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U lietuvių vaikų laikraštisDETMOLD, 1946 METŲ RUGSĖJO MĖN. 16 D. NR. 9

: RUGSĖJO MĖNUOGIRMANTASRuginė duona — lietuvių kasdieninė duona, pagrindinė. Nuo senų senovės gamina ją lietuvių šeimininkės, ypač ūkininkės. Kaimo žmonės pirmiausia pasigenda juodos, ruginės duonos, kuri laiką jos negaudami. Dėl to ir rugys nuo senų senovės lietuvių branginamas. Dėl to rugio vardu ir du mėnesiai pavadinti: rugpjūtis ir rugsėjis.Rugsėjo mėnesį Lietuvoje rugius sėja. Nuo to mėnuo ir vardą yra gavęs. Tuo pat laiku sėja ir kviečius. Tai rudens sėjos laikas. Iš rudens sudygs ir sužaliuos rugeliai ir kvieteliai, šaltą žiemą lauke praleis, o pavasarį vėl sužaliuos, suklestės ir derlių duos...1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. prasidėjo karas, kai Vokietija užpuolė Lenkiją. Vokietiją tramdyda- mos, išėjo prieš ją Anglija, Amerika, Francūzija. Paskui ir daugiau valstybių išėjo į karą. To karo baisybes mes visi pergyvenom, kas tik esam senesni, kaip septynerių metų.To karo metu ir visa Lietuva atsidūrė nelaimėse, neteko nepriklausomo savo gyvenimo, tauta suvarginta, išblaškyta.Kodėl taip atsitiko? Todėl kad žmogus žmogaus nemyli, negerbia, net neapkenčia. O Dievo nuo neatmenamų laikų yra įsakyta: mylėsi Viešpatį Dievą savo iš visos širdies, iš visos sielos .. o savo artimą — kaip pats save.Jeigu žmonės vienas kitą mylėtų, ar galėtų kilti tokios baisios žudynės? O juk ir žmonių įstatymai draudžia blogus darbus. Tik ir tų įstatymų žmonės nenori klausyti.Bet ar visi žmonės nori karo? Ne. Tie visada karo norėjo, kurie manė svetimų žemių ir svetimo turto prisiplėšti. Tokie ruošės karui, tokie ir pradėjo karus.Lietuva karo nenorėjo, nes nerūpėjo jai svetimos gėrybės. O to, ko Lietuva buvo netekus ir kas teisėtai jai priklausė, ji taikiu būdu norėjo atgauti ir sau susigrąžinti. Jeigu žmonės būtų teisingi, ar negalėtų visur geruoju susitarti? ..Rugsėjo mėn. 8 Marijos Gimimo diena ir Lietuvių Tautos šventė.1430 m. rugsėjo 8 d. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis paskyręs buvo savo vainikavimą karaliaus vainiku. Tų laikų Europos didžiūnai — Popiežius, Romos Imperatorius ir kiti — buvo pripažinę Vytautui karaliaus vainiką. Pagal savo didumą ir galybę Lietuva verta buvo karalystės vardo, o didysis jos kunigaikštis — karaliaus vardo. Bet tai netiko Lenkų didikams ir ponams, dėl to jie sukliudė atsiųsti Vytautui karaliaus vainiką, kurį siuntė Romos Imperatorius.Netrukus po to Vytautas Didysis mirė, kitų vainikavimo iškilmių nesulaukęs.Ta Vytauto Didžiojo galybės vainikavimo diena paskirta ir Lietuvių Tautos diena. Nepriklausomoje Lietuvoje tada būdavo didelės iškilmės.Prisiminkim, kokiais sunkiais keliais nuo amžių ėjo Lietuvių Tauta. Sunkias dienas gyvena ir dabar. Bet žinokim, kad ši tauta ir sunkiausiose dienose nežuvo, bet vis kėlės naujo gyvenimo gyventi, naujo ir dar gražesnio. Ruoškimės ir dabar visi į naują gyvenimą.
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Supu, supu, supynėle ... Miela buvo tėviškėlėj ... — Dail. Z. Kolbos piešinys.

■ VIENĄ DIENĄ ...
J. UNTULIS

‘Tremtinių stovyklose rųdenoplink vaikai ir 
sapnuote sapnuoja sodus, pilnus gelsvų, rau
donų, mėlynų vaisių. O pasibudę ilgisi gimtojo 
krašto, kur dažnas savo augino ir valgė 
kriaušių, obuolių, slyvų.

— Mama, — sako Rimukas, — leisk mudu 
su Vytuku į kaimą.

— O ko? — klausia mama.
— Argi tu nenumanai? — sako šypsodamas 

Vytukas. '
— Gerai, — sako mama, supratus, ko pa

norėjo vėl vaikai.
Broliukai išsirengė ir išvažiavo į kaimą.
Apie 15 kilometrų pavažiavę traukiniu, 

išlipo ir nuėjo.
Kaimas didelis, ir sodų matyti. Kalbina juodu 

vieną ūkininką — neturįs, kalbina kitą — taip 
pat. Vytukas su Rimuku mato jų soduose 
vaisių, ir širdis juodviem sąla — taip miela 
būtų ragauti sultingo vaisiaus, bet vokietis 
nepalankus tremtinukams, neparduoda.

Juodu dar eina toliau. Ir vis panašiai.
—- Unser Obst ist noch nicht reif, — kietai 

atsako vokietis.

O kitas dar paprasčiau sako:
— Kelne Birnen, keine Apfel.
Nors vaikai aiškiai mato pilną sodą obuolių 

ir kriaušių.
— Mudu noriva pirkti ir gerai mokava, — 

sako Vytukas kitoje vietoje.
Bet vokietis teduoda juodviem tiktai po 

porą kriaušių ir nieko už tai neima.
Viename darže ravi toks vaikas.
— Guten Tag, — sveikina juodu tą vaiką.
— Guten Tag, — atsako tas.
— Gal tavo tėtis turi mudviem obuolių ar 

kriaušių parduoti, — klausia jo Vytukas.
— Aš čia svetimas, — atsako vaikas. — Bet 

mano šeimininkas sodą valdo, manau, kad ir 
vaisių galėtų...

— Ar nepiktas tavo šeimininkas? —klausia 
Vytukas.

— Ne, labai geras.
— Ar tu ne tremtinukas? — staiga paklausia 

jo Vytukas.
— Ja, — atsako vaikas, ir jo veidu perbėga 

liūdesio šešėlis.

VOS j 151

OO IA Į .

3



Vištyčio ežeras.

Rimukui pirmutiniam pagailsta to vaiko, ir 
jis norėtų jam ką padovanoti. Neseniai jie 
buvo gavę iš Amerikos nuo dėdės siuntinį, o 
ten buvo daug šokolado. Rimukas ir čia buvo 
įsidėjęs porą nedidelių plytelių, kad galėtų 
išsimainyti už jas Obuolių ar kriaušių. Jis 
išėmė vieną ir padavė tam vaikui. Vaiko 
akutės nušvito, ir jis ne iš karto paėmė tą 
skanėstą.

— Už ką tu man jį duodi? — paklausė jis.
— O taip, — atsakė Rimukas. — Aš dar 

turiu. Mes esam gavę iš Amerikos.
Vaikas paėmė šokoladą ir mandagiai padė

kojo. '
— Mes dabar negaunam šokolado, — pasakė 

jis.
— Tai seniai jau esi valgęs tokio daikto, — 

pasakė Vytukas.
— Seniai, — atsakė vaikas. — Tik Lietuvoje,
— Lietuvoje? — nustebo Vytukas su Rimuku.

