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LAPKRITYSGIRMANTAS ' .Jau rugsėjo mėnesį prasideda šalnos, ir jautresni medžių lapai nuo tada pamaži pradeda ' byrėti žemėn. Bet paskutiniai lapai nukrinta lapkričio mėnesį. Tuo laiku ne tik šalnos pik-, tesnės, bet ir vėjai šiurpesni ...Lapkričio mėn. 2 dieną — Vėlinės. Ta diena skirta mirusiems prisiminti. O kas iš mūsų neturi mirusių? Jei ne pačių artimiausių, tai taip brangių asmenų . . . Vieni liūdi tėvo, motinos, kiti brolio, sesers, senelio ar senelės, treti dėdės, tetos ar kito mylimo žmogaus. Kiek yra našlaičių, kiek be globos likusių! Visų jų širdys suspaustos ir liūdesio pilnos.Tą dieną prisimenam ir visus tuos, kurie nebuvo mums broliai nei dėdės, bet yra mirę už tėvynę: laisvės kovotojai, Lietuvos vaduotojai. Jų pasišventimas buvo didelis, ir mirtis garbinga. Sujaudinti žemai lenkiame galvas, juos atmindami. Seniai praėjusių laikų didvyrius su pagarba prisimenam; kartų kartos minės ir šiuos, dar neseniai su mumis ar trumpai prieš mus gyvenusius.Dabar mes liūdim varguose. Bet ar seniai varguose? Jei ne musų karžygiai, ne mūsų laisvės kovotojai ir gynėjai, gal seniau jau būtume bevargstą ir dar didesnes skriaudas be- kenčią. Kas padaryta jų tėvynės labui, mums padaryta. Už viską, ką yra padarę jie tėvynei, jiems būkime dėkingi.Vėlinės — vėlių diena. Nuo senų senovės atmintina ta diena lietuviams. Mes, krikščionys, tikime ir senovės lietuviai pagonys tikėjo, kad žmogus mirdamas neprapuola visai: tiktai kūnas numiršta, o vėlė — siela gyvena amžinai, tik pereina į kitą nežemišką pasaulį. Vėlinės, arba vėlių diena ir yra skirta prisiminti aniems, kurie yra palikę šį psaulį. Per juos gyvieji bendrauja ir su anuo pasauliu. Tiktai kaip bendrauja? Ogi savo mintimis, per maldą ir giesmes, nes daugiau ano pasaulio pažinti negalim.Gyvendami turime veikti. Nei skausmas, nei liūdesys amžinas. Ir sunkiausiomis savo gyvenimo valandomis turime žadinti savyje geresnių laikų viltis. Rudenį nukritę medžių lapai tie patys negrįš į medžių šakeles. Bet jų vietoje pasirodys kiti; sodai, šlaitai ir girios vėl sužaliuos. Rimtai praleiskim šiurkščiąsias rudens dienas. Pavasaris bus mielas ir gražus.
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ANT EŽERO KRANTO ...VYT. TAMULAITISAnt mėlyno ežero kranto lingavo švendrės. Jos suposi ir šnarėjo švelniame vėjelio pūstelėjime, kuris dvelkė nuo kvepiančio pušyno. Iš skaidrios dangaus tolybės spindėjo saulė ir skendo ežero gelmėse, kurios dabar degė ir žėrėjo auksinės vasaros grožiu.— Kaip puiku! Tik žiūrėkit, žiūrėki^ — sušuko laukinė antis savo mažyčiams vaikams ir suplojo iš džiaugsmo sparnais. — Ar gali būti kur gražesnė vieta už tą, kur jūs gimėte ir išvydote šito pasaulio nuostabųjį grožį? Tik apsidairykite!Maži pūkuoti ančiukai, apipilti karštų vidurdienio saulės spindulių, krykštė lizde, nesigilindami į motinos žodžius.— Jei jūs šito dar nesuprantate, — kalbėjo laukinė antis, meiliu žvilgsniu glostydama jų mažus, geltonus snapelius, — tai nereiškia, kad jūs užaugę kitaip galvosite. O, pamatysite, koks galingas ir stiprus ilgesys pabus jūsų širdyje, kai išskrisite į svetimą kraštą nuo rudenio vėjų! Jis ves jus atgal per audras ir juodus debesis į šitą stebuklingą vietą... Galingai išsities jūsų sparnai ir prieš vėtrų sūkurius, ir prieš kriokiančius marių verpetus, 

kai išgirsite gimto lizdo balsą, šaukiantį namo, kur tyliame švendrių pavėsyje jūsų lopšelį motina buvo išklojusi švelniausiomis plunksnomis ... Už tai mylėkite tą kampelį už viską labiausiai. Ir ne tik jį, bet viską pasaulyje, kas kyla iš meilės ir grožio ...— Per rimtai jiems kalbi, — tarė gandras, kuris sukinėjosi hetoli prie vandens. — Ar jie supras tą dabar, kol po motinos sparnu? ..— Gal ir tavo tiesa, — atsakė antis. — Bet turiu paskyti, kas pridera jiems žinoti.— Manieji didesni, bet ir tai nesupranta ... Tik valgyti ir valgyti prašo.— Tu su pamokomis gali palaukti. Pats žmogus tau lizdą taiso kiemo medžiuose. Jo apsaugoje visai kitoks tavo gyvenimas, nekaip mano, — kalbėjo antis liūdnai. — Aš visada pavojui turiu būti pasiruošus, nieko ryt dienai negalėdama atidėti. Ne tik vanago ir kitų plėšrių nagų turiu saugotis, bet ir to pačio žmogaus naikinanti ranka siekia manęs. Žiūrėk, ta jo bejausmė širdis, jau bus dvi savaitės, kaip padarė mane našlę.— Girdėjau, — ištarė gandras užjaučiančiu balsu. — Neilgai buvo sotus šituo grobiu ..,
us i
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— Iš ko ten pasisotins! — kalbėjo antis. — Vjeni kauleliai tebuvo likę vargšelio. Jau šeimynėlės buvom sulaukę. Duodavo, duodavo, būdavo, ežero pakraščiais, jieškodamas maisto. Juk šešetas alkanų snapelių išsižioję laukė namie. Kiekvieną kąsnelį nešė namo, pats nenurydamas nė trupinėlio. O ir aš tada nesveikavau.— Raminkis. Ar maža kančios pasaulyje!.. • ištarė susigraudinęs gandras.— Negaliu užmiršti, — tardantis. — Išskrido tada į aną pusę ežero ir negrįžo. Kai išgirdau šūvį, sudrebėjo širdis, lyg nujausdama nelaimę. Nesulaukiau paskui.. Tik kėkštas viską papasakojo ... Kai jis nukrito su perverta krūtine, tai vis stengėsi atsigrįžti į mūsų pusę. Mat, numirti norėjo bent žvelgdamas paskutiniu žvilgsniu į čia, kur liko jo lizdelis ir širdis. Graudu... — pasakė ir, pakreipusi galvą, nusišluostė į sparno plunksną ašaromis pasruvusias akis.Gandras nieko neatsakė. Pakėlė, vieną koją ir stovėjo tik ant vienos, o tai reiškė jo didelį susimąstymą ir rimtumą.— Ir kodėl, sakyk, šita griaunanti ir naikinanti žmogaus ranka verčia tokį gražų pasaulį į pragarą? — paklausė staiga antis sujudėdama. — Niekaip nesuprantu žmogaus, nors apie jo išmintį ir protą daug esu girdėjusi.— Tegu sau kiti ir vadina mane žmogaus draugu, — ištarė prislėgtu balsu gandras, — bet šiuo atveju mūsų nuomonės labai skiriasi. Nesuprantu šito ir aš. Tik viena man aišku, kad jo beprotybė didelė.— Ir labai didelė, — pridėjo antis. — Didesnės ir negali būti.— Tiesa, — kalbėjo toliau gandras, — didesnės ir negali būti. Ne tik žmonės naikin.a viską žemėje, užmušinėdami ir žudydami, bet

iruskavos malūnas.

jie naikina ir patys save, žmogus žmogų, griaudami ir ardydami, ką patys savomis rankomis sunkiai statė ir kūrė. Ir jei taip toliau elgsis žmonės, tai aišku, kad šita giminė greitai pati save sunaikins ...— Mart atrodo, — tarė antis, — kad tas išplaukia iš baisaus žmogaus godumo, kuris ir privedė jį prie šito visiško pamišimo. Juk nėra kito godesnio sutvėrimo už jį. Nors tiek daug jis visko turi, bet niekad jam negana. Ne tik suryja viską, kas žemėje gyva, kaip pats plėšriausias sutvėrimas, bet jo, atrodo,' nepatenkina nė visos žemės gėrybės. Ir ne tik jo kūnas toks alkanas, bet ir širdis...— Taip, taip, — giliai atsiduso gandatas. — Bet dažnas pagalvoja, ar nepasikeis šitie baisūs laikai. Jei ne mes, tai gal mūsų vaikai sulauks naujo, kito amžiaus ...— Kažin, — suabejojo antis. — Ar tu girdėjai tą liūdną istoriją, kad buvo kartą atėjęs į žemę Didis Žmogus, kuris norėjo pakeisti šitą brolžudišką žmogaus širdį. Tai buvęs pats Dievas. Ir kaip jis mažai tereikalavęs iš jų! Tik vieno — kad širdyje gyventų meilė, one neapykanta. Ir ką gi tam tauriam Žmogui jie padarė? Ne lik akmenimis apmėtė, bet ir prie kryžiaus prikalė. Tai baisu ...— Taip, tai baisu, —atsakė gandras. — Čia ir yra žmogaus nelaimė, kad jis visumet nustumia nuo savęs visus, kurie tik jam jo klaidas parodo.— Už tai jis toks nelaimingas. Ir šitą savo nelaimę sėja po visą žemę, versdamas visus liūdėti ir verkti kartu su juo. Žinoma, tai būtų jo rgjkalas, jei neliestų mūsų. Bet ne iš jo gi malonės mūsų širdys plaka...— Bet atsiranda vis daugiau tokių, kurie supranta šitą, — patylėjęs tarė gandras. — Jei iš šitos žmonių kartos ir maža vilties, tai tie jaunieji susipras. Nenoriu tikėti, kad jie eitų tuo pačiu keliu, kuris toks purvinas ir pilnas ašarų ir kraujo..... Žiūrėk, anądien sutikau strazdą. Keli žmonių vaikai aptiko jo lizdą. Išsigando vargšas. Po gyvenimo ir laimės, sako. Bet kaip džiagiasi dabar, net ašaros iš akių ištryško bepasakojant. Sako, ne tik jie nieko nepadarė blogo, bet kasdien kirminėlių ir trupinių ant lentelės atneša. „Nauji laikai prasidėjo pasaulyje!" šaukė jis. man: Brolau, sako, sulauksim to, apie ką tik svajonėse svajojom. Arba zylė pasakojo, kad žiemos speiguose puikiai maitinusis prie vieno namų lango, pro kurį kasdien pasirodydavu-
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sios geros, rūpestingos rankutės ... Matai, yra ir tokių. Tai tikra teisybė... Nors aš nesu toks optimistas, kaip strazdas, bet pasigėrėti tuo galima. Ir ne tik pasigėrėti, bet ir vilties turėti geresniems laikams.— Gal... — atsiduso antis susigraudinusi. — Bet tai ne mūsų kartai sulaukti. Gal ir yra iš žmonių vienas kitas, kitaip galvojantis, neginčiju šito, bet tie vieni nepakeis gyvenimo ...— Bet argi tu tiki, — sušuko gandras, — kad ims ir pasiliks žmogus už bet kurį iš mūsų kvailesnis? Aš nenorėčiau tikėti. Juk tai jo paties gerovės reikalas.— Taip tai taip, nenorėjo nusileisti antis, — bet man atrodo, kad per ilgai žmogus tą savo gerovės reikalą atidėlioja, vis nesiryždamas, pats pirmas, o laukdamas, kad kiti pirmieji pradėtų tais naujais meilės pagrindais gyventi. O ką jau sykį žmogaus atideda rytojui, tai mes žinome, kad labai retai teišpildo.— Čia tai jis tikrai klaidą daro, — pripažino gandras. — Bet kad taip imtų dabar visi jaunieji nuo pat mažens be neapykantos gyventi, tai tuojau pasikeistų žemės veidas. Ne žemė, o rojus būtų. O, kad galėčiau tą įkvėpti į jų širdis, gyvybę atiduočiau! — sušuko gandras. — Žmogau, žmogau, šaukčiau, už ką tu nekenti paukštelio, žvėries, gyvulėlio? Už ką tu žudai vabalėlį, kuris lygiai taip pat, kaip ir tu, susirūpinęs bėgioja ir pailsęs triūsia apie savo vargingą namelį po žemės grumstu! Už ką tu nekenti jų, ir kodėl ta neapykanta auga kartu su tavo kūnu, versdama žemę skęsti ašarose ir kraujuje? Juk kito širdis lygiai taip pat dreba nuo skausmo, kaip ir tavoji. Lyg tu to~ nežinai! O jei žinai, tai- kodėl taip darai? Argi tu visą laiką būsi taip apakęs, kad nematytum, jog tik meilė, tik ji viena, kuri vainikuoja viską žemėje, gali ištiesinti per pasaulį šitą vingiuotą ir grubų tavo kelią? ..Gandras nutilo, bijodamas, kad ims ir nesulaikys ašarų, kaip ir laukinė antis, kuri kišo dabar savo snapą į švendres ...— Taip... Tai gražu, — staiga ištarė ji drebančiu balsu, pakėlusi galvą. — Labai gražu, ką tu kalbi. Gal ir žmogus susigraudintų, tai išgirdęs. Bet man atrodo, kas iš to, jei jis ir susigraudintų! Jis pasižavi gražia kalba, o vistiek daro savaip.— Ką tu!.. — supyko gandras. — Aš jau minėjau, kad kalbu apie jaunąją žmonių

kartą. Tu to nepamiršk. Tik šitie jaunieji gali atitaisyti tas klaidas, tik šitie, kurie dar bus žmonės. Aš tik apie juos kalbu ir juose vienuose viltį teturiu...— Aha, — atsiduso lengviau antis. — Šitie tai, gal būt, ir padarytų, tik, žinoma, jei visi sykiu...— Taip, tik kai visi sykiu sulaužys ginklus. Visi visi... Kai nesvaidys žemėje neapykantos vilyčių, o meilę sės. Pamatysi, koki tada bus laikai. Išdžius tuojau ašarų ir kraujo klanai, ir ateis naujas amžius, kaip strazdas sakė. Tik mokėkime laukti.— O, — sušuko susigraudinusi antis, — tai būtų auksinė gyvenimo pasaka, kuri vaikščiotų ir suptųsi švendrėse ne tik ant šito ežero kranto, bet visoje žemėje!.. Žiūrėk, kaip blizga dabar ežeras, — tarė ji rodydama snapu į tviskančius vandenis. — Bet kaip jis blizgėtų tada, kai tie nauji laikai ateitų! Arba klausyk, kaip dainuoja ir šnara vėjas švendrėse. O kokia būtų graži ši daina tada! Negaliu, taip plaka ta artėjančia laime širdis, kad, rodos, per maža jai vietos krūtinėje, lyg ji norėtų išsiveržti lauk ir apkabinti visą pasaulį, nušluostydama visas ašaras ir surinkdama visą šitą didelį nelaimingos žemės skausmą ...Ir ji suplojo sparnais, iškilo aukštai aukštai į mėlyną dangų, kuris buvo pilnas saulės ir svajonių.Apsukusi ratą ties ežeru, ji leidosi pamažu žemyn prie susimąsčiusio gandro, kuris tebestovėjo ant vienos kojos.Staiga baisus šūvis sudrebino orą. Su gėlių kvapu šiame nuostabiame ežero krante susi-
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maišė aitrūs parako dūmai. Mirtį nešanti 
žmogaus ranka pasiekė ir šį tylų, ramų žemės 
kampelį, ištiesdama į jį savo aštrius gro
buoniškus pirštus. Antelė susvyravo ore ir 
nukrito į žėrinčius ežero vandenis, nudažy
dama juos savo krauju. O žmogus — gamtos 
karalius klampojo švendryne ilgais auliniais 
batais, ginkluotas ir susijuosęs odiniu diržu, 
nė galvot negalvodamas, kad, gal būt, čia pat, 
prie jo kojų, mažam lizdely drebėjo išsigandę 
pūkuoti ančiukai, kurie prieš keletą akimirks
nių per jį liko našlaičiai...

— Baisui — pakartojo gandras, skrisdamas 
padange ir galvodamas apie likusius be mo

tinos mažyčius, ką jiems nuneš vakarienės ir 
kaip sušildys nakties vėsumoj.

Kai nyko ežeras’tolumoj, gandras dar atsi
grįžo ir su panieka pasižiūrėjo į žmogų, sunkiai 
griebiantį iš vandens antelę, lyg jis tikrai 
būtų buvęs toks alkanas ir godus, kaip antelė 
pasakojo. Gandras vis tuo nenorėjo tikėti. „O 
gal žmogus žudo tik iš malonumo?" dingtelėjo 
jam mintis, kuri, jam atrodė, buvo teisin
giausia.

— Ateities žmogus toks nebus, — tarė jis, 
tvirtai įsitikinęs, ir viltingai pamojavo spar
nais, išnykdamas tolumoje.

MAN PATINKA
VYTĖ NEMUNĖLIS

Man patinka balto sniego 
kailinėliai mūs žiemos, 
kai visi medeliai miega, 
kai visi vaikai namuos.

O kur jūs, tėvų nameliai?
Kur tėvynė Lietuva?
Ar dar plaka jos širdelė 
po žiemos ledais gyva? . ...

Man patinka su drugeliais, 
su paukšteliais, su mažais, 
su pavasario upeliais 
šokt, skrajot, dainuot ir žaist.

O kur jūs, tėvynės pievos, 
upeliukai ir šilai, 
kur žydėjo baltos jievos 
ir čiulbėjo inkilai? ...

Man patinka vasarėlė 
vienamrškinė ir basa. 
Ji kiekvieną sodo gėlę 
prausia rytmečio rasa.

O man — ašaros kaip rasos, 
sulaikyt jų negaliu — 1
liūdnas alkanas ir basas 
Jieškau tėviškėn kelių . . .

Man patinka vyšnios, kriaušės — 
visos dovanos rudens.
Bet jau jo švarkelis šiaušias, 
neilgai jis čia gyvens.

Neilgai ir aš klajosiu 
čia po svetimas žemes, 
tėviškės beržų ir uosių 
greit pasveikint grįšim mes.
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KODĖL GRAŽUTĖ ILGISI LIETUVOS?ALGIRDAS GUSTAITISVieną kartą man teko buvoti tarp vaikučių iš įvairių mokyklų. Jų tarpe keli geri pažįstami: Birutėlė, Algiukas, Daliutė, Gražutė, Petriukas ir daug kitų.Mes visi žaidėme drauge. Šokom voveraites, ėjom slapstytis, dainavom ir sakėm eilėraščius. Kambarys buvo pilnas vaikų linksmumo. Net kaimynas Rūškys nieko. mums nesakė, ■ nesudraudė, o atėjęs net sausainiukais apdalino. Tiesą tariant, dovanėlės tikrai buvo pelnytos, nes vaikučiai žaidė labai gražiai, ' niekas nepyko, nesibarė, ir tėveliai žinojo, kur vaikučiai išėję.Kaip pipiriukas mažytė Birutėlė norėjo mus ^išmokyti naują žaidimą, vardu „broliukai ir sesytės". Reik prisipažint, net aš jo nemokėjau, todėl atsidėję klausėmės aiškinimų. Ir staiga pajutau, kad kažin kas baksnoja man į šoną. „Kas čia dabar toks gali būti?" galvoju ir pamažu atsisuku. ' •Ir žinot kas? Daliutė. Aš jai norėjau pasakyti, kad kam nors kalbant (kaip šį kartą Birutėlei), nedera pertraukinėti ar kitą trukdyti, bet vos tik mudviejų akys susitiko, ji jau lėlikė pridėjus pirščiuką prie atstatytų lūpučių, o jos veidukas savyje slėpė kažką nelaukto.Tada ji švelniai rankutėmis apkabino mano kaklą, palenkė mane ir į ausį pakuždėjo:— Matot Gražutę? Kas jai blogo nutiko?Tikrai, Gražutė sėdėjo kamputy už spintos, pasirėmus galvutę. Ji, atrodė, visai nekreipė dėmesio į aplink vykstančius dalykus.Nutaikęs gerą progą, aš priėjau prie Gražutės ir paklausiau, gal jai skauda ką, gal nesveikuoja.— Taip, aš nesveikuoju, bet kažin ar kas galės mano ligą pagydyti.— Kas per liga, ką skauda? — visi klausinėjome.Jeigu norite, papasakosiu.- Mes visi labai norėjome išgirsti, kokia liga įsimetusi į Gražutę. Tuoj susėdom ant kėdučių ir maigūno, nekantriai laukdami.Gražutė pasitaisė ant akių užkritusius plaukučius, pasitasė ir sijonuką, ir pažvelgusi į sėdinčiųjų akis, pradėjo:— Aš prisiminiau, kaip prieš kelerius metus buvo mūsų namuose, Lietuvoje. Tada visa 

mūsų šeima kiekvieną rytą ir vakarą susėsdavo prie stalo. Mamytė paduodavo lėkštutes, peilius, šakutes, atnešdavo arbatos, pasaldydavo cukrum, medum ar uogiene, valgyda- •vome suplotėlius. Užbaigimui visad gaudavom pyragaičių. Tėvelis užstatydavo radiją, ir mes, susėdę apie savo tėvelius, kurį laiką tyliai •klausydavomės muzikos. Paskui tėvelis ar mamytė iš knygų skaitydavo pasakas, užmindavo. mįsles. Jei iš kart neatmindavom, kitą dieną pasiklausinėdayom mokyklos vaikų ir parėję tėveliams išdroždavom atsakymus.. Už tai mums pasekdavo naują, niekur negirdėtą, pasaką.— Ir vieną vakarą, kai lauke pūtė stiprus vėjas, ir smarkiai, dideliais lašais .lijo, tėvelis sekė labai gražią pasaką: apie gintaro karalaitę. Klausėme, kvapą sulaikydami, nemirktel- dami, 7— taip mums patiko pasaka. Staiga pačiame įdomume išgirdome smarkų leidimąsi į duris. Podos. su kokiu geležiniu kirviu mušė į lentas. Išsigandusi mamytė mus glaudė prie savęs, o tėvelis ramino, prašydamas neišsigąsti ir nebijoti, nes mes nesam niekam blogo padarę. Tuo tarpu už durų man nesuprantama kalba ėmė šūkauti. Tėvelis ramiai priėjo ir atidarė. Iš lauko įpuolė keli ginkluoti vyrai, atstatė į mus šautuvus, liepė iškelti rankas, o paskui pradėjo mušti tėvelį. Mes, puolę ant kelių, prašėme pasigailėti, verkėme, tačiau piktadariai neklausė, o tik grasino mums. Neleidę nė atsisveikinti su mumis, tėvelį išsivarė'pro duris.— 'Mamytė aiškino, kad tėvelį suėmė vokie; čiai. Kodėl suėmė ir ką su juo darys, nežinojo. Tada visoje Lietuvoje vyko areštavimai niekuo nekaltų lietuvių, ir prievarta juos vežė į Vokietiją dirbti ar prievarta varė į kariuomenę.— Nuo to laiko mūsų gyvenimas pradėjo sunkėti. Mamytė nuo ankstaus ryto iki vakaro dirbdavo įstaigoje ir pareidavo nuvargusi, susirūpinusi. Vyresnioji' mano sesutė negalėjo lankyti gimnazijos, nes turėjo rūpintis manimi ir dar mažesniu broliuku. Valgydavom vis- prasčiau ir prasčiau. Tuoj išsibaigė pyragaičiai, medus, retai matydavom uogienės, net cukraus pakankamai nebuvo. Vakarais negir- dėdavome pasakų, nemindvo mįslių. Kam-
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bariuose darėsi šalta, nes nebuvo malkų. Kartą parėję neradome radijo aparato, to pačio, kuris buvo tiek daug gražiausių muzikų prigriežęs. Jį verkdama mamytė pardavė, o už gautus pinigus nupirko sviesto ir visiems po batukus.— Tada aš pirmą kartą pajutau, ką reiškia nustoti tėvelio. Kai jis gyveno mūsų tarpe, rodėsi, kitaip ir būti negali, o jo netekus, tuoj- pajutome didelį skirtumą. Sesutė man vis primindavo būti geriems ir paklusniems, o svarbiausia — labai gerai mokytis, nes po keliolikos metų visą šeimos vargą turėsiu aš nešti. Kad ir maža dar esu, turiu kuo išgalėdama padėti mamytei, nes jeigu dabar jos netektume, būtume tikri vargšai, gal net elgetos.— Kartais gaudavome nuo tėvelio laiškų. Juose jis ragindavo neliūdėti, nes netrukus turįs baigtis karas, ir tada jis galėsiąs sugrįžti namo. Mes visi labai laukėme karo pabaigos.Aš pamačiau,- kad Gražutė nusibraukė vieną, paskui antrą ašarėlę. Visi vaikučiai, nulenkę galvutes, klausėsi, nedrįsdami pakelti akių. O ji, nusišluosčiusi noselę, pasakojo toliau:■— Vieną dieną mūsų ' mamytė išbalusi gulėjo lovoje." Mes nėjom į mokyklą, tik bėginėjom apie mamytę, nežinodami kuo padėti. Atėjo senas, su akiniais gydytojas, liepė jį vieną palikti su mamyte. Mes sutūpėme kito kambario kamputyje, laukdami leidimo įeiti. Ilgai laukėme, kol pagaliau mamytė pasikvietė mus prie savęs, mylavo ir sakė, kad ji turinti važiuoti į ligoninę. Iki sugrįš, savo vietoje palieka vyresnę sesutę, kurios turime klausyti.— Netrukus prie namo durų sustojo Raudonojo Kryžiaus mašina, atėjo baltais chalatais žmonės ir, atsargiai paėmę, su neštuvais išnešė mūsų mamytę.— Ligoninėje mamytės aplankyti negalėjome, nes tuo tik trukdytume gydymą. Ne

kantraudami laukėme žinių. Pov kelių dienų visus mus pakvietė į ligoninę. Ėjome linksmi, nes tuoj tikėjomės pamatyti sveikstančią mamytę.— Prieangyje pasitiko gydytojas, glostė visų mūsų galvutes ir sakė: „Vargšai vaikučiai.” Paėmė už rankučių ir nusivedė ilgais blizgančiais koridoriais. Ties vienomis durimis sustojęs, pasakė: „Čia galėsite atsisveikinti su savo mamyte."— Mūsų geroji mamytė buvo mirusi ir nejudėdama gulėjo, rankas ant krutinęs sukryžiavusi. Mes verkėme, šaukėme mamytę vardu, bet ji į nieką nekreipė dėmesio . ..— Tik vakare parėjusius namo pasitiko mus nauji globėjai, mamytės giminės. Su jais gyvenome vos kelias savaites, nes priartėjus frontui, turėjome pasitraukti iš Lietuvos. Kad ir labai nenorėjome, bet reikėjo bėgti į Vokietiją, kuri buvo suėmusi ir kariuomenėje laikė tėvelį, vienintelę musų viltį. Jo klausinėjome ir jieškojome kiekvienoje vietoje, tačiau, nors išvažinėjome beveik visą Vokietiją, sulaukėme karo pabaigos, o tėvelio nesuradome. Globėjai liepia neliūdėti, nes tuo vistiek niekam ne- padėsią, o jis kada nors iš belaisvių stovyklos grįšiąs. Aš nesuprantu, kodėl tėvelis uždarytas į belaisvių stovyklą, jei jis prieš nieką nekariavo. Bet kai tik grįš, tai, manau, mes tuoj važiifosim į Lietuvą,, nes šitie svetimi žmonės mūsų nemyli, ir čia visko tiek maža... Nei knygų, nei vaikams teatrų, nei gražios muzikos, nei žaislų, nei obuolių, nei gimtųjų laukų....— Dėl to ir liūdna man. Prisimenant gerąsias dienas Lietuvoje ir matant čia vienus griuvėsius ir nepriteklius, neturint nei tėvelio;nei mamytės — nieko nenori, .tik grįžti atgal į tėvynę... . •Šitaip apie savo liūdesį mums papasakojo Gražutė.
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GINTARINIS
ALD. MONGIRD TENS'

Jonukas buvo geras vaikas. Visados klausy
davo tėvelių, buvo mandagus, pamaldus, 
todėl ir. mokykloje mylėjo jį mokytojai ir 
draugai. Bet vieną kartą sugundė jį gundy
tojas piktam darbui.

Jonuko draugas Vytukas turėjo gražų gin
tarinį kotelį, gavęs dar iš senelio Lietuvoje. 
Brangino jis tą kotelį ir niekam neskplino.

Ir Jonukas dažnai žvilgtelėdavo į draugą, 
kai tam rašant, gintaro kotelis blizgėjo, lyg 
medus, išspaustas iš korių ...

Vieną dieną pasibaigus pamokoms, visi 
vaikai skubėjo namon, tik Jonukas tą dieną 
buvo tvarkdarys ir turėjo išeiti paskutinis.

Pasilikęs pamažu ėjo per klasę, apžiūrinė
damas suolus, tik staiga jo žvilgsnį lyg kas 
prirakino prie vienos vietos: prie Vytuko suolo, 
nukritęs ant žemęs, gulėjo gintarinis kotelis.

_■ Jonukas apsidairė. Nieko. Griebė kotelį, 
įsikišo į sayo krepšį ir išbėgo namon.

Vakare, ruošdamas pamokas, išsitraukė, 
gintarinį kotelį. Pabandė rašyti. Plunksna — 
nuostabi! Rodos, pati rašo, tereikia tik 
palaikyti.

Motina pamatė naują kotelį ir tuojau 
paklausė:

— O iš kur tu gavai tą gintarinį?
Jonukas paraudo, bet greit atšovė:
—• Radau mieste.
— Mieste? — nustebo motina. — Nemeluoji?
Jonukas dar labiau paraudo, bet tvirtai 

atsakė:
— Tikrai, mama, mieste.
Motinai išėjus, Jonukui pasidarė gėda, ir 

jis, suvyniojęs kotelį, padėjo į stalčių.
Rytą, nuėjęs į mokyklą, jau rado daug 

vaikų. Visi lakstė, triukšmavo. Tik Vytukas 
liūdnas sėdėjo savo suole. Jonuko nugara 
perėjo šiurpas.

—- Tai dėl manęs jis kenčia, — pagalvojo 
ir nesmagus nuėjo prie kitų.

Vidury pamokos molcytogas tarė:
—Vaikai! Vakar Vytukas pamiršo klasėje 

savo ^įntarinį kotelį. Kotelis jam yra brangus 
prisiminimas, nes gautas iš senelio, likusio- 
Lietuvoje. Kas radot, pasisakykit.

Klasėje tylu. Niekas neparataria žodžio. Tik 
Jonukas valdo rankas, kad neišsiduotų. O 

'širdis lyg kūju duoda... _
%Ir staiga mokytojas kreipias'į Jonuką:

— Juk tu vakar tvarkei klasę. Ar neradai? 
Jonuko širdis iš baimės dar labiau suplazdėjo. 
— Ne, neradau, — atsakė jis, o balsas 

širdyje sudejavo: „Ai, kam aš jį ėmiau!"
Paskui per visą pamoką negalėjo sutelkti 

savo minčių.
„Vagis ... Vagis ..." kažin koks balsas vis 

kuždėjo, liepė prisipažinti, ■ prikaišiojo. O 
gundytojas velniūkštis ką kita šnabždėjo: 
„Kaip tu prisipažinsi? Tada tai būsi vagis. 
Kokia gėda! Geriau tylėk... O kotelis toks 
gražus! . .

Namie Jonukas irgi buvo ne savas. 
Gintarinį kotelį tai šen, tai ten slėpė, kad tik 
niekam nekristų į akis. O'jei ateidavo koks 
draugas, tai skubindavęs išvesti jį iš namų, 
kad neįsišnektų namiškiams apie prapuolusį 
Vytuko kotelį.

Ir taip išsikamavo Jonukas baimėje 
keliolika, . dienų, kol įsidrąsinęs nutarė 
prisipažinti mokytojui.

„Juk aš radau ir radęs pasiėmiau, o tai 
nėra vagystė," samprotavo jis. „Iš suolo arba 
iš kišenės jeigu būčiau ištraukęs ..."

Vieną rytą jisai stovėjo prie mokytojo 
kambario durų ir laukė. Gėda ir baimė spaudė 
jo mažą širdukę, bet pasiryžimas veide rodė, 
kad gudytojas velniūkštis nugalėtas.

Po valandėlės pasibarškino į duris, išgirdo 
mokytojo balsą ir įėjo į vidų.

— Na, ką sakysi, Joneli?
Bet Jonukas negalėjo pratarti žodžio. Lūpos 

liuvo lyg surakintos. Jis tik ištiesė popieriuje 
suvyniotą gintarinį kotelį ir pravirko.

Mokytojas suprato. Bet jis nebarė jo, tik 
apkabino "ir pasakė:

— Vyras esi, Joneli, jei turi drąsos 
prisipažinti kaltas esąs. Tik drąsūs ir teisingi 
žmonės išlaiko gyvą tautos dvasią. Visados 
būk teisingas ir tiesus. O dabar papasakok 
viską, kaiP buvo. *

Ir nuo tos dienos Jonukas vėl buvo pa
vyzdingas, geras ir linksmas mokinys.
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PRISIMINIMAS APIE SENELĘ IR TĖVIŠKĘ
.. A. GIEDRIUS

Maža sesytė ir broliukas, 
vardu Rūtelė ir.Daliukas, 
gyvena sunkiai išeivijoje, 
ties Bremenu garsiuoju, Vokietijoje. 
Ne vienudu čionai užkliuvo 
ir jau dvejus metus išbuvo: 
yra ir tėtis, ir mama.
Bet juodviem liūdna, ir gana.
Be mielo tėčio ir mamos, 
brangios ir mylimos, 
gyventi būtų neįmanoma —

* visi gerai išmanome.
Bet juodu liūdi ir senelės, 
tos visada geros žmonelės, 

_ kuri abudu taip mylėjo, 
kuriuodviem nieko negailėjo. 
Ar pyragus geltonus kepė, 
ar sviestą, ar uogienę tepė — 
žiūrėjo, taikė, kas geriau, 
kas maloniau ir kas sočiau. 
O kiek dainelių ji mokėjo!
Dienas naktis dainuot galėjo — 
nebūtų jų pabaigusi.
Ir kokios mielos dainos jos!
Jų balsas ąusyse skambėjo, 
o žodžiai — tai į širdį ėjo. 
Ir juodu, nors maži dar toki, 
iš jos gražiai dainuot išmokę. 
O kiek ji pasakų mokėjo!
Nebūtų niekas patikėję, 
kas dar nebuvo jos girdėję. 
Ji sekė ir gražių gražiausių, ' 
mokėjo ir baugių baugiausių. 
O jau kai sekt pradėdavo — 
sustoti negalėdavo.

Taip gaila juodviem senutėlės! . 
Ar atsigulus į lovelę, 

ar ankstų rytą atsikėlus — 
vis juodviem mintyse senelė. 
Tačiau Lietuvoje ji pasiliko 
pasaugot savo mylimų 
tėvų nąmų.
Sunki- kelionė jai netiko. 
Kai karo mūšiai artinos, 
kai ugnys’ ėmė rodytis įtartinos, 
senelė tarė juodviejų tėvams: 
„Pavojus judviem ir vaikams. 
Kur nors toliau keliaukite 
ir pabaigos palaukite.
O aš, jau būdama sena, • 
čia pasiliksiu sau viena.
Pasaugosiu tėvų namus 
ir maldose minėsiu jus. 
Jei Dievas mus sveikus laikys, 
kad ir po metų ar daugiau, 
išauš laimingas rytmetys, 
ir susitiksim vėl čia jau." 
Ir nusišluosčius drėgną veidą, 
ji į kelionę juos išleido.

Visi jie verkė ir gailėjos 
tos savo tėviškės brangios, 
ir Viešpačiui,.ir jai žadėjos 
jos nepamiršti niekados. 
O kai tolyn keliu važiavo, 
senelė ilgai'dar mojavo, 
ant vartų pasirėmusi, 
skarelę nusitvėrusi.

’ Ne, ne! Daliukas ir Rūtelė, 
kol juodviejų gyva širdelė, 
tos valandėlės neužmirš, 
nors kažin kuo pasaulis virs.
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TRYS BALANDŽIAILIETUVIŲ DAINA

Trys balandžiai klane gėrė, begerdami sudūmojo: ar mums gerti, ar' negerti, ar sparneliