušė. Vaisiai labai naudingi sveikatai. Namie jų sau nesišykštėjom...Lietuvoje rugpjūčio mėnuo — žemės derliaus mėnuo. Senų senovėje lietuviai tuo laiku ir atitinkamą šventę švęsdavo, dievą Patrimpą ir Žeminėlę garbindavo, už derlių dėkodavo. Kad ir pagonys buvo,Vieno Dievo nežinojo, bet teisingai numanė, kad vieno žmogaus pastangų negana derliui gauti.

)

Krikščionybę priėmus, lietuvių tauta Vienam Dievui dėkoja už suteiktą derlių per Dievo Sūnaus Motiną Mariją. Rugpjūčio 15 Marijos į dangų ėmimo diena. Tą dieną katalikų bažnyčia švenčia, o žmonės Lietuvoje javų varpomis kaišo Dievo Motinos paveikslus ir neša puokštes javų į bažnyčią šventinti.Dievo Motina ilgai gyveno žemėje, ir žmonių kasdieninės duonos vargai jai geriausiai suprantami. Dėl to lietuvių tauta teisingai senąją savo javų derliaus šventę Marijai paskyrė.Tikėjimo mokslas mus ragina kelti savo mintis ir širdis į Dievą. Bet mes esam ir žemės vaikai, dėl to reikalingos mums ir žemiškos gėrybės. Teisingai naudokimės tuo, kas mūsų rūpesčiu ir mūsų pastangomis nupelnyta ar teisėtai mums paskirta, bet nepamirškim labiausiai to, kad ir dvasia kasdien turim augti, stiprėti ir tobulėti.
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Prie upelio ant kalnelio piemenėlis tir-lir-lir... — H. Žmuidzinienės piešinys.

TEISMAS PO OBELIA
VYT. TAMULAITIS

Maža mergaitė stovėjo prie šulinio ir gėrė 
vendenį. Vidurvasario diena buvo karšta, ir 
jos prakaituotas veidelis buvo įraudęs.

— Vanda, Vanda! — šaukė ją nekantriai 
draugai, bet ji neatsigrįžo į tą pusę. Ji net 
supyko, kad negalėjo dabar ramiai atsigerti 
tyro šalto vandens, kuris gaivino jos krūtinę. 
Ji buvo benorint! iškišti liežuvį ir parodyti 
šaukiantiesiems, bet atsiminusi, kad tai labai 
negražu, sušuko:

— Ko norit? Aš prie šulinio ...
— Jau pagavo! .. Tik greitai! Tuojau bus 

teismas. Tavęs visur jieškome, o tu 
neatsiliepi... Kas tu per advokatas!..

— Pagavo? — sušuko ji išsigandusi, ir jos 
veidelis surimtėjo.

— Pagavo! Stasiukas su Jonuku ... Juodu 
dabar visada bus policininkai. Dabar saugo jį 
su šautuvais kalėjime — tuščioje agurkų 
statinėje.

— Vaje! — sušuko mergaitė ir metė 
puodeliuką su vandeniu, kuris išsiliejo ant 
lėlės galvos, apvirtusios žolėje. Bet dabar 
Vandutei ne tas rūpėjo.

Ji bėgo į kiemą, dar labiau sušildama ir 
uždususi.

— Kur? — paklausė vos žadą atgaudama.
— Malkinėje...
Ji kartu su nekantraujančiais draugais 

nubėgo į tą pusę, kur stovėjo malkinė.
— Stok! Šausim! — sušuko prie malkinės 

durų policininkai.
Atbėgusieji visi pailsę sustojo.
— Nieko į vidų neleisim. Išsiskirstykite nuo 

kalėjimo durų!
— Parodykit man, — prašė mergaitė. — 

Juk aš advokatas ...
— Žinai, Vandute, — prabilo sargybiniai 

visai kitu balsu ir draugiškai. — Tamsu, gali 
dar pabėgti ... Juk einam tuojau į teismą. 
Ten pamatysi. Mes atsivesim jį surištą, kaip 
tikrą vagį ir plėšiką. Eikit visi į sodą ir laukit. 
Ten tuojau ateis teisėjai: Zigmas, Petras ir 
Bronius. Jie išbėgo namo atsinešti kokių nors 
drabužių, kad galėtų, kaip tikri teisėjai, sėdėti 
už teismo stalo.

Visi atsitraukė nuo malkinės ir ėjo į sodą. 
Vienas iš sargybinių šuktelėjo:
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Vytauto Didžiojo tiltas per Nemuną Kaune.

— Juk žinot kur! .. Ne ten, kur anksčiau 
žadėjom. Dabar teismas bus po Antanine 
obelia, už bičių avilių...

Nuėję j sodą, teisėjų dar nerado.
— Vanda, — tarė Stepukas, — jo gyvybė 

dabar tavo rankose. Tu juk jo advokatas ir 
gynėjas. Jei neišteisinsi — nuteis sušaudyti 
arba visam amžiui į agurkų statinę. Žiūrėk, 
laikykis!

— O už ką jį gali nuteisti sušaudyti? — 
karštai atsiliepė mergaitė. — Juk jokio baisaus 
darbo nepadarė. Juokai tik, tokie ir teisėjai 
būtų...

— Nerėk, kaip varna, — atsiliepė įsižeidęs 
Algis, kuris buvo suimtojo kaltintojas. — Aš 
žinau gerai, ką jis padarė. Kai prasidės 
teismas, tai tokių dalykų pasakysiu, kad tik 
žioptelsi ir nė me... Žiūrėsiu, ką atsakysi 
tu, jo atvokatas.

Mergaitė surimtėjo ir nuliūdo.
Algis priėjo prie jos.
— Duok ką nors, tai pasakysiu, ką aš apie 

jį žinau, — tarė jis. — Galėsi pagalvoti arba 
ir aš pats pamokysiu, kaip mane suriesti...

— Ko nori? — nudžiugo mergaitė.
— O ką tu turi?
Ji iškratė savo priejuostės kišenes. Rado dvi 

slyvas, raudonų siūlų, karoliukus, segtuką ir 
hulūžusio peilio geležtę.

Jis abejingai apžiūrėjo visus daiktus, 
kuriuos mergaitė laikė rankutėse, ir pasiėmė 
slyvas ir peilio geležtę.

r —Klausyk, — tarė, įsidėjęs i burną vieną 
slyvą. — Kai aš sakysiu, kad jis valkiojas ir 

> neina namo, tu atsakyk, kad jis namų neturi, 
£ gal yra paklydęs. O kai pasakysiu, kad jis 

vagis, tu atsakyk, kad aš pats nemačiau, ką 
jis pavogė, ir prašyk teisėjų, kad pašauktų 

liudininkus, kurie, būtų matę jį vagiant. Man 
pasakojo Petelkų Vytas, kad teisme turi būti 
ir liudininkai, net būtinai, kurie viską matę. 
Jis sakė, kad teismas be liudininkų tai ne 
teismas.

— Gerai, — pasakė mergaitė ir patenkinta 
ėmė šokinėt ant vienos kojos.

— Teisėjai, teisėjai ateina!.. — sušuko 
Stepukas. Visi nutilo ir surimtėjo.

Teisėjai tuojau susėdo po obelia. Zigmas 
buvo apsisiautęs tamsiai mėlyna mamos skara, 
Bronius užsimetęs išverstą brolio švarką, o 
Petrukas — sesers priejuostę.

— Atneškit stalą. Be stalo negerai. Ten 
lenta prie avilių ir dvi kėdės. Tik greitai! — 
šaukė teismo pirmininkas Zigmas.

Stalas tuojau buvo padarytas. Bet jie dabar 
negalėjo sėdėti ant žemės, nes beveik visi 
buvo po stalu, iš po kurio vos kyšojo tik 
Zigmo galva, o antri du nė nosies negalėjo 
užkabinti.

— Atneškit ką nors atsisėst! — vėl sušuko 
Zigmas. — Kaipgi čia mes be kėdžių... O 
klūpoti juk negalime.

Tuojau buvo atneštos trys plytos ir jiems 
padėtos vietoje kėdžių.

— Viskas! Nurimkit! — šaukė Zigmas. — 
Stepuk, tegu ateina ...

Stepukas nubėgo į kalėjimą pasakyti, kad 
suimtąjį gali atvesti.

Ir teisėjai, ir advokatai, ir visi kiti 
plakančiomis širdimis laukė dabar pasirodant 
sargybinių. Dabar jie daug daugiau jaudinosi 
už patį teisiamąjį.

Pro sodo medžius, už avilių, netrukus jie 
pamatė ateinant sargybinius.

Visi staiga nutilo. Įsmeigę savo blizgančias 
akis, jie sekė kiekvieną sargybinių žingsnį.

Tik viena Vandutė dar nebuvo mačiusi 
suimtojo. Drebančia širdele ji žiūrėjo į 
ginkluotus sargybinius, kurie atsargiai nešė 
gražų, margą katiniuką. Jo išsigandusios akys 
blizgėjo. Nervingai jis raitė savo uodegą, 
niekaip nesuprasdamas, ko čia dabar jie 
norėjo ...

— Paleiskit! — sušuko mergaitė. — Nekan- 
kinkit! — Jai labai pagailo katinėlio.

Teisėjai supyko.
— Tylėk! — sušuko teismo pirmininkas. —? 

Tau dar ne laikas kalbėti.
— O kas man uždraus? — atkirto ji.
— Vanda, Vandute! — prašneko kiti. — 

Nutilk! Išardysi visą teismą. Kas bus?
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Mergytė nutilo ir vėl žiūrėjo į sargybinius, 
kurie sustojo prie teisėjų stalo. \

— Nepaleiskit! Būkit atsargūs, kad nepa
bėgtų, — šuktelėjo Stepukas.

— Jei bėgtų, šausimi—atsakė sargybiniai.
Ir tuo metu jie visi norėjo, kad jis 

pabėgtų. Visi jį vytųsi, sargybiniai šaudytų 
iš savo lazdų, "pokšt, pokšt" šaukdami

— Na, tai teisime dabar, — tarė Zigmas. — 
Tylėkit!

Visi sužiuro į teisėjus.
Zigmas atsikosėjo, suraukė kaktą ir pradėjo:
— Polieininkams pasisekė sučiupti vagį ir 

plėšiką. Jam gresia bausmė už negerus ir 
blogus darbus, kuriuos čia mūsų kieme padarė. 
Mes, teisėjai, ir jūs visi išklausysime, ką 
pasakys apie tuos jo darbus kaltintojas ir 
gynėjas. Paskui nuspręsim ir parinksim jam 
bausmę. Gal uždarysime vėl malkinėje i 
kalėjimą, o gal sušaudysim, kaip ir visus 
plėšikus kad šaudo ...

— Tik jau nešaudysi, nešnekėk! — sušuko
Vandutė.— Sušaudytom, tai tuojau pasakyčiau 
tavo mamai, kad nesiklausęs jos bažnytinę 
skarą atsinešei... • »

— Tylėk, Vanda! — sušuko teismo pir
mininkas supykęs. — Išmesim visai iš 
advokatų.

— Gali išmest, bet vistiek katiniuko 
nešaudysi... Einu ir pasakau mamai.

— Palauk, Vanda! Nešaudysim, — nusileido 
teismo pirmininkas.

— Gerai, šaudyt nereik. — atsiliepė 
Stepukas. — Tik į kalėjimą pasodinti ir tuojau 
pleisti.

— Nė j kalėjimą nereik, — atsiliepė 
mergaitė. — O jei tave kas į kalėjimą 
pasodintų, ar būtų, gerai? Argukų statinėje 
dar akmeniu užvožtų! Ar būtų smagu?

— Tylėkit! — vėl sušuko Zigmas už teisėjų 
stalo. — Aš einu sau, jei taip...

— Neik, neik, — prašė visi.
— Tai kad Vanda kalba ir kalba ...
— Vanda, nutilk!
— Jei ji dar šnekės, tai į kalėjimą ją 

uždarykime, — pasiūlė Petrukas.
— Nešnekėsiu... — susirūpino mergaitė ir 

nutilo.
— Na, tai žiūrėk! — pasakė teismo pir

mininkas ir kalbėjo toliau:
— Tai, kaip jau sakiau, mes, teisėjai, 

nuspręsim, kokią bausmę jam paskirti. O 
dabar kalbės ... — Staiga nutilo ir dairėsi. —

Vytauto Didžiojo Muziejus Kaune.

Klausyk, Algi! — sušuko. — Kaip tau tėtė 
sakė, kaltintojas ar gynėjas pirmiau kalba?

— Žinoma, kad kaltintojas ... •
— Taigi dabar kalbės kaltintojas ... Algi, 

kalbėk.
Algis priėjo arčiau teisėjų, perkando slyvos 

kauliuką, kurį visą laiką čiulpė, ir išspjovęs 
apsidairė. Pamatęs, kad į jį žiūri visų akys, 
susigėdo. Jo ausys paraudo, lūpos išsišiepė 
ligi pusės raudonu žandų. Jis stovėjo ir tylėjo.

— Kalbėk! — šaukė teisėjai. — Greičiau 
kalbėk! Kas tu per kaltintojas, jei tyli!

— Ko jūs purkštaujat? Supyksiu, tai visai 
nekalbėsiu...

— Ir tu, kaip Vanda! — pasakė teismo 
pirmininkas.

— Kalbėk, Algi! Ko dabar... Juk tu 
labiausiai teismo norėjai, sakei, išdroši tokią 
kalbą, o dabar šnipšt.

— Na, gerai, — pradėjo Algis aprimęs. — 
Mes nutarėme padaryti teismą. Jau seniai 
apie jį galvojome su Zigmu. Bet niekas 
neapsiėmė būti teisiamu, nes bijojo eit į 
kalėjimą... Ir tuo laiku į Petruko kiemą 
atbėgo svetimas katinas. Jis landžiojo po 
kluoną, buvo įlindęs į svirną ir, žinoma, 
pavogė lašinių ir prakando skilandį.

— O kas matė? Ar yra liudininkai? — 
sušuko Vandutė. — Algiui sakė Petelkų 
Vytas, kad — koks čia teismas, jei nėra 
liudininkų. Tai ne teismas ...

— Tu nekalbėk, kol aš nebaigiau, — supyko 
Algis. — Ir apie liudininkus čia nekišk. Jei 
tau vienai pasakiau, tai neplepėk visiems ...

— Toliau, Algi toliau!... — šaukė teismo 
pirmininkas. — Ką dar tas katinas padarė? 
Neužmiršk pasakyti, kad jis neina namo ...

— Aha, — atsipeikėjo Algis. — Tai tas 
katinas vaikščioja ir landžioja po svetimus
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namus, o namo neina... Už tai reiktų jam 
įkirsti.
— Tik pabandyk suduoti! — sušuko Van
dutė. — Aš tuoj pasakysiu tėčiui, kad grąžtą 
nulaužei...

— O aš pasakysiu, kad tu lėkštę sudaužei, — 
sušuko pyktelėjęs Algis.

Mergaitė nieko neatsakė, tik užraudusi 
nusisuko ir pagrūmojo Algiui pirštu.

— Tai. kaip sakiau, tas katinas neina namo, 
o vagiliauja... — kalbėjo Algis toliau.

— O gal jis namų neturi! Gal paklydęs 
vargšelis!... O jie mušti nori. Nei... — 
sušuko Vandutė susigraudinusi.

—» Kur jis neturės namų! Turi, tik neina. 
Ir nepaklydęs. Jei būtų paklydęs, tai negulėtų 
prieš saulę ant stogo, kur nė nukrapštyti 
negali...

— Katiniukas namų neturi, ne! Jis paklydęs, 
ir ji reikia globoti. Algis niekus šneka. Jis 
suriestas- Pats man prieš teismą sakė, kad kai 
aš pasakysiu, kad katiniukas paklydęs, kad 
mes jį turim globoti, o ne skriausti, tai bus 
suriestas. O dabar dar ginčijasi. Algi, — 
šuktelėjo mergaitė, visa užraudusi, — atiduok 
slyvas ir peilio geležtę, jei tu toks!

— Atsiimk, — numetė jai geležtę. — O 
slyvų baba ... čia, — parodė pirštu j savo 
pilvuką ir atsigulė ant žemės.

— Jei jūs toki, — sušuko Zigmas, — tai aš 
einu namo! Brolis man parveš triratį dvirati, 
kurio jums nerodysiu. Tai ir bus!

— Tikrai parveš? — tuojau pakėlė nuo 
žemės galvą Algis. — Ir juo bus galima 
važiuoti?

— O kaip tu manai? Jei jau sykį dviratis, 
tai ir važiuoti galima.

Susidomėjo dviračiu ir sargybiniai.
— Paleiskit greičiau katiniuką, — sušuko 

Vandutė, visai nesidomėdama teismo pir
mininko dviračiu.

— Palauk! — sušuko Zigmas. — Dar teismas 
nesibaigė..,

— Na, baikim greičiau, — tarė kiti du 
teisėjai, — mes norim gert...

— Tai kokia bausmė? Paleisim?
— Į kalėjimą! Taip, kaip tarėmės.
— Žinoma, būtinai į kalėjimą, — ėmė 

šaukti kiti. — Kas būtumėt per teisėjai, jei 
nieko nenuteistumėt!

— Greičiau paleiskit! — pribėgo Vandutė. — 
Aš jį apgyniau. Jis neturi namų ir paklydęs...

— Tu prastas advokatas... — tarė jai 
teismo pirmininkas. — Nė kiek neapgynei.

— O tu geresnis būtum? Aha, mamos 
uogienę laižyti..

— Tu, Vanda, nečirkšk, — įsiterpė 
Stepukas. — Teismą baigsime rytoj.

— Ne, ne! — visi šaukė, — Dabar baigti 
teismą ... Uždaryti į kalėjimą ...

Vandutė bandė dar šaukti, kad jį paleistų, 
bet niekas jos neklausė. Ji su balsu pravirko.

— Vaikai, — prašneko senas, žilais plaukais 
ponas, kuris žiūrėjo į juos, pasirėmęs ant 
sodo tvoros prie kelio. — Aš mačiau jūsų 
teismą ir sekiau jį nuo pat pradžios. Man jis 
labai buvo įdomus, nes aš esu senas teisėjas.

Visi nutilo ir žiūrėjo i nepažįsamo veidą. 
Sargybiniai norėjo mesti katiniuką, bet jis 
juos sulaikė:

— Palaukit! Teisėjai dar neleido jo paleisti. 
Aš noriu tik pasakyti paskutinį žodį, kuris 
visada leidžiamas kaltinamajam prieš teisėjų 
sprendimą. Bet kadangi jis pats negali kalbėti, 
tai aš už jį prašau jo pasigailėti. Juk niekę 
blogo katiniukas nėra padaręs. O jei ką ir 
padarė, tai jis labai gailisi ir daugiau to 
nepadarys. Jei ir skilandį prakando, tai ne 
tyčiomis, o valgyt norėdamas. O jūs kartais 
ar nepasielgiat panašiai? Vienas tėčiui grąžtą 
nulaužėte, kitas mamai uogienę išlaižėte. Ar 
jus nebūtų galima už tai taip pat teisti? Ir 
kaip jums būtų malonu, kai jūsų pasigailėtų 
ir dovanotų! Už tai ir jūs dabar kaltininko 
pasigailėkite. Teisdami kitą, visada pagalvokite, 
kad jūs patys esate tas teisiamasis, kad jūs 
patys stovite prieš rūstų teisėją. Taip pat 
atsiminkite, kad nieko nėra lengvesnio 
pasaulyje, kaip nuteisti ir pasmerkti kitą, o 
ypač mažą ir silpną, kurio nekenčiate ir 
nemėgstate. Ir už tai niekada nedidinkite 
pasaulyje tos netiesos, kurios ir taip daug 
yra. Verčiau dovanokite tas kaltes ir skilandžio 
prakandimą šiandien tam mažam katiniukui, 
kad kitą kartą kas nors dovanotų ir jums... 
Na, o dabar tęskite savo teismą toliau. Su 
Dievu. — Ir jis nuėjo vieškeliu.

Sode buvo tylu. Teisėjai neatsipeikėdami 
žvilgčiojo j vienas kitą.

— Na, ko žiopsot? — šuktelėjo Vandutė,
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AS ŽINAUO. B. AUDRONE

Ten po sodą, po pievelę su draugais lenktyniavau, bėginėjau — tra-lia-lia-lia ...Ar bėgiosiu ten daugiau?
Meldžias pušys vainikuotos. Plačioj jūroj šniokščia bangos. Ten Kęstučio žodis duotas, o Birutė meldės dangui...

pribėgusi prie sargybinių. — Greičiau pa- leiskit. Ar dar neaišku!— Paleiskit! — pasigirdo vienu balsu ir visų trijų teisėjų sprendimas.

L AKSTING  ALELIS lietuvių daina

Lakštingalėli, linksmas paukšteli, kodėl nečiulbi anksti rytelį? Ką aš čiulbėsiu anksti rytelį —

Aš žinau šlaitus žaliuosius, aš žinau tamsias girias, pakelėse kryžius, uosius — aš žinau tokias marias gelsvu gintaru kaišytas ... marių bangos ritas, ritas .. Išbučiavę kranto žemę, glebėsčiuoja viena kitą — gintarėlius rita, rita...

Visi žiūrėjo, kaip katiniukas, kaip šūvis, nurūko per sodą ir dingo avietėse prie šulinio, prie kurio žolėje tebegulėjo apvirtusi Vandutės lėlė.

piemens išdraskė mano lizdeli.Piemens išdraskė mano lizdelį, vanags išgaudė mažus vaikelius.

Dar žinau Tėvynės miestus ir namus žinau senelių. Tiesus plentas kur nutiestas, o per mišką eina kelias — stovi kryžius iškaišytas.Ten meldžiausi aš kas rytas už mamytę, už tėvelį, už Tėvynę — mano šalį, už senelį ir senutę ir už mielą jų pirkutę.
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KUOLAINE

LEK UTIS

1

Mes visi trys stovėjom ant Nemuno kranto 
ties Kalnėnų piliakalniu ir žiūrėjom.

Įdomi buvo lanka, pilna kupetukų šieno. 
Kur nekur dar moters grėbė užsilikusi barą, 
o vietomis kiti jau krovė | vežimus. Bet mus 
stebinte nustebino kitas dalykas. Kai ėmėm 
žiūrėt i piliakalni, tai net baugu pasidarė: iš 
pačios viršūnės retkarčiais kilo aukštyn žemės 
ir krito čia pati 2ir, žirl Sauja po saujos 
žiro, ir mes girdėjome net akmenėlių barškė
jimą.

— Vaidinas! — tarė Gintukas ir pasitraukė 
už manęs.

Arvydas dar gerai apsižiūrėjo ir tarė:
— Piliakalnyje gal ir vaidintis, tik man 

nuostabu, kad šitokiu laiku.
Jis nesijudino iš vietos ir dar žiūrėjo, o 

mudu stovėjova už jo. Paskui Arvydas vėl 
sako:

— Ar ne taip išaugo šitas piliakalnis? Nuo 
amžių gal sauja po saujos kyla aukštyn 
žemės ir auga.

— O iš kur tos žemės? — paklausiau. — 
Tai ten, kur nors gelmėse, turėtų būti di- 
džausia skylė?

— Taip ir yra, — atsakė Arvydas. — Ar tu 
nežinai, kad piliakalniuose dažnai yra užburti 
rūmai?

— Tai nuo senų senovės. O čia dabar kažin 
kas daros...

— Gal mes iš netyčių užklupom burtus? — 
tarė Arvydas. — Dvasios visai nesitikėjo, 
kad kas nors iš Nemuno gal ateiti. O mes — 
pakyšt ir čia. Ir pamatėm.

Teisybė, galėjo būt ir taip. Jau pavakarė, 
saulė neaukštai, žmonių čia pat nieko nėra, 
visi toliau, niekas nemato, kas čia daros. Tik 
mes trys...

Mudu su Gintuku pradėjova tikėti, ką sako 
Arvydas. Ir jis pats tikėjo.

136

Paėjom j šalj, dar įsižiūrėjom. Vis tas pats. 
2ir, žir — kyla iš gelmės ir byra į Viršų žemės. 
Visai panašu, kad auga piliakalnis, o ten, po 
žeme, plečias puikūs rūmai.

Mums taip bežiūrint, besistebint, tiktai 
pakyšt iš piliakalnio žmogus. Gintukas, jau 
nieko nelaukęs, pasileido bėgti. Mudu su 
Arvydu iš karto irgi jo paklausėva.

Bet galą pabėgę, stabtelėjom. Ir dabar 
matom — jau du žmonės stovi viršuje 
piliakalnio ir žiūri į mus.

— Ko jūs bėgat? — sako vienas, supratęs, 
kad mes nuo jų pabėgom.

O mes tylim.
— Verčiau neprasidėkim su jais! •— sako 

Gintukas.
O Arvydas būtinai nori atsiliepti.
— Eikit šen! — sako vėl tas pats balsas.
— O ar jūs ne vaiduokliai? — paklausė 

Arvydas.
Antrasis vyras susijuokė.
— Vaiduokliai taip pat gali juoktis, — sako 

Arvydas a
Tiktai mes ėmėm abejoti, kad tuodu vyrai 

buvo su tokiais drabužiais, kaip ir visi mūsų 
vyrai.

— Eikit šen, nebijokit, — sako vėl pirmasis 
balsas iš piliakalnio. — Ateikit su kryžiaus 
ženklu, jei norit, o paskui pamatysit.

Arvydas tuojau persižegnojo ir eina. Mudu 
su Gintuku taip pat padarėva ir einava paskui 
Arvydą. Nedrąsu ir baugu. Bet (domu visiems. 
Kas gi ten yra? Ką veikia piliakalny tuodu 
vyrai?

Arvydas prisiartino prie piliakalnio ir sako 
juodviem:

— Laba diena..
— Sveiki, sveiki, — sako anuodu. — Lipkit 

šen.
Ir mes pamatėm, kaip juodu užsirūkė.
— Arvydai, — šnabžda Gintukas, — ar vai- ’ 

duokliai gali rūkyti?
— Man rodos, kad ne, — sako Arvydas, ir 

ėmė lipti aukštyn į piliakalnį.
Kai ėmėm lipti piliakalnio šlaitu, tuodviejų 

vyru nebuvo matyti.

/
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Palangos jūra.— Arvydai, — šnabžda vėl Gintukas, — mes dabar juodviejų nematom. Juodu gal pritykinti artyn ir parist ant mūsų akmenį.Po tų žodžių tuojau visi stabtelėjom. Paskui Arvydas sako:— Mes juodu apgausim. Tegu mano, kad lipam čia, o mes paeikim toliau.Ir šlaitu, įstrižai piliakalnio, paėjom toliau ir įlipom į viršų ties kitu daiktu.Juodu tikrai mūsų nelaukė ties čia, bet žiūrėjo ten, ties kur mes buvom prisiartinę prie piliakalnio.Užlipę j viršų, vėl sustojom. Bet tuodu vyrai jau buvo čia pat, ir mes aiškiai pamatėm, kad ne vaiduokliai. Vienas buvo jau apysenis žmogus, kitas — daug jaunesnis, bet abudu malonios povyzos. Dabar, mums atrodė, visai nebuvo ko bijoti. Net ir Gintukas buvo visas pilnas pasitikėjimo.— Eime arčiau prie mūsų darbo, — tarė mums tas vyresnysis ponas.Mes paėjom ir pamatėm gilią duobę, o duobėje — du kastuvus. Dabar mums visai aišku pasidarė, kaip iš piliakalnio kilo aukštyn žemės. O tas vyresnysis ponas štai dar ką mums papasakojo:— Mudu esava iš kitur, — tarė jis. — Šitas piliakalnis jau seniau kasinėtas — yra likę duobių. Kasinėta ir neužversta. Ir mudu, atnaujinę vieną seną duobę, kasėvos gilyn. 

Piliakalnis susidėjęs iš daugelio sluoksnių. Tie sluoksniai iš molio ir perdegusio medžio— anglių. Tai rodo, kad šiame piliakalnyje kadaise stovėjo medinė pilis, moliu plukta. Kai viena sudegė, ant jos griuvėsių kitą statė. Taip po daugel kartų. Dėl to dabar žymu sudegusių pilių sluoksniai. Žiūrėkit į šonus.Mes įsižiūrėjom ir pamatėm skirtingus sluoksnius. Čia maišės molis, anglys ir kiti juoduliai.Paskui tas ponas vėl sako:— Mudu prikasėva dugną, ant kurio buvo pastatyta pirmutinė pilis. Tas dugnas, arba pagrindas, supiltas iš Nemuno sunešto smėlio— balto, gelsvo. Pasižiūrėkit.Mes įsižiūrėjom į duobės dugną ir tais jo žodžiais įsitikinom.— O kam jis čia buvo supiltas, tas piliakalnis? — paklausė Ąrvydas.— Gerai, — tarė ponas. — Piliakalnis, matote, Nemuno lankoje. Nemunas pavasarį patvinsta ir užlieja lankas. Kam būtų buvus naudinga užlieta pilis? Dėl to pirmiau supylė paaukštinimą, paskui statė pilį. O kam ją statė čia, prie pat Nemuno lankoje, ne ant kalno antai? Pasižiūrėkit į vakarus — ten matot kalną, aukštą Nemuno krantą. Tai Sudargas. Ir ten yra piliakalnis, kuriame kitąsyk stovėjo tvirta pilis, smarkiai gynusi Lietuvą nuo įsibraujančių kryžiuočių. Sudargo
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Ir jam malonu vasaros vandenyje.
Elnias Lietuvos jūroje.

pilis buvo pasienio pilis. Ji ugnies liepsnos 
ženklu duodavo žinią šen, kad puola kry
žiuočiai. Iš šitos vietos kaip tik gerai matyti 
rytuose Skirsnemunė, kur buvo pilis, ir čia 
pat Jurbarkas. Jurbarko pilis, stovėjus bišpilyje 
prie Imsrės1), buvo pagrindinė pilis, o ši, 
Kalnėnų, pagelbinė, sargybinė. Ji vadinosi 
tada Kuolainė, ir stovėjo čia 25 vyrų įgula. 
Tiems vyrams nuolat tekdavo pakaitom budėti, 
kas dedasi Sudarge, ir skubiai davinėti žinias 
toliau — Jurbarkui ir Skirsnemunei. O kitą 
kartą kryžiuočiai gal, slapta Nemunu pra- 
sprukę pro Sudargą, lig pat Kuolainės nekliu
domi atplaukdavo. Tada Kuolainės vyrams su 
tokiais ir susigrumti tekdavo. Kai didelė 
krūva kryžiuočių užvirsdavo, Kuolainės igula 
pasitraukdavo į bišpilį. Tada Kuolainę Kry
žiuočiai sudegindavo. Kryžiuočius išvarę, 
lietuviai pilį vėl pastatydavo.

Mes stovėjom ant duobės kranto, klausėmės 
ir žiūrėjom į Sudargą, į Nemuną, į sudegintus 
pilies sluoksnius. O tas ponas mums atrodė 
kaip koks vaidila, prikėlęs praeitį.

Mes kurį laiką tylėjom ir svajojom. Ten, 
vakaruos, Sudargas. Aukštas tas Sudargas, o 
kai stovėjo ten pilis, dar aukštesnis jis atrodė. 
It grėsmingesnis. Ne vieną kartą ir ne dešimt 
kryžiuočiai atšipo ten savo dantis, ir daug 
kartų jų krauju buvo pasruvęs Nemunas, nuo 
kurio aukšto kranto juos leido Sudargo 
didvyriai.

Paskui — Kuolainė, Jurbarkas, Skirsnemunė, 
Narkūnai, Gelgudai ir taip toliau, ligi pat 
Kauno ir už Kauno. Visur narsūs lietuvių 
vyrai budėjo su aštriais, ginklais ir tvirta 
ranka.

Dar susidomėjom kitu kalneliu. Jis buvo 
čia pat, galima sakyti, juodu buvo šalia vienas 
kito. Tik tas, kur stovėjo kitąsyk Kuolainės 
pilis, buvo nuo Nemuno pusės, platesnis ir 
aukštesnis, o antrasis — siauresnis ir žemesnis.

— Kam tas čia? — pklausėme mes.
— Tas, matyt, bus buvęs pagelbinis pilia

kalnis, — atsakė mums ponas. — Ant jo galėjo 
laužus kurti, ženklus davinėti Skirsnemunei ir 
kitoms pilims. Ant didžiojo stovėjo pilis, ir 
laužui vietos nebuvo.

Dabar mes dar geriau viską vaizdavomės.
Paskui tas ponas tarė:
— Musų darbas baigtas. Patyrėm, ko 

norėjom. Dabar užversim duobę, kaip buvo.
Duobę užversti ir mes padėjom. O paskui 

visi sykiu keliavom į Jurbarką. Juodu buvo 
tokie geri, kad padėjo mums ir valtį užvaryti 
prieš vandenį. Ir dar daug ką papasakojo, 
parodė apdegusių vinių iš Kuolainės sienų ir 
jiečių galų.

Mes kaip pasakos klausėmės juodviejų ligi 
pat Jurbarko.

'*) Apie bišpilį rašyta „Saulutės" Nr. 2, pusi. 26.
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Į MIKE POŠKA
Pirmojo veiksmo pirmoji ir antroji scena iš 

Balio Sruogos knygos „Aitvaras Teisėjas".

I

MIKE POŠKA

Susėdus publikai, prie nuleistos uždangos, 
r išlenda piemenukas Mikė Poška.

MIKE POŠKA

Sveikos, moterys ir vyrai — 
augaloti ir pipirai.
Vadinuos aš Mikė Poška, 
kiauleles ganau ir ožkas. 
Šeimininkas mano geras, 
tik supykęs baisiai baras. 
Štai, užvakar, po rugieną 
kiauleles ganiau per dieną. 
Vasarojus dūzgia, šlama, 
kaip klevai sode pas mamą. 
Ir paunksnėj vasarojaus 
atsigulęs aš svajoju.
Nežinau, kaip tai įvyko, 
tik nelaimė atsitiko.
Kažkas man kad griebs už kojų, 
kad patrauks iš vasarojaus, — 
man net šonai subraškėjo: 
šeimininkas, mat, užėjo!
Kad ims plūsti, kad ims rėkti, — 
nežinau nė kur bebėgti!
Sako kiaulė, ta Degloji, 
bulvių daržą išvagojo!
Sako, bulvės visos plikos 
išknaisytos pasiliko!
Ką daugiau jis man kalbėjo — 
ir suprasti nesuspėjau.
Tik nuo tos dienos baisiosios 
nebemyliu aš Deglosios.
Bet man reikia ji ganyti... 
Tai patarkit, kas daryti, 
kad ji bulvių nebeknistų 
ir pro tvorą nebelįštų?
Kas dar nėr Deglosios matęs, 
pažiūrėkit į ją patys.

Mikė Poška atitraukia uždangą. Scenoj šalia 
ūkininko namų ant tvoros sėdi Katinas 
Rainis; patvory ant suolelio, patogiai 
atsilošusi, ilsis Kiaulė Degloji, — patenkinta 
kriuksi.

II

KIAULE DEGLOJI

Kriu-kriu-kriu! Kriu-kriu-kriu! 
Aš sveikatos nebturiu.

MIKE POŠKA

Matot, bulvių prisiėdė — 
ir dejuoti nesigėdi!

KATINAS RAINIS

Ponia Degle, ko dejuoji? 
Ar taip smarkiai negaluoji?

KIAULE DEGLOJI .

Kas tu toks? Aš nepažįstu ... 
Ponas Rainis, jei neklystu?

KATINAS RAINIS

nušoka nuo tvoros, — tik dabar matyti, 
kad jis apsirengęs gydytojo drabužiais 
ir su visokiais gydytojiškais prietaisais: 
triūbom, žnyplėm, žirklėm, plaktuku 
ir kt.

Nežinai, kas aš esu?
Daktaras tarp daktarų!
Kam ką gelia, kam ką sopa — 
viską gydau, viską lopau: 
sūrį, lašinius, peles, 
moteris ir bobeles ...

KIAULĖ DEGLOJI

patogiau atsisėsdama 
Ponas daktare meilingas, 
pasigydyti norėčiau. 
Tokia aš visa sustingus, 
tartum, karštligė turėčiau. 
Tokia man sunki galvelė, 
viduriuos kažin ką gelia, — 
tartum, gręžia, tartum, suka, 
tartum, kažkas ten nutrūko ...

KATINAS RAINIS

Taip rimtai, poniut, sergi? 
Prasižioti gal gali, — 
reiks gerklytė apžiūrėti.
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KIAULE degloji

Ne! Nenoriu nė girdėti.
Nesižiosiu, ir gana, — 
man gerklė, žinau, sveika.

KATINAS RAINIS

O kaip plaučiai? Kaip širdelė?
• Reiks pabarškint į šonęlį...

Plaktuku barškina Degiajai šoną.
Žvelk, koksai gražus padargas: 
juo mažiuką trupučiuką 
pakalensiu į šoniuką ...

Ir širdelės paklausysiu...
Pridėjęs ilgą dūdą prie Deglosios šono, 
klausosi.

KIAULĖ DEGLOJI
Kriu-kriu-kriu! Kriu-kriu-kriu!
Nesuveik man tik šerių ...

MIKĖ POŠKA
Kaip gyvent tai Deglei gera!
Pažiūrėkit, ką ji daro:
atsilošus kriuksi, vaipos,
suka nosį, šaipos, 'kraipos ...
Mat, per daug ji bulvių rado ...

OŽIUKAS
PR. IMSRYS

Nors ir mažas tas ožiukas — 
kir-vir-vukum, žilas, striukas. 
Bet jisai jau ir dabar 
su ragiukais bar, bar, bar! 
Su ragiukais tas ožiukas 
apie vaikučius vis sukas. 
Tarp mažyčių, tarp vaikų 
jieško sau jisai draugų. 
Ai, vaikučiai, tas ožiukas 
apie jus ne veltui sukas. 
Jei tik būsit jo draugai, 
tai išdygs ir jums ragai...

POKYLELIS
B. VOVERAITE

Mūs gaidelis skiauteruočius 
Pokylėlį taisė, 
o vištelė, ta kuoduočė, 
pyragus užmaišė.

Paltai svirną — daugel vietos, 
daug svečių visokių, 
uodegytes aukštyn rietė — 
vis pastigę šokti.

Trypė žąsinas ant žvyro 
ir šunelis Balčius,

net ir katinas pagyras 
pašokino marčią.

Gaigalo kojelės trumpos, 
pievoj strapinėjo,' 
o jo pačią, tokia plačią, 
kalakuts lydėjo.

Vaišinosi, šoko, dūko, . 
kol yisi pailso — 
ir už muziką gaidukui 
padėkot užmiršo.
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ZITUTĖ IR VILKAS 
A. GIEDRIUS

Pagiryje, paupyje, ant kalniuko 
prie keliuko, gyveno tokia našlė. 
Ji turėjo mažą dukrelę, vardu 
Zitulę.

Našlė kas metai antrąją Velykų 
dieną vesdavos mergaitę pas 
senelę, kuri gyveno prie to paties 
keliuko, kitam gale girios. Bet 
vieną sykį našlė negalėjo paeiti: 
buvo pasidūrus koją. O eiti reikėjo. 
Kaip gi būtų palikus nealankytą 
senelę.

Zitutė pagalvojo ir sako mamai:
— Mamute, jau šįmet aš viena 

nueisiu pas senelę.
Gerai. Motina paėmė pintinėlę, 

įdėjo paties geriausio pyrago, 
pačių gražiausių velykaičių ir sako:

— Eik ir nunešk senelei. Lai
mingos kelionės.

Ir šlubuodama išleido Zitutę pro 
duris.

Kieme Zitutė pasišaukė šunytį 
Ausiuką ir tarė jam:

— Eiva, šunyti. Man bus drąsiau 
pakeliui, o tau — sotu pas senelę.

Šunyčiui — kad tik eiti! Jis visas 
tuojau sukirbėjo iš džiaugsmo ir 
atsistojo šalia mergaitės.

O mama dar pasakė:
— Zitutė, niekur daugiau ne- 

vaikštinėk, tiktai pas senelę. Ypač 
neik į girią. Girios tankumyne yra 
vilkas nasrininkas. Su juo verčiau 
nesusitikti.

— Gerai, mama, — atsakė mer-
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gaitė. — Aš eisiu tiktai pas senelę.
Ir nuėjo su Ausiuku.
Buvo kątik po piet. O senelė ne 

taip toli: kad ir maži žingsniukai, 
per valandą juodu vistiek nueis.

Tačiau gerą galą paėjus, mer
gaitė įsigeidė pasiskinti gėlių. 
Pamatė pakraštyje girios ir 
neiškentė. O toliau gėlytės buvo 
dar gražesnės.

Šunytis lojo, urkštė — niekaip 
nenorėjo eit į girią, bet Zitutė jam 
tarė:

— Palauk, Ausiuk. Ar tu nežinai, 
kaip senelė mėgsta gėles? Dar 
pluoštelį paskinsių, ir eisiva.

O vilkas nasrininkas jau ir čia! 
Šunytis susitraukė prie mergaitės 
kojų ir dreba. O Zitutė žiūri į tą 
baisuolį. .

— Kas čia mano gėles skina? — 
tarė vilkas storu balsu.

— Aš esu Zitutė, — pasakė mer
gaitė. — Einu pas senelę ir gėlių 
jai priskyniau. O čia mano šunytis 
Ausiukas.

— Gerai, — sako vilkas. O ką 
man atnešei, kad atėjai į mano 
girią?

— Nieko, — atsakė mergaitė. — 
Aš nežinojau ...

— Aš ėjau pas senelę ...
— Šičia aš gyvenu, ne senelė, — 

tarė vilkas. — Dabar atiduok man 
savo šunytį.

— Ne, ne! — Sušuko Zitutė. — 
Te imk pyragą, kurį norėjau 
nunešti senelei, tik ne šunytį.

Vilkas lapt prarijo pyragą ir vėl 
žiūri.

— Per mažai, — sako jis. — 
Šiandien ir man Velykos.

Zitutė švyst, švyst numetė jam 
ir velykaičius.

— Te, — sako, — valgyk. Senelė 
džiaugsis, kad aš jai gėlių nuneši, 
ir kad šunytis sveikas išliks.

Vilkas vapt, vapt prarijo vely
kaičius ir vėl žiūri.

— Dar per mažai, — sako jis. — 
Aš neturiu mamos .nei pačios, 
niekas man pyragų neprikepė, 
niekas velykaičių neprivirė. Ati
duok šunytį.

— Ne, ne! — šaukė mergaitė. — 
Šunyčio neduosiu.

Bet vilkas nepaklausė ir gribė 
šunytį už sprando. O šunytis vilkui 
— už snukio. Tiktai čyrkšt kraujas 
ir pasipylė. Vilkas sustaugė, 
sustaugė — visa giria sudrebėjo.

Ir dabar jis baisiai perpyko. O 
perpykęs kad šoks ant šunyčio, 
kad tvers!... Ir — prarijo!

Zitutė ėmė verkti. Bet kas iš to? 
Nusišluostė vieną akutę, paskui 
kitą. Ašaros dar byra.

O vilkas apsilaižė, atsitūpė ir 
žiūri. Paskui sako:

— Šiek tiek užkandau. Bet per 
Velykas reiktų daugiau.

Ir, viena akia mirktelėjęs, 
smailiai smailiai pasižiūrėjo į 
Zitutę.

Dabar mergaitė suprato, kad tas 
begėdis ir besotis nori ir ją praryti.

— Ką aš tau padariau, kad tu 
mane kankini? — graudingai tarė ji.

O vilkas sako:
— Tavo šunytis man snukį pra-
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drėskė!
— O kam tu norėjai mano 

šunyčio! — verkė mergaitė.
— Mano dantys — ne mediniai, 

mano pilvas — ne statinė! — suriko 
vilkas, kapt nutvėrė Zitutę ir 
prarijo. Tiktai pintinėlė su gėlėmis 
pasiliko.

Dabar vilkas nasrininkas sotus 
nubėgo į savo tankumyną ir atsi
gulė, atsigulęs užmigo ir nė krust — 
taip jam patiko.

O senelė laukia, laukia — nesu
laukia Zitutės. Ji žino, kad- mer
gaitė tuojau po piet turi ateiti, bet 
nėra. Jau kur saulė iš pietų 
iškrypus, o juodviejų — nei mamos, 
nei Zitutės.

— Ne, čia jau ne su geru! — tarė 
sau senelė, pasiėmė lazdutę, 

užklendė duris ir išėjo.
Zitutės mama taip pat nerimo. 

Šituo laiku Zitutė, senelės lydima, 
jau būtų turėjus grįžti.

Ir našlė užsigobė velykinę ska
relę, užklendė duris ir išėjo.

Eina, eina, ir iš tolo jau pamatė 
senelę. Bet tiktai vieną! Suėjo 
abidvi į daiktą ir žiūrįs į viena kitą 
išsigandusios.

— Kur mano mergaitė? — suriko 
Zitutės mama.

O senelė tiktai sklystelėjo ran
komis, ir tiek. Paskui sako:

— Aš pirmai girdėjau vilką stau
giant ...

Juodvi subėgo persigandusios į 
giria ir ėmė jieškoti. Jieškojo ir 
rado pintinėlę su gėlėmis, o ties 
pintinėle — kraujo ... Bet tai buvo
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vilko kraujas, kai Ausiukas jam į 
nosį įdrėskė ...

— Pražuvo mano vaikelis, pra
žuvo! — O senelė paklausė:

— Ar tu pamokei mergaitę, kad 
neitų į girią?

— Pamokiau, pamokiau.
— Ai, ai! — dejavo senelė. — 

Tai ji norėjo man gėlių atnešti. 
Bėkiva vyrų šauktis, ' jieškosim 
vilko.

Nubėgo į kaimą, susišaukė vyrus 
ir sako:

— Gelbėkit: mergaitė dingo!
Vyrai tuojau sujudo ir ėmė tartis. 

Vieni sako:
— Pašaukim medžiotojus: nušaus 

vilką.
— Ne, ne! — sušuko našlė ir 

senelė. — Medžiotojo kulka gal ir 
mergaitę peršauti!

— Kur žvejai su tinklais? — 
šaukė kiti. — Reikia užspęsti vilką 
ir pagauti,

Tuojau pašaukė žvejus, paėmė 
pačius stipriausius tinklus, ir di
deliu būriu vyrai išėjo į girią.

Vienas senas medžiotojas tarė.
— Kai vilkas sotus, tai guli ir 

miega. Aš žinau jo guolį. Eime ir 
apsupsim.

Žvejai, papratę žvejoti, atsargiai 
pritykino prie vilko guolio ir už
traukė tris eiles tinklų. Dabar 
reikėjo tiktai, kad vilkas pasibustų 
ir įsipainiotų į tinklą.

— Ūžia vilką nasrininką! Ūžia! — 
ėmė šaukti vyrai.

O vilkas sapnuoja, kad jam
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Zitutė sako: „Kam tu norėjai mano 
šunyčio!" Vilkas juokias per sapnus 
ir sako: „Dabar aš judu abudu savo 
pilve turiu.“ '

Vyrai vėl šaukia:
— Ūžia vilką nasrininką! Ūžia!
Vilkas dar sapnuoja. Bet dabar 

jam rodos, kad Ausiukas įkando 
jam į pačią širdį.

O vyrai vėl šaukia:
— Ūžia vilką nasrininką! Ūžia!
Dabar vilkas pasibudo, atsimerkė 

ir suprato...
— U-ūū! — sustaugė jisis visos 

gerklės ir šoko bėgti.
Su pilnu pilvu, o dar iš miego 

pasibudus, jam sunku buvo susi
mesti. Bet per pirmąjį tinklą šoko 
ir peršoko. Per antrąjį tinklą šoko 
ir nevaliojo. Lįste lindo ir pa
sispraudė. Ėmė spardytis ir susi
painiojo. O žvejai prišokę dar 
labiau sukuduliavo jį į tinklus, ir 
vilkas nasrininkas nė — au.

Dabar vyriausiasis žvejys išsi
traukė aštrų peilį, su kuriuo didži
ausias žuvis skrosdavo, purkšt 
perpjovė vilkui pilvą ir ištraukė —■ 
Zitutę, šunytį Ausiuką ir vely
kaičius.

Zitutė jau buvo pritoškus vilko 
viduriuose, bet, gavus gryno oro, 
tuojau atsigavo ir ėmė šypsotis, o 
šunytis — smagiai šokinėti. Kiek 
čia buvo visiems džiaugsmo!

Paskui visi žvejai, visi vyrai ir 
visos moters parėjo namo pas 
našlę. Ten valgė, gėrė, dainavo, 
kalbėjo ir visokius atsitikimus
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minėjo, kol tik atėjo naktis. Kai atėjo naktis, visi, smagiai dainuodami, išsiskirstė namo. O vilkas iiasrininkas jau daugiau niekada neatsikėlė.

BAIBUKĖ
B. VOVERAITE

Kud, kud, kudakul 
Raibukė sako.

Ten kiaušinėlis 
dar šiltutėlis.

Šienelio gūžtoj 
kad nesudužtų!

Eikit surasti, 
kad nesugestų.

Miežių man duosit — 
vėl kudakuosiu.

LYDY LYD ELI
LIETUVIŲ DAINA

— Lydy lydeli 
žaliasai, 
tu stačias stovi 
mariose,

regi žūklelius 
einančius, 
šilkų tinklelį 
nešančius.

— Aš tų žūklelių 
nebijau:
žinau marelių 
gilumą.

145 >

17



ŠUNS NAMAIJURGIS JANKUSTurėjo ūkininkas šunį: didelį, gražų, gauruotą. Jis pats gyveno šiltoj troboj, o šuniui sukalė visų vėjų perpučiamą būdą. Kai buvo vasara, šuniui ji taip patiko, kaip nė nereikia geriau: per dienas joje gulėdavo, ką pajutęs, iškišdavo galvą, paurgzdavo ir vėl ramiai snausdavo.Bet atėjo žiema. Apie trobas ėmė vėjoti šalti vėjai. Jie lindo, švilpė pro būdos plyšius, ir šuo neturėjo kur dingti. Jis ir unkštė, ir cypė, ir drebėjo, bet nuo to vėjai nenustojo pūtę, o šaltis lindo ligi pat kaulų. •— Blogai! — nusprendė Rudis. — Taip ir šuo negali gyventi. Kad sveikas vasaros sulaukčiau, ir gražios kanapės užaugtų, pasi- statyčiau trobą ir gyvenčiau šiltai, kaip ponas.Atėjo pavasaris. Ūkininkas pasėjo kanapes, o šuo atsigulė padirvy ir pradėjo laukti. Ilgai reikėjo padirviais taką minti, kol kanapės išdygo, kol užaugo, kol peržydėjo ir pasidarė kaip tanki, sunkiai įžengiama giria.Pradėjo tada šuo vaikščioti po kanapyną rąstų jieškoti. Bet darbas buvo ilgas ir sunkus: vienas stiebas buvo per ilgas, kitas per trum

pas, trečias per storas, ketvirtas per plonas, penktas būtų buvęs gal ir geras, bet buvo sukumpęs ir vingiais susisukęs, kaip dvigalis riestainis.O diena buvo karšta. Saulė iš mėlyno dangaus kepino, kaip židinio ugnis šeimininkės virtuvėje žiemą. Šuniui darėsi karšta ir tvanku, o tinginys taip ėmė, kad nors vietoje mirk.Sustojo Rudis atsikvėpti. Pastovėjo, pasidairė po kanapyną, numojo uodega ir tarė:— O kam čia man dabar vargti! Pragyvenau be namų žiemą, pragyvensiu ir vasarą.Pasakė, nuėjo į būdą, atsigulė ir vėl ėmė snausti.Snaudė ligi žiemos. Kai atėjo žiema, šalti vėjai papūtė, dantis ant danties vietos neberado, šuo vėl kalbėjo:— Kad tik greičiau vasara ateitų, kad tik didesnės kanapės užaugtų — statysiuos namus.Vasara atėjo, ir kanapės užaugo, bet kartu atėjo ir šiluma. Ir kam bestatyti namus, jeigu ir taip šilta ir gera!Taip ligi šiol šuo namų nepasistatė. O kažin šią vasarą ar pasistatys?

KREGŽDYTĖ IR KIAULĖB. VOVERAITĖ— Tai kodėl, mamyte, — Danučiukas klausia, — mažąją kregždytę mylim ko labiausiai?
Kiaulę gi nabagę peikiame be galo, čiumpame botagą ir iš daržo varom?

— Nežinai, vaikeli, — sako jam mamutė, — kad maži paukšteliai visados švaručiai. •Kiaulė gi begėdė — po purvus voliojas, viską tuoj suėda, viską išterlioja.
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USNYS
A. GIEDRIAUS PASAKĖČIA

Pavasaris visai gyvybei, 
o ypačiai daržų gausybei 

nutikęs buvo.
Čia usnys ypatingai tarpo, griūte griuvo. 

Daržovė, rodos, buvo ir laiku pasėta, 
ir žemei darbo nešykštėta, 
o ypač iš rudens — norago, 

bet piktžolės vistiek čia pirmos atsirado. 
Daržovės Stengės ir gražiai klestėjo, 

bet piktžolių aplenkti negalėjo. 
O usnys juokės ir kalbėjo: 
„Štai šių padrikusių morkučių 
lapeliai visiškai mažučiai! 
O štai, žiūrėkite, petrelės 

mažutės ir šaknelės!

Antai gausus kopūstas 
atrodo išdidus ir pasipūtęs, 
bet jis už mus mažesnis 

ir negražesnis ..." 
Dar usnys ką daugiau sakyti žiojos, 

bet pasirodė čia artojas. 
Jis artinos į vešlųjį usnyną 

su įnagiais ir su gausia šeimyna.
O kai paėmę į nagus 
šakes ir kauptukus, 
į žemė jie suniko, 

tai piktžolių darže nė ženklo nebeliko, 
taigi ir tų, kur tarp visos daržų gausybės 

taip kėlės ir didžiavos baisiai... 
Dabar iš jų didybės 
tik kiaulei jovalo pritaisė.

LINKSMASIS
Ėriukas ir Rimukas

Kartą ėriukas, pasižiūrėjęs į piemenėlį, 
klausia avies:

— Mamele, kaip tas mūsų Rimukas paeina 
ant dviejų kojų? Man labai nuostabu.

— O Rimukui nuostabu, kaip tu be rankų, 
o pavalgai, — atsakė avis.

Jievutė ir katinas.
Jievutė sode prie namų siuvinėjo. Atbėgo 

katinas medžiojęs ir padėjo jai prie kojų pelę.
— Bjaurybe!—suriko Jievutė ir pasipurčius 

nubėgo tolyn.
Katinas atsitūpė ir stebisi, nesupranta, ko ji 

nepatenkinta.
— Tai ką! — sako jis. — Ar ji norėjo, kad 

aš jai visą liūtą atneščiau?
Neaiškios dalybos

Didžkis Baltrukas gavo nemažą saldainį, o 
mažas Jonukas — gražų obuolį. Jonukas 
mėgo obuolius, bet saldainius labiau. Bal
trukas mato, kaip jis smailiai žiūri į saldainį,

DAMNIKUTIS
ir sako jam:

— Aš tau galėčiau savo saldainį atiduoti, 
bet veltui ne.

— O ko tu norėtum? — paklausė Jonukas.
O Baltrukas, sumanęs gudriai Jonuką 

apgauti, sako:
— Duok man pusę savo obuolio ir dar 

pusę obuolio, tai gali imti saldainį.
— Gerai. — sako Jonukas. — Duok šen 

saldainį.
Baltrukas padavė saldainį, o paskui peilį.
— Še, — sako, — pjauk ir duok šen.
Jonukas atpjovė pusę obuolio ir padavė 

Baltrukui. Baltrukas paėmė tą pusę obuolio 
ir sako:

— Dak šen ir aną. Juk aš sakiau — pusę 
obuolio ir dar pusę obuolio.

Bet Jonukas tą pusę jau pjovė per pusę.
— Še, — sako atpjovęs. — Aš tau duodu, 

kaip sutarėva: pusę ir dar pusę.
O Baltrukas pyksta.
Kur dabar teisybė ar katro gudrybė?

VISKO PO NEDAUG
Kam medžiui šaknys? Išrovę ar iškasę medį, 

matome, kad jis turi daugybę storų ir plonų 
šaknų ir ploniausių šaknelių. Vos iš sėklos 
išdygusį medelį išrovę, pamatytume, kad jis 
turi, tik plonučiukes šakneles, nelyginant, 
žolė. Tiktai medžiui augant, auga ir jo šaknys 

ir prie kelmo pasidaro storos, o toliau išsiša
koja į plonas ir ploniausias.

Kam gi medžiui šaknys? Ogi jos laiko medį, 
kad neparvirstų, kad vėjai jo nepargriautų, o, 
svarbiausia, su šaknų pagelba medis maitinas. 
Kiekviena didelė šaknis išsišakoja į mažas ir
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pačias smulkiausias šakneles. Gale kiekvienos 
ploniausios šaknelės yra tokia lyg ir burnutė. 
Su ta bumute šaknelė surbia iš žemės vandenį 
ir vandenyje sutirpusį kitą maistą, paskui 
siunčia į storesnes šaknis, storesniosios — į 
pačias storąsias, o storosios — į medžio 
kamieną. Kamienu maistas nueina į lapus, iš 
lapų pasiskirsto po visą medį — susikrauja 
aplink jį, kad medis storėtų.

Tokiam reikalui šaknys tarnauja ir kitiems 
augalams.

Ar galėtų medis pastovėti be šaknų? Kuolas, 
įsmeigtas į žemę, pastovi. Taip įsmeigtas 
pastovėtų ir medis. Bet užkilęs stiprus vėjas 
jį tuojau įšverstų. O šaknys, plačiai išsiša
kojusios į visas puses, ir vėtroje medį išlaiko.

Pasitaiko, kad egles vėjai išverčia su šakni
mis. Bet tada pasižiūrėkit — pamatysit, kad 
eglė išvirsta su visu sklypu žemės. Medžio 
šaknys iš žemės neišsitraukia: nuo stipraus

ALp(LKA)3244 
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vėjo medis arba lūžta, aiua --
žemės sklypu, kuriame išsišakojusios šaknys. 
Pasitaiko, kad šaknys nutrūksta.

O kam medžiui šakos? Medis negalėtų augti 
be lapų, o tiktai apie vieną kamieną išaugusių 
lapų medžiui neužtektų. Dėl to medis šakojas 
į šakas, šakeles ir ūgelius, kad daugiau tilptų 
lapų. Tiktai palmė ir kiti panašūs augalai 
neturi šakų. Bet palmės ir lapai — kaip šakos, 
dideli, platūs. Mūsų medžių lapeliai smulkūs, 
o spygliai dar smulkesni, tai daug jiems reikia 
šakų ir ūgių.

O kam lapai? Lapai iš oro ima maistą. Per 
lapus medžiai ir kiti augalai kvėpuoja, kaip 
mes per burną ir plaučius. Lapuose yra tokios 
akia neįžiūrimos skylelės — per jas lapai ir 
paima sau reikalingą maistą iš oro. Šis susi
jungia su anuo, atėjusiu iš šaknų, ir paskui 
išsidėsto po visą medį, pamaži jį augindamas 
— storindamas ir didindamas.

Žinių žinelės

Kaune buvęs didelis potvynis. Praėjusį pa
vasarį buvęs nepaprastai didelis potvynis 
Kaune. Apie tai rašo vienas Amerikos lietuvių 
laikraštis, o jis tą žinią ėmė iš laiško, gauto iš 
Lietuvos.

Potvynis prasidėjęs kovo mėn. 24 d. Išsilie
jus Neris, ir vanduo apsėmęs du trečdalius 
Kauno. Taip apsemtos vietos kelias dienas 
išbuvusios po vandeniu. Esą žuvę žmonių ir 
gyvulių. Buvę ir kitokių nuostolių. Matyt, 
buvo apsemta ir didelė dalis Laisvės alėjos, 
kad, sako, daug nuostolių padaryta čia esan
tiems knygynams ir kitoms įstaigoms. Taip 
pat daug nuostolių padaryta teatrui.

Tokio didelio potvynio Kaune nesą buvę.

Nepaprasta kelionė. Vienas lietuvis 1941 
metais turėjo palikti Lietuvą ir važiuot į 
Sibirą. Ir išvažiavo. Bet iš Sibiro jis pabėgo 
į Iraną, o iš čia nukeliavo į Angliją. Anglijoje 
jis įstojo į aviacijos lakūnų mokyklą, kuri 
lakūnus ruošė Kanadoje. Baigęs tą mokyklą, 
jis buvo karo tarnyboje ir lakiojo bombarduoti 
Vokietijos. Atliko visą eilę sėkmingų žygių, 
bet vieną kartą jo lėktuvas buvo numuštas, 

ir jis pateko vokiečiams į nelaisvę. Sąjunginin
kai jį išlaisvino drauge su kitais belaisviais. 
Jis ir vėl atsidūrė Anglijoje, ir dabar tebetar
naująs aviacijoje.

Anglijos lietuvių prašymas. Prieš kurį laiką 
Anglijos lietuviai, gausiai susirinkę, nutarė 
kreiptis į Anglijos ministerį pirmininką Atlee 
(Etly) Lietuvos reikalu. Jie Anglijos vyriau
sybę prašė rūpintis, kad Lietuva vėl atgautų 
savo nepriklausomybę.

Kiek daug maisto... Neseniai Schongau- 
Altenstadte buvo įvairių tautų paroda. Estai 
toje parodoje buvo išstatę tokią skaičių ir 
brėžinių lentelę, iš kurios matyti, kiek vo
kiečiai 1941—1944 metais prievarta iš Estijos 
išvežė į Vokietiją maisto. Iš ten sužinom, kad 
per trejus okupacijos metus vokiečiai isšiga- 
beno iš Estijos 18.000 tonų sviesto, 30.000 tonų 
mėsos, 105.000 hl pieno, 170.000 tonų miltų ir 
105.000 tonų bulvių.

Tuo maistu 50.000 estų DP galėtų maitintis 
18 metų. O vokiečiai jau dabar dejuoja dėl 
mūsų čia buviemo, nors ir ne jie maitina.

Iš Lietuvos tada dar didesni kiekiai maisto 
bus buvę išvežti į Vokietiją.

Šio numerio viršelį darė dail. Z. Kolba.
Redaktorius ir leidėjas A. Giedraitis. Faktin. leidėjas L.T.B. • 

Detmoldo Apygardos Valdyba.
Redakcijos ir Administracijos adresas: (21a) Detmold, Wiesenstr. 5.

Šio Nr. kaina 2 RM.

148

20


	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0001
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0002
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0003
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0004
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0005
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0006
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0007
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0008
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0009
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0010
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0011
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0012
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0013
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0014
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0015
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0016
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0017
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0018
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0019
	C1BC10000526220-1946-nr08-DPSPAUD-SAULUTE-page-0020