— Ar tu ir Lietuvoje esi buvęs?

— Ja, — atsakė vaikas. — Aš Lietuvoje 
gimęs ir augęs.

— O kaip tu vadinies?
— Algis Stulgys.
— Juk tai tu — lietuvis! — sušuko Vytukas 

jau lietuviškai. O ligi tol jie visi vokiškai 
kalbėjo.

— Ja, aš lietuvis, — ramiai lietuviškai 
atsakė vaikas ir nustebusiomis akimis žiūrėjo 
į atvykėlius.

— Ir mudu lietuviai, — pasakė Vytukas. — 
Juk tai mes iš vieno krašto!

Algis tiktai žiūrėjo į lietuviukus. Atrodė, 
kad jis negalėjo iš karto suprasti, ar čia jis 
sapnuoja, ar tikrą teisybę mato.

— Kaip tu čia atsiradai? Kodėl tu gyveni 
su vokiečiais? — klausė Vytukas.

Paskutinio klausimo Algis nesuprato. Jis 
nieko nežinojo apie kitus lietuvius ir lietuvių 
stovyklas.

— Ar kaip aš čia atsiradau? — tarė jis. — 
Mes bėgom nuo karo ir atvažiavom čia.

— O kas jūs bėgot?
— O mes su tais vokiečiais, kur mudu su 

tėte gyvenova.
— Kodėl judu su savo tėte neinata į mūsų 

stovyklą?
— Čia mano tėtės nėra, —■ tyliai atsakė 

vaikas. — Kai mes bėgom, mano tėtę paėmė 
vokiečių kariai apkasų kasti.

— Ir tu dabar nežinai, kur yra tavo tėtė?
Vaikas tyliai papurtė galva. Vytukas su 

Rimuku taip pat valandėlę tylėjo. Paskui 
Vytukas tarė:

— Važiuok su mudviem į mūsų stovyklą. 
Ten tu neprapulsi, o gal ir savo giminių rasi. 
Mano tėtė tau padės.

— Važiuokim, — vadino Rimukas.
— Aš nežinau, — abejojo vaikas.
— Ten tau patiks, — kalbėjo Vytukas. — 

Ten visi saviškiai, visi lietuviškai kalba, daug 
vaikų, ir vis lietuviukai. O tu čia tik su 
vokietukais tedraugauji.

— Ja. Čia kitokių ir nėra.
— Važiuokim, — dar vadino abudu broliai.
Algis tylėjo ir mąstė. Jam miela buvo 

girdėti, kaip Vytukas su Rimuku kalba lietu
viškai. Ir jis taip seniai jau girdėjęs tą kalbą! 
Tik su tėveliu juodu pasikalbėdavo...

Ir prisiminė jis paskutinius tėvo žodžius, 
kada paėmė jį vokiečių kariai: „Sudiev, 
vaikeli. Dievas duos — vėl susitiksiva. Neuž
miršk manęs ir savo mamos, taip pat ir savo
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brolio, ir savo tėvynės Lietuvos. Niekada 
neužmiršk, kad tu — lietuvis". Tėvas verkė, 
ir jis verkė. Bet kitaip nieko negalėjo padaryti: 
kariai griežtai paėmė jo tėvą ir nusivarė 
drauge su kitais vyrais.

— Tai kaip?.. — klausė Vytukas, žiūrė
damas į susimąsčiusį ir apsiniaukusį Algiuką.

— Ja, aš — lietuvis, — atsakė Algis, tebes
vajodamas dar apie tą atsisveikinimą su tėvu.

— Tai važiuokim, — ragino Rimukas.
— Bet ką man pasakys mano šeimininkas?

— abejojo Algis.
Jis negalėjo dar suprasti tokios staigios 

permainos.
— Jeigu tavo šeimininkas geras žmogus, tai 

jis nieko tau nesakys ir išleis, — tarė Vytukas.
Jie visi trys nuėjo į kiemą ir rado ten 

šeimininką. Pasisveikino.
— O ką pasakys man šitie jauni vyrukai? — 

smagiai paklausė vokietis.
— Mes norime tamstos prašyti... — tarė 

Vytukas.
— Ko? — paklausė žmogus.
— Algiuk, tu geriau moki kalbėti su savo 

šeimininku, kalbėk, — tarė Vytukas.
— Čia yra lietuvių vaikai, — aiškino Algis 

savo šeimininkui. — Jie gyvena mieste, stovy
kloje. Ten yra daug lietuvių. Leisk mane 
tamsta važiuoti drauge su jais. Juk ir aš 
lietuvis.

Vokietis žiūrėjo į jį nustebusiomis akimis. 
Jis to visai dabar nesitikėjo.

— Ja, — tarė jis pagaliau. Aš žinau, kad 
tu lietuvis. Bet kaip aš tave paleisiu, kad tu 
man — kaip tikras mano vaikas?

Vėl jie visi valandėlę tylėjo ir žiūrėjo į 
vieni kitus.

Tuo tarpu, išėjus iš trobos, prisiartino ir 
šeimininkė.

— Ko jūs čia taip susirūpinę? — paklausė ji.
— O kaip gi! — tarė šeimininkas. — Mūsų 

Algis nor išvažiuoti.
— Kur gi? — paklausė nustebus moteris.
— Taigi čia mieste esanti lietuvių stovykla. 

O šituodu — jo tautiečiai.
— Kaip gi aš tave paleisiu? — tarė ji Algiui 

beveik tais pačiais žodžiais, kaip jos vyras. Ir 
ji priglaudė prie savęs Algį.

Šeimininkas kurį laiką tylėjo. Paskui už
sidegė pypkę, patraukė kelis kartus ir sako 
savo žmonai:

— Ja, motin. Gaila mudviem Algio. Bet jam 
pritinka būti su saviškiais.

Lietuvių ekskursija prie Vokiečių Alpių kalnų. Tie 
kalnai dideli ir aukšti, bet mūsų Tėviškės kalvelės 

ir lygumos mums mielesnės.

Šeimininkė dar ilgai gailėjos vaiko ir 
nenorėjo su juo skirtis. Paskui juos visus tris 
nusivedė į trobą ir gerai pavalgydino. Čia pat 
visą laiką sėdėjo ir šeimininkas. Jis klausinėjo 
Vytuką sų Rimuku apie jų gyvenimą stovy
kloje, ką valgo, ką geria, ar bado nekenčia. 
Paskui juodu su žmona pridėjo vaikams kriau
šių ir slyvų ir išleido. Išleisdama Algiuką, 
moteris tarė jam:

— Auf wieder sehen, mein Kind. Gott schūtze 
dich.

Paskui juodu užsirašė lietuvių stovyklos 
adresą ir dar pridūrė Algiui:

— Atvažiuok pas mus, vaikeli, neužmiršk 
mūsų. O gal ir tavo tėvas kada atsišauks... 
Mes irgi atvažiuosim pasižiūrėti, kaip tau ten 
sekas.

Algiui buvo graudu, skiriantis su tais gerais 
žmonėmis.

Bet širdis jį traukė prie saviškių. Ir kai 
važiavo jis geležinkeliu, jam rodės, kad paliko 
jis gerą dėdę ir dėdienę, o ten, stovykloje, ras 
savo brolius ir dar daugiau, kaip brolius. Ir 
dabar jau jo širdelėje vis labiau ir labiau šilo, 
kai girdėjo Vytuką su Rimuku be pertrūkio 
jam kalbant lietuviškai apie Lietuvą, apie 
lietuvių vaikus, lietuviškas mokyklas, lietu
viškus žaidimus ir kitus malonius daiktus. 
„Niekada neužmiršk, kad tu — lietuvis", vėl 
nuskambėjo jam ausyse tėvo žodžiai...

Apie pirmą valandą po piet jau jie buvo 
stovykloje. Vytukas su Rimuku paaiškino savo 
tėvams, kokį svečią juodu parsivežu.

— Tai, Dievulėliau! — tarė Laukienė, iš
klausius savo vaikų paaiškinimo apie Algiuką.
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— Ar negal .būt šitaip ir daugiau mūsų vaikų svetimose pastogėse? Ir dar gerai, jei pas gerus žmones. Bet jie dažniausiai kitataučių nemėgsta.— Visus susirasim, — atsakė Laukys, Vytuko ir Rimuko tėvas. — Arba jie patys kada nors atsišauks paaugę.Laukienė tuojau padavė pietus. Bet vaikai, neseniai gerai pasivalgę, dabar daugiau kalbėjo, ne valgė.— Ar tu, vaikeli, atsimeni dar Lietuvą? — paklausė Laukienė Algiuko.— Ja, atsimenu, — atsakė vaikas.O Vytukas jį pataisė:— Algiuk, tu sakyk — taip, o ne ja. Dabar pratinkis grynai lietuviškai kalbėti.Vytukas jau buvo antrosios klasės gimnazistas. O Algiukas kiek paraudo' dėl tos Vytuko pastabos ir pasiteisino:— Aš išmoksiu su jums. Mano šeimininkas vis sakydavo — ja...

Vieną vasaros dieną panemunėje ties Raudone ...

— Ir tu įpratai, — tarė Laukienė, teisindama vaiką. — Bet nesirūpink, vaikeli: atsiminsi vėl lietuviškai, tarp saviškių bebūdamas. O ar atsimeni, nuo kurio krašto esi kilęs?— Kas tai būtų? — paklausė vaikas.— Kuriam kaime ar mieste gyvenai Lietuvoje?— A, žinau, — atsakė vaikas.Ir jis pasipasakojo viską apie save, kiek jo klausė ir kiek jis atsiminė.Algio tėvas Lietuvoje buvo policininkas, tarnavo Žemaitijoje, prie Klaipėdos krašto. Vieną kartą juodu su septynerių metų Algiuku buvo išvažiavę j kaimą pas senelę. Ateinančią 

naktį po to jo vyresnįjį brolį Kęstutį ir mamą išvežė į Sibirą. Juodu du pasiliko ir turėjo slapstytis. Paskui juodu slaptai perbėgo į Klaipėdos kraštą, o iš ten toliau į Vokietiją, ir Algiuko tėvas dirbo pas ūkininką Vakarų Prūsijoje. Kai artinos frontas, ūkininkas važiavo į vakarus, vežės ir juodu drauge.. Pakeliui tėvą paėmė vokiečių kareiviai apkasų kasti, o jis likos su ūkininkais. Jie atvažiavo net į Braunschweigą ir sustojo kaime. Čia tuodu pabėgėliai ūkininkai nuomoja nedidelį ūkelį, o jis taip ir gyvena pas juodu. Tėvo daugiau nebematė ir nežino, kur jis yra.Kai Algis pabaigė pasakoti, Laukys staiga pakilo ir išėjo. Jis turėjo tarnybą. Likusieji vėl kalbėjos.Vaikai dabar pasakojos visokius atsiminimus iš Lietuvos: kur buvę, ką veikę, su kuo buvę pažįstami, kaip ir su kuo žaidę. Atėjo dar keli kiti vaikai iš kitų kambarių. Jie dabar vaišinos Algiuko šeimininkės padovanotomis kriaušėmis ir slyvomis.— Algiukai, ar' daug baimės teko jums perleisti, bebėgant nuo karo ugnies? — paklausė Laukienė.— Dvi pirmąsias naktis, kai bėgom, mums buvo baisu. Mes nakvojom kaime, o šalia rusai bombardavo miestelį. Mes bėgom į slėptuvę. Kitą naktį lėkė labai daug lėktuvų, švietė daug šviesų ir šaudė. Mano tėtė paaiškino, kad iš žemai vokiečiai šaudo į rusų lėktuvus. Bešaudant atčaižos krinta žemėn ir gali sužeisti žmogų. Tą naktį vienam arkliui nugarą prakirto. Kitą dieną vokiečių kareiviai paėmė mano tėtę... Ta diena man buvo pati baisiausia.Algiuku! vėl pasidarė liūdna. Vytukas kalbino jį:’. — O kaip paskui tau sekės toliau važiuoti?— O kaip ... Mano tėtė patarė mums skubintis tolyn, mes ir skubinomės. Paskui jau tik iš tolo tegirdėdavom šaudymus. Man vis buvo baugu, kad mano tėtė ten pasiliko, kur šaudė. Ir aš vis jo laukiau. O mano šeimininkė vis sakydavo man: „Būk ramus, Algi. Tavo tėtė dar mus pasivys".Tuo tarpu atsidarė durys, ir įėjo su Laukiu augolotas vyriškis. Įėjo ir staiga stabtelėjo, pasižiūrėjęs į vaikus. Ir Algis staiga atsistojo.— O tu, mano vaikeli! — kalbėjo susijaudinęs vyriškis, apkabinęs vaiką. — Štai kur man Dievas tave atnešė!
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Tasai vyriškis, Jonas Stulgys, Algiuko tėvas, gyveno kiek toliau, bet juodu buvo pažįstami su Laukiu. Laukys žinojo, kad anas sūnaus jieško, o kai iš Algiuko kalbos suprato, tai ir pakvietė jį čia.
— Eiva, — sako, — turiu svečių iš to paties krašto, pasikalbėsim'^O atėjęs ir rado brangiausią svečią.Dabar visas termtinių kambarys buvo pilnas džiaugsmo.

Dr. Vydūnas savo tėviškėje.

PIEMENĖLISFAUSTAS KIRŠAPiemenėli, piemenėli, * anksti rytą atsikėlęs, tu laukuos su vyturėliais varinėji avinėlius baltus, nekaltus.Saulė širdį sužavėjo ir paglostė žemę vėjais, ir visus takus apėjo, ir po kojų tau padėjo nuo dangaus raktus.Raukos debesiai, kaip angos, tu matai stiprybės dangų, ir skiniesi žiedą brangų, ir sutraukai, kaip žabangus, baimę ir sapnus.

Pamylėjai savo kraštą, • V ir neši sunkiausią naštą: dieną šaltą, dieną karštą. Jėgos auga, bet nemąžta, — dovana tau bus.Balto rugio sau ragaišio įsidėjai saulės vaišėm... Gėlės sostą tau apkaišė ... „Avinėli, eik čia, eik čia!" tu šauki draugus.Meilūs meilūs tėveliukai įlaukia grįčioj už kalniuko.Laimės duonos trupiniukais su avytėm, su ėriukais
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O KAS PRAŽYDO
LIETUVIŲ DAINA

O kas pražydo 
nakties vidury?
O kas verkė 
gaideliuose?

O kas nuraškė 
paparčio žiedą?
O kas numaldė 
našlaitėlius?

SLAPUKAI LAZDYNUOSE
LEKUTIS

Kas nežino? Riešutas — skanus daiktas. Ir 
mes seniai jau laukėme tos dienos, kada 
galėsim nueit j valdiškus dazdynus. Tik ir tai 
dienai •atėjuį, atsirado kliūtis.

Pradėt riešutaut jau valdžia leido nuo 
rugsėjo mėn. 8 dienos, o tą dieną — šventė. 
Šventomis dienomis tokių darbų dirbti neleis
davo mūsų tėvai. Ką turėjom daryti?

— Eisim dieną vėliau, — pasiūliau savo . 
draugams.

— Ne, — sako Arvydas. '— Dieną vėliau jau 
nieko gali nerasti. Suaugę žmonės ir šventomis 
dienomis dažnai nieko nfepaiso — nuriešutaus. 
Užeis būriai, su lapais nubrauks.

—O kad taip _ vieną dieną anksčiau? .. — 
pasiūlė Gintukas.

Mudu su Arvydu susidomėjova.
— Gal iš tikro vieną dieną anksčiau?.. — 

samprotavom mes. — Bene čia kas ta viena 
diena? Nei tie riešutai geriau nunoks, nei kas 
kita pasidarys.

Tą mintį pasigavę, mes ir svajojom kelias 
dienas, o rugsėjo 7 prieš piet, apie 9 valandą, 
ir išėjom visi trys į šilelį, į Mituvos šlaitus.

Susitarėm neit aiškiomis vietomis. Ta viena 
diena nieko nereiškia, o kai kam gal ir ne
patikti ...
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Nukiūtinom pamituviais, pažemiais nuo 
pat Jurbarko į patį šilelį, į pačius lazdynus. 
Nusižiūrėjom ko derlingiausius ir sulipom. 
O tais metais riešutai gerai derėjo, tai nesunku 
buvo ir pamatyti.

Malonus darbas riešutauti. Kas nėra to 
daręs, nesupras. Tačiau ir riešutauti ne visi 
vienaip mėgsta. Vieni dairos tiktai pažemiais 
ir skina, kiek pasiekia su ranka. Kiti pasidaro 
tokius vąšus, kabina už lazdyno, lenkia žemyn 
ir skina. Taip dažniausiai daro moters. O man 
patikdavo įsilipti į lazdyną ir viršuje skinti. 
Kai vieną lazdą nuskini, į kitą lipi. Tiktai į 
kitą lipi ne nuo žemės, bet ten pat iš kitos 
lazdos. Iš vienos į kitą karstais, kaip voverė. 
O kai paaugau ir sunkesnis pasidariau, 
mėgdavau įsilipt į lazdą ir pasileisti su ja 
žemyn, kitaip sakant, pasilenkti lazdą ligi pat 
žemės ir tada skinti. Taip žemai ir talkininkų 
daugiau gauni, ypač iš mažesniųjų. Tiktai ir 
lenkti ne visos lazdos duodas: teikia nužiūrėti 
aukštą, o ploną, lanksčią. Išsišakojusias ir 
storas įsilipęs viršuje nuskini.

Ir mes tada buvom sulipę. Buvome dar per 
menki lankstyti lazdynus.

— A, — sako Gintukas, — tai geras šis

I
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Kuršių marių pakraščio lendrynas ties Juodkrante.

mano medelis: tik bruškinu ir braškinu, taip 
apkibęs.

— Ir mudu gerai randava, gali nesigirti, — 
atsakė Arvydas už save ir mane. — Bet mes 
nekalbėkim garsiai, — patarė jis.

Ir mes pradėjom pašnabždom kalbėtis. 
Perlipom į kitus lazdynus, jau ir nedidelius 
savo maišelius prisipildėm, ėmėm dėtis j 
kišenes.

Kai grybauji ir pasirengi jau eiti namo, tai 
grybai, kaip tyčia, painiojas po akių. Panašiai 
ir riešutaujant.

— Jau man gana, — sako Arvydas. — 
Daugiau neturiu kur dėti.

— Ir man gana, —sakau aš.
— O man dar negana, — tarė Gintukas. — 

Jeigu jau judu neturita kur dėti, taj gvildykite, 
o aš dar daug turiu vietos: mano švarko 
kišenė kiaura . ..

Dabar mudu supratova: pro kiaurą kišenė 
už pamušalo gali visą pūrą riešutų supilti.

— Gerai, — tariau aš Gintukui. — Mudu 
kišenes galiva prasidurt!.

Ir pasižiūrėjau žemyn. Pasižiūrėjau ir 
nutirpau: žemai, po mano kojomis, stovėjo 

miško sargas, papnojo pypkutį ir žiūrėjo 
aukštyn.

— Žinoma, — atsiliepė Arvydas į Gintuko ir 
mano žodžius. — Kol kiauras kišenes pripilsim, 
tai ir dar po porą lazdynų nubruškinsim.

—• Čia labai geri riešutai, — tarė Gintukas. — 
Visai geltoni, beskinant gvildos.

— Aš kitokių nė neskinu, — atsiliepė 
Arvydas. — O tu, Lekuti, ko tyli? — paklausė 
jis manęs ir pasižiūrėjo į mane, o paskui 
žemyn.

Dabar ir jis nutilo, kaip vandens įsigėręs.
— Jau judu ir nepašnekata iš to džiaugsmo, — 

kalbėjo Gintukas. — O gal riešutai judviem 
širdį suspaudė?

Ir jis pasižiūrėjo į mudu nutilusius.
■— Kas čia tabaku smirdi? — staiga paklausė 

Gintukas susirūpinęs ir čia pat pamatė 
nelauktą poną. Dabar ir jis nutilo ir dėl 
atsargumo palipo dar aukščiau, į pačią viršūnę.

— Sveiki, vyrai! — tarė miško sargas, 
išsiėmęs iš burnos pypkį.

— Sveikas, pone, — atsakė Arvydas.
— Ar žinote, keno tie lazdynai? — paklausė 

sargas.
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Birštono pušyne. Ji mato linksmą voverėlę.

— Valdžios, — atsakė Arvydas.
— O nuo kada galima riešutauti?
— Nuo rytojaus.
— Kodėl gi šiandien atėjot?
— Rytoj mūsų tėvai neleis, o poryt jau 

riešutų gali nelikti.
.— Leidimus ar turita?
— Kokius leidimus?
— Aha, tai jūs ir be leidimų. Lipkit žemėn.
Mudu su Arvydu tuojau išlipova. O Gintukas 

tik dar labiau įsikaibno į lazdyną.
— Lipk šen ir tu, — paragino jį sargas.
— O ką darysi? — paklausė tas.
— Vesiu pas girinką.
— Aš nenoriu, — spyrėsi Gintukas.
— Nenori? — tarė sargas, priėjo ir papurtė 

lazdyną, kur buvo Gintukas.
Tačiau .tas visai nesirengė pasiduoti. Jis ' 

visomis keturiomis apsivijo apie lazdyną ir 
tabaluoja, kai jį purto.

— O tu, voverės vaike! — pyktelėjo sargas.
Mudu su Arvydu mojova Gitukui, kad pa

klausytų, bet jis neklausė. Miško sargas 
turėjo prisikabinęs ginklą, tai mudviem baugu 
buvo, kad nešautų. Tačiau sargas kitaip 
padarė: jis pasišokėjęs nutvėrė lazdyną ir ėmė 
lenkti žemyn. Dabar jau Gintukas turėjo 
pasiekti žemę.

— Laikykis, kad be laiko neiškristum, ;— 
tarė jam sargas.

— Aš ne toks nugrubnagis, — atsakė 
Gintukas ir, kai lazdynas prilinko arčiau prie 
žemės, stryktelėjo ir nušoko.

O mudu su Arvydu stebėjovos, kad Gintukas, 
toks baugus ant vandens, drąsus ir atkaklus 
girioje. Ir mudu manėva, kad jis, iššokęs iš 

lazdyno, ims bėgti, bet ne: atsistojo prie 
mudviejų ir stovi.

— Dabar, vaikai, marš su manim, — paragino 
miško sargas. — Eikit pirma manes, kad aš jus 
matyčiau.

— Mes nepabėgsim, nebijok, — tarė įsižeidęs 
Arvydas.

Iš tikro, mes nė vienas nemanėm bėgti. 
Jeigu kalti, tegu baudžia. Aiškinsimės, gal 
dovanos. Buvom girdėję, kad už tokius darbus 
dažniausiai tik pabaudas temoka.

Mes ėjom, kaip bitės ratuotos. Vieni 
nebūtume buvę juokingi, bet su miško sargu ... 

' nepatogiai atrodėm.
Kelis kartus sutikom žmonių. Jie šypsojos, 

žiūrėdami į mus, o mes kaitom iš gėdos.
Štai matom — dar kažin kas atjoja. Žalia 

uniforma, nesenas ir visai nebaisus — jau tik 
ne pats girininkas. O mums kad tik valandėlę 
vėliau...

a Tačiau tai buvo tikrai girininkas. Miško 
sargas mandagiai su juo pasisveikino ir tarė:

— Vedžiau pas tamstą.. ,
Girininkas aiškiai matė, kuo mes kalti, ir 

tiesiai pasakė mums:
— Riešutavot, vaikai. O tereikėjo tiktai 

vienos dienos palaukti.
— Mes manėm, kad ta viena diena — visai 

nieko, — pasakė už mus visus Arvydas.
— Ne, — atsakė girininkas. — Niekada taip 

nemanykit. Įstatymuose ir minutės skaitomos. 
Ar nežinot, kad per vieną minutė galima 
numirti? Iš mažens,, vaikai, pratinkitės laikytis 
valdžios ir vyresniųjų įsakymo, kad nesusi
lauktumėte kartais ir didesnių nemalonumų, 
nekaip šiandien. Juk jūs neturėjot ir leidimų. 
Jei būtumėt iš anksto atėję pas mane leidimų, 
būčiau nepataręs jums be laiko eit į lazdynus. 
Ką dabar su jumis daryti?

Tas girininkas taip kalbėjo, kaip mokytojas 
klasėje. Mes visi trys tuojau susikumšėjom ir 
sakom: '

— Dovanok, pone girininke. Nebausk mūsų. 
K>tą sykį taip nepadarysim.

Girininkas pasižiūrėjo į mus ir sako:
— Gerai. Pasitikiu jūsų žodžiu. 'Eikit namo. 
Mes dar žiūrim į jį.
— Ir riešutus tamsta mums palieki? — dar 

paklausėm.
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— Palieku. Man gaila jūsų darbo. Aš tikiu, 
kad jūs būsite geri vaikai.

Mes labai padėkojom girininkui, pasakėm 
sudieu jam ir miško sargui ir smagūs parėjom 
namo.

Namie pasipasakojom tėvams apie tą ne" 
lemtą riešutavimą. Ir tėvai mus išbarė, kad 
draudžiamu laiku ėjom riešutauti, o' svar
biausia — kad slapta irtnuo jų ėjom.

Dabar mes žinom, kad slapukams dažnai 
pasitaiko nemalonių istorijų.

Pasodino tėvelis obelėlę, 
užaugino medeli gražuolėlį

Žiedai pavasarį — linksmotns bitelėms, 
o vaisiai rudenį — mažiems vaikeliams.

AITVARAS
O. B. AUDRONĖ

Pažaboję aitvarą, 
Algis ir Jonukas 
bėginėja, vejasi 
ir pievelėj sukas.

ten, kur Neris, Nemunas 
raitosi, vingiuoja, 
o senoji Baltija 
gintarus sijoja.

Aitvarėlis plaukia sau, 
lyg žuvėdra, puola, 

^Uodegytė mirganti 
vartosi iš tolo.

Paplevenki Vilniuje 
kalne Gedimino, 
išbučiuoki liūdinčius 
tėviškės pušynus.

Skriski, mūsų aitvare, 
trim spalvom-dažytas, 
per miškus ir lygumas 

.. skrisk į šiaurės rytus, 

Skriski, lepgvas aitvare, 
Balto Vyčio žemėn — 
išbučiuoki Lietuvą, 
Baltiją neramią.
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Sauliukas skaito.

TREMTINIO BALSASPR. IMSRYS
Pasiilgau savo krašto, gimtojo kampelio. Pasiilgau motinėlės, senojo tėvelio.
Pasiilgau Nemunėlio ir mažų upelų.Pasiilgau pievų, šlaitų, čiulbančių paukštelių.
Noriu grįžti prie savųjų į tėvynę mielą, — čia man ilgesio svajonės baigia graužti sielą.
Svetimoj pastogėj niekas manęs nevilioja, nes už viską man brangesnė tėviškė manoji.

ZUIKIS PUIKISZuikio Puikio skundas Aitvarui Teisėjui iš antrojo veiksmo VI scenos Balio Sruogos veikalo „Aitvaras Teisėjas".ZUIKIS PUIKISTarp trijų lieknų berželių įsikurdinau gūžtelę.Ir berželių tų šešėly„ pasisėjau kopūstėlių.Ūžė man beržai nuo vėjo, kopūstėliai dygt pradėjo.Ir sudygo, sužaliavo, nuo vėjelio subangavo. Taip ir džiaugias man širdelė, kad kopūstai dailiai želia.Vaikštau linksmas ir džiaugiuosi, kad senatvėj pasiguosiu: bus man maisto atsargos, nebijosiu ir žiemos ...

Kartą iš svečių grįžtu — nebgaliu pažint namų ... Ašarodamas.Lepečkojis, žiū, subliovęs į sodybą įsigriovė ... Visą dvarą ištapnojo, kopūstus dar išvoliojo! Nuo to pikto jo bliovimo iš sodybos liko blynas ... Iš kopūstų gi beliko tik šaknelės vienos plikos ... Kur aš, vargšas, prisiglausiu, — kopūstėlių kur begausiu? Kur aš, vargšas, pasidėfiu, kad kopūstų neturėsiu!...
AITVARASKas teisybė — tai tiesa, tavo pasaka liūdna.
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Pasiaiškink man, Loky, 
kam Zuikutį tu skriaudi.

LOKYS LEPECKOJIS .

Kas jį skriaudžia? Kas jį skriaus!
Jis patsai visus apmaus!
Te aš sprogstu, te sudžiūstu — 
nežinau aš jo kopūstų!
Nei aš blioviau, nei maurojau ...
Jo kopūstų nevoliojau!

AITVARAS

Į publiką.
Jūs, vaikučiai, pasakykit, 
šitam Lokiui kas daryti? 
Kopūstus jis išvoliojo, 
ir mane dar apgauliojo. 
Išssigynė kaltės savo, 
grasė Zuikiui ir melavo, 
kad jis Zuikio neregėjęs 
ir darže negriuvinėjęs.

AITVARAS

Skirias judviejų kalba. 
Tai keno dabar tiesa? 
Gal paaiškins kitas kas? 
Liudytojas atsiras?

LAPĖ SNAPĖ

Žino bylą jų Ožys. 
Jis teisybę apsakys.

OŽYS DZINGULIS

Zuikis kaltas, kad namelį 
statosi prie viešo kelio, — 
kad ant kelio tveria daržą 
ir kitiems kelionę varžo. 
Kaltas lygiai ir Lokys, 
kad nežiūri, kur įlįs: 
išsižiojęs knapinėja, 
užsimerkęs bitinėja ... 
Kai bitelė jam įkanda, 
kur pakliūva — ten ir lenda. 
Taip ir šįkart atsitiko, 
kad kopūstuos jis padriko.

t Mėgsta medų, bičių bijo, 
o čia bitės atsivijo: 
puolė kniūbščias ir maurojo — 
kopūstus ir išvoliojo.

LAPĖ SNAPĖ

Išvoliojo gi netyčia: 
baisiai bijo jis tų bičių...

LOKYS LEPECKOJIS

Tai teisybė, kad bijau. 
Ir netyčia sugriuvau. 
Aš gailiuos ... atleist prašau ...

OŽYS DZINGULIS

Jis netyčia tai padarė.

LAPĖ SNĄPĖ

Bitės jį daržan atvarė.

I OŽYS DZINGULIS

Mano žodis teisingiausias: 
bitės čia visų kalčiausios! 
Reik atleist ir baigti bylą.

LAPĖ SNAPĖ

Abejojimų nekyla: 
Zuikio sugriauti namai, 
bet ir Lokiui negerai. 
Ir Lokys pats nukentėjo...

OŽYS DZINGULIS

O nuskriausti nenorėjo.

LAPĖ SNAPĖ 

besišypsodama.
Šitoks vargšas pasišiaušęs, 
kad sukandžiotas pakaušis ...

AITVARAS

į publiką.
Kaip, vaikučiai, manot jūs: 
ar jį bausti už veiksmus? 
Ar, geriau, pasigailėti 
ir bausmės jam neuždėti? 
Pagalvokite visi — 
ir maži, ir didesni.
Jeigu pats kas neišmano, 
pasiklauskit savo mamą 
ir paskui man pasakykit 
ar laiškelį parašykit: 
kas tam Lokiui padaryti? ..
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Piene verda baravyka 
ir košelė avižų.

•

i Pieną maukia Rudnosiukas,
net žiūrėt i jį gražu.

Vytė Nemunėlis

KARTĄ.. .

Kartą bėgau takeliu PR. TEKUTIENĖ Niekam blogo ji itelinki,su naujuoju švarkeliu, per pievelę, per žolytę pas gaidelį, pas vištytę. ta gaidelio šeimininkė.Aš to žąsino nemyliu -Tas gaidelis manęs laukė, kakaryko tuoj užtraukė, o vištytė kanapėta dėstė kojas sau iš lėto.Daug margučių ji padėjo ir viščiukų priperėjo.

dėl klastingų jojo vylių: šnypščia, gnybta, sparnais moja Toks jis buvo Lietuvoje.Čia ir jojo pasiilgau.Tėviškėlės taip man ilgu!Tos pievelės, tos žolytės ir gaidelio, ir vištytės ...
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ORLANDO RUONIS„Aaau - aaau! - aaau!" rėkė susijaudinusiu aukštu ir žemu tonu pavasarėjant Kopenhagos žvėryne. 1„Ole, Kiršten, greičiau šen, matysite ruonius maitinant!"„Ai, žiūrėk, mamyte, į šį mažąjį ruoniuką!" šaukė Olė susijaudinus ir rodydama į jį pirštu.Tik prieš keliolika valandų tapo jis čion atgabentas. Vienas žvejų laivas parplaukdino jį iš tolimo šiaurės vandenyno, o Kopenhagos cirkas jį nupirko, tačiau, kol jis savo ūgiu bus tinkamas dresūrai, perdavė jį vasaros metui žvėryno globai.Čia ruoniukui labai patiko, nes buvo panašu į jo tėviškę, tik kiek ankštoka. Ruoniai ir šunes, linksmai nusiteikę, vienas kitą gainiojo, šuoliais šokinėjo iš vandens ir vėl galva žemyn atgal. Kartais iš vandens pasijudindavo visu savo svoriu didelis jūros dramblys. Jis leidosi žaidžiantiems per jį šokinėti. Kaip koks dručkis plikagalvis dėdė, taip gulėdamas, jis žiūrėjo žaidimo.Vietoje smėlėtų uolų, prie kurių ruoniukas savo tėvynėje buvo pripratęs, čia iš tvenkinio kyšojo keletas stačių uolų; ruoniuko draugai užsirioglindavo į uolas nuostabiu greitumu ir vikrumu, ypatingai, kada prižiūrėtojas su pilnais kibirais žuvų pasirodydavo. Kada mažasis atėjūnas, stebėdamasis jo draugų apsukrumu, pats liko nuskriaustas valgiu, pagavo jį pyktis, nes jis pasijuto įžeistas. Kopti privalo ir jis būtinai išmokti. Bet koks varginantis buvo jo pirmutinis mėginimas, kopiant į uolos viršūnę! Jo mažą, dar silpną peleką . skaudėjo iš nuovargio, tačiau jis nepasidavė. Pagaliau, kada jis atsidūrė viršūnėje, kibirai jau buvo ištuštinti.Jaunasis ruoniukas betgi greitai išaugo. Užėjus rudens orui, kada dar tik atskiri gyvulių mėgėjai į žvėryną teužsukdavo, mažasis ruoniukas savo ūgiu jau buvo kitus pasivijęs, laipiojimu ir šokinėjimu galva žemyn pasidaręs iš visų drąsiausias.Vieną rytą pasirodė vėl tiedu vyrai, kurie tada iš laivo jį buvo parsigabenę ir čion pristatę. Dabar jiedu paklausė:„Na, kaip jaučiasi mūsų ateities žvaigždė?"„Puikiausiai", gyrė prižiūrėtojas: „jis yra tikrai jūsų cirkui tinkamas, nes tas išdykėlis mėgsta pasididžiuoti garbe. Prašau stebėti!"

Vos prižiūrėtojui subarškinus kibirais, tuoj visas tvenkinys pagyvėjo. Iš vandens lindo apskritos ir smailios galvos: „Aaau! - aaau! - aaau!" Pirmutinis iš vandens iššoko ruoniukas, slystelėjo metro tolumu per lygų akmenį ir po kelių smarkių šuolių jau buvo viršuje, tuojau atsistojo ant uodegos peleko ir laukė davinio. Prižiūrėtojas uždėjo jam vieną žuvį ant snukio: „Tai nepadaro nė vienas, tik šis”, pastebėjo prižiūrėtojas laukiantiems ponams: „Kiti yra be galo pavydūs ir besočiai". <- Ruoniukas, pasilikdamas ir toliau, kaip stovėjęs, nesijaudindamas sudorojo žuvį. Jis aiškiai pastebėjo, kad šiandien jis ypatingai svarbiai publikai savo meną turįs parodyti.„Sugauk!" paliepė jam prižiūrėtojas. Kaip koks sviedinys išlėkė žuvis žvakės tiesumu į orą, o ruonis lengvu galvos linktelėjimu ją sugavo, lyg jam tai nieko ypatingo nesudarytų.„Puiku", sušuko senyvas ponas, cirko direktorius, „tas leisis lengvai dresiruojamas. Jį imu kartu".Stiprus gyvulių kūno, drėgnų pjuvenų ir alyva įteptais odinių rakandų kvapas dvelktelėjo jaunajam artistui, kai jis atvyko į tą didelį namą, kur turėjo būti jo nauja
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tėvynė. Greitai susipažino jis ir su savo busimaisiais bendradarbiais, draugais.„Iš kur tu atvyksti?" paklausė jį vienas iš tarpo. Tai buvo senas įgudęs artistas ir todėl buvo į pratęs vyrauti.„Iš šiaurės jūros", atsiliepė atvykėlis, „bet paskutiniu laiku buvau žvėryne".„Ar esi jau kur dirbęs?"„Dirbęs? Kas tai yra?"Tai išgirdę, kiti ruoniai, palinksėję galvom, nusijuokė: „Chafcha, pradžiamokslis!"„Laikykit snukius!" įsakė senis ruonis: „Jūs, rodos, taip pat jau tikri artistai į pasaulį neatėjote".„Kaip tu vadiniesi?"„Mano tėvai vadino mane Pitt!”„Pitt? tai nėra artistiškas vardas. Tu, žinoma, kada riekės išeit į sceną, turėsi ir kitą vardą pasirinkti. Aš, pavyzdžiui, vadinuosi Alfonsas, o čia yra mano žmona Donna Viola. Mes pasirodome kaip balansuotojai. Šie abu, Pedras ir Ernsetas, menininkai sviedinio žaidime".Su nepaprastu nusistebėjimu žiūrėjo vėliau ruoniukas į repeticijas. „Mielas Dieve, tai, ką draugai sugeba, yra tikrai nepaprasta!" Alfonsas nešė ant nosies ilgą kartį, ant kurios buvo uždėtas apskritas daiktelis — rutuliukas, o Donna Viola balansavo degančia lempa, eidama atsargiai per areną. Pedras ir Ernestas, stovėdami prieš vienas kitą, mėtė savo smailiomis nosimis didelį margą sviedinį šen ir ten,164

neleisdami jam nukristi. Būdamas žvėryne, ruoniukas manė, dievai žino, ką galįs, bet ūmai atėjo jam mintis, kad jis ir ten pradžioje savo draugų apsukrumo žiūrėjo. Ar jis pats tai ne greit išmoko? Kada Pedras ir Ernestas be pertraukos vėl turėjo priešais vienas kitą sustoti, ir žaidimą tvarkantysis už sviedinio griebė, vienu šuoliu prišoko ruoniukas ir drąsiu smūgiu sudavė nosi į sviedinį.„Aaau! — aaau! — aaau! Kas tau dabar užėjo?" rėkė nervuodamasis Pedras. Ir Ernestas supurškė piktai.„Na, žiūrėk, tu man", juokėsi dresiruotojas: „mūsų jauniklis neturi kantrybės laukti. Bravo! Eik šen, norime dar kartą išmėginti". Ir jis numetė jam sviedinį, ir kantriai lakstė kartu po arena, nes mažasis pradžiamokslis mikliai stumdė sviedinį.Kada vėl atėjo pavasaris, ir cirkas, kaip ir kiekvienais metais prieš kelionę į svetimus kraštus, skirdamas kopenhagiečiams paskutinį pasirodymą atsisveikinant, jaunasis ruoniukas jau buvo pasiekęs taip išsvajotų laiptų į pasisekimą. Programoje šalia Alfonso ir Donna Violos, stovėjo ir jo vardas: Orlandas.■Po daugybės kelionių ir kasdieninių vakarinių pasirodymų ir vasara praėjo. Orlandas jau pasidarė savo srityje — sviedinio mėtymo ir balansavimo žaidime — gerai prityręs, ir tas žaidimas jam pasidarė nuobodus ir neįdomus.Kada kiti ruoniai savo guoliuose jau miegojo, Orlandas, ilgai negalėdams užmigti, svajojo apie savo pasirodymus ypatinguose dar nematytuose kitiems numeriuose ir svajojo apie tik jam vienam skiriamus „valio".Vieną vakarą Orlandas pastebėjo, kad jų narvai buvo palikti atidari. Ir įsigeidė ruoniukas pasivaikščioti. Cirkas buvo tik prieš keletą valandų čia atvykęs, taigi visas žmonių personalas buvo užimtas cirko pastatymu. Or- ' landas, pasinaudodamas proga, iššliaužė iš savo narvo. Viename kampe Orlandas pastebėjo du aukštus, žvilgančius pastatus, tarp kurių ilgas ir storas vielos lynas kabojo. Ruoniukas tai tuojau pažino. Kaip dažnai jis yra stebėjęs repeticijų metu meną ant vielos! Kas, tai turėtų būti per jausmas ant tokio lyno parodyti savo meną! Ruoniukas, uždėjęs savo priešakinį peleką ant žemės gulinčio lyno ir mėgindamas slystelėjo šonu išilgai. Tas jam sudarė malonumo. Šen ir ten Orlando slidinėjo
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ir įsivaizdavo sau, kad lynas kabo aukštai ore, o šokėjas ant jo yra — jis. Ruoniukas buvo taip įsigilinęs į savo mėginimus, kad net nepamatė jį jau seniai stebintį dresiruotoją. Pradžioje, atrodė, dresiruotojas norėjo pabėgėliui savo griežtą, nuomonę pasakyti, bet žaibo greitumu jam atėjo nauja mintis. Kaip būtų, jeigu jam pasisektų šį ■ gabų ruoniuką vielos meno išmokyti? Tai būtų sensacija!Kitą žiemą režisierius dirbo tik su vienu Orlandu. Kasdien treniravosi abu stropiai ir nepaprastai kantriai, kol Orlandas visiškai laisvai ore suposi toli ištiestu kaklu, priešakiniais pelekais šliuoždamas iš vieoo vielos galo į kitą, nenukrisdamas žemėn. Jam taip treniruojantis, sugalvodavo jis vis naujų numerių.Ir vėl atėjo pavasaris. Tivolyje, dideliame Kopenhagos parke buvo ruošiamas vėl atsisveikinimo pasirodymams kopenhagiečiams. Privilioti publikai plakatais reklamavo daugiausia vielos „artistus“. .Stambiomis raidėmis krito į akis įrašas „Orlando — dvejų metų amžiaus ruoniukas — pirmą kartą pasirodo nematytais numeriais".Iškilmingos muzikos garsams lydint, į areną išėjo dresiruotojas su savo penkiuke. Orlandas stypčiojo pirm jo, Alfonsas ir Donna Viola, Pedras ir Ernestas sekė jį poromis. Iš perpildytų vietų su lūkesčiu žvilgčiojo daug šimtų žiūrovų akių, kad pamatytų tą grupę ir paruoštus lyno pastatus, kurie visiškai neatrodė žvėries pasirodymams skirti.Kada Orlandas tik ant priešaknių pelekų per lentą perslinkdavo, žiūrovai tuo sužavėti jam plojo. Bet gi tikras triukšmas prasidėjo, kada skambant vienos valsui, Orlandas, supdamasis ant lyno, sukinėjosi. Plojimams nebuvo galo ir tada, kai ruoniukas už uždangos pradingo. Škotų arkliukai, kurie stovėjo

pasirengę išbėgti į areną, staiga turėjo susilaikyti, nes Orlandas su savo meistru dar kartą išėjo pasirodyti, o atsidėkodami už plojimus, linkčiojo į visas puses.Narve Orlandą apspito kiti ruoniai ir nepavydėdami stebėjosi jo pasisekimu ir sugebėjimu. „Mes sveikiname tave", kalbėjo jam Pedras ir Ernestas. „Tu gi ir nemažai privargai, kol tai išmokai. Tai ne mums. Geriau jau mes atsisakome tos garbės'^Senasis Alfonsas tuo tarpu patenkintas peleku paplojo Orlandui per nugarą ir tarė:„Puikiai tu tai atlikai. Mes, ruoniai, tavim didžiuojamės".Išvertė iš vokiečių kalbos Liepa.
RUGYS IR DIRSĖPR. JMSRYSRudis vaikščioja ant tako ir, pamatęs Rainį, sako: „Au!“Krūpt Rainutis, pasišiaušė.Kabar, kabar tuoj į kriaušę: „Miaul”
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AR ZINAI?
Kodėl reikia valyti dantis? Dėl to, kad 

nevalomi dantys gadinąs. Ar esate girdėję 
sakant, kad rūdys geležį ėda? O kodėl geležis 
rūdyja? Kad gauna drėgmės. Padėk šlapią 
peilį, pamatysi, kaip aprūdys.

Dantys rūdyja, genda, kai nevalomi, kai 
pasilieka tarp jų ar ant jų valgio. Dėl to reikia 
valyti dantis: po kiekvieno valgio skalauti 
vandeniu, o rytą atsikėlus ir vakare prieš 
einant gulti — su šepetėliu šveisti, tam tikrų 
dantų miltelių paimant. Kai nėra tų miltelių, 
tai nors su šepetėliu ...

Prieš valgydami plaukime rankas. Nes su 
rankomis imam valgius (duoną, vaisus ir 
kitką), o ant rankų gali būti kenksmingų 
bakterijų, per kurias galima gauti kokią 
apkrečiamą ligą. Su - rankomis daug daiktų 
pačiupinėjam, o ką gali žinoti, kuris daiktas 
iš kur atėjęs -— iš sveikų ar ligotų rankų arba 
liga apkrėstų vietų?

Pagaliau ir nemalonu juk nešvarias rankas 
prie valgio matyti. O jeigu ir nematyti, kad 
nešvarios, tai juk žinai, kad čiupinėta jomis 
daug visokių daiktų.

Nevalgykim ir neplautų vaisių, ypač, kai 
nežinom, iš kokių rankų jie atėję. Pagaliau gi 
vaisiai, ypač prie kelių augę, būva ir dulkių 
apnešti, apskretę. Argi malonu būtų apskretusį 
vaisių valgyti? O vandens, švaraus vandens, 
vis galima gauti.

Neseiliokim knygų. Daugelis turi netikusį 
paprotį, verčiant knygų lapą, pasiseilioti 
pirštą. O jeigu taip paseilioja pirštą apkrečiama 
liga sergąs žmogus? O po jo paskui kiša 
seilina pirštą prie to paties lapo sveikas 
žmogus ir vėl laižo, ir vėl ima lapą... Ar 
neaišku, kad gal apsikrėsti kokia liga? ..

O juk ir negražu taip seiliotis, laižyti pirštus 
ir vėl imti knygas, kartais visai senas, 
suvalkiotas, pajuodusias ...

Nusikratykim to netikusio papročio.

KAS GIRDĖTI ClA IR KITUR
Vydūnas su mumis. Anksčiau nebuvo žinios, 

kur didysis Mažosios Lietuvos rašytojas 
daktaras Vydūnas. Dabar jis gyvena vakarų 
Vokietijoje, tik suvargęs ir sublogęs, reikalin
gas gero poilsio.

Dar vienas lietuviškas kryžius. Kai kur 
lietuviai ir Vokietijoje savo stovyklose statos 
lietuviškus kryžius. Tokių kryžių jau ne vienas 
yra pastatyti.

Ratelis prieš einant namo. Detmoldo lietuvių 
mažieji.

Neseniai, rugsėjo mėn. 1 d., lietuviškas 
kryžius pašventintas Kleinkoetze, Guenzburgo 
apskrityje, Amerikiečių zonoje. Pašventino Jo 
Ekscelencija vyskupas Podolskis. Ta proga jis 
pasakė susirinkusiems ir gražų pamokslą. 
Kryžiaus liemenyje yra šitoks įrašas: „Lietuviai 
tremtiniai, dėkodami Aukščiausiajam, ve
dančiam tikėjimo, vilties ir teisybės keliu, 
amžinosios Lietuvos pavyzdžiu, savo tremties 
kalvarijoms priminti, pastatė šį kryžių 
tikėdami, Kad Aušros Vartų Marija parves 
didžiajai Lietuvos atgimimo kūrybai. Klein- 
koetz, 1946. IX. 1."

Kai kada lietuvių čia nebus, pastatytąjį 
kryčių globoti apsiėmė tos vietos katalikų 
parapijos vokiečiai. Jie ir dabar jau gausiai 
tą lietuviškąjį kryžių puošia gėlėmis.

Lietuvių dainų šventė. Ši pirmoji lietuvių 
dainų šventė ištrėmime buvo Wuerzburge šių 
metų rugsėjo mėn. 8 d. Ji praėjo labai gražiai- 
ir iškilmingai. Dalyvavo 500 daininkų ir 100 
tautinių šokių šokėjų. Susirinkusiems paliko 
neišdildomą įspūdį.

Naujas vaistas. Naujas vaistas, vardu furacin, 
gaminamas Jungtinėse Amerikos Valstijose iš 
avižų lukštelių. Tas vaistas ko geriausiai gydo
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Šio Nr. kaina 2 RM

167

žaizdas, kurios dažnai sunkiai pagydomos. Jis 
taip pat gerai saugo ir nuo kai kurių kitų ligų.

Didžiausias bombonešis. Jis esąs JAV 
(Jungt. Amer. Valst.) — X B 63. Jis turi fi>3 
pėdas ilgio 230 pėdų pločio. Jis gali nešti .

UŽDAVINIAI IR PRAMOGOS
Mįslės

36. Sužvingo žvingilas ant aukšto kalno su 
aukso galva, kanapine uodega.

37. Juodas varnas kranktelėjo — visa giria 
linktelėjo.

38. Lydeka nėrė — visą girią pakėlė.
39. Visi joja, o niekas nepašeria.
40. Kas rytą eina ant keturių, dieną ant 

dviejų, o vakare ant trijų?
Mįslių įminimai. 30. Burokas. 31. Morka. 

32. Riešutas. 33. Vyšnia ar slyva. 34. Sliekas. 
35. Audimo gijos mestuvuose.

Degtukų raštas Nr. 7.
Kaip vadinos tas didis Lietuvos poetas, kurs 

yra parašęs daug gražių eilėraščių ir giesmių, 
kaip štai: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka", „Lietuva, brangi mano tėvynė“, „Marija, 
Marija” ir kt.

Paimkit 24 degtukus ar pagaliukas ir 
sudekit, kaip jis pasirašydavo.

Atsakymas. Nr. 6.

U n IK IX H
Sakinių žaismas.

Atsakymas. Nr. 1. Marytės — tikrinis 
daiktavardis, moteriškosios giminės, antrosios 
linksniuotės, vienskaitps kilmininko linksnio; 
juosta bendrinis daiktavardis, motoriškosios 
giminės, viensk. vard. links.; sujuosta 

10 000 svarų sunkumo krovinį ir skristi 10 000 
mylių, vadinas, tiek tolumo, kaip iš San 
Francisko į Tokio ir atgal. Jis gali vežti 400 
karių su visa apranga.

Tai bent lėktuvas!

Uždavinys langučiuose. Nr. 1.

Į tuščius langučius kryžmai įrašykite du 
vyrų vardus, kad per vidurį būtų abiejų vardų 

v
raidė o. Aukštai, žemai ir šonuose įrašykite 
kitus keturis žodžius, kurių prasmė būtų 
šitokia: geriamas medžio skystis, žemės 
plotelis vandenuose, vienas žalingas gyvulėlis 
ir vienas naudingas gyvulėlis, didelis pirmojo 
priešas.

neveikiamosios rūšies dalyvis (jeigu tai 
reiškia, kad Marytė tą juostą turi susijuosus) 
arba paprastas esamojo laiko veiksmažodis 
(jei tai reiškia, kad Marytei ta juosta susidėvi, 
pasidaro su juodus).

Paruošė G. Šarkutė.
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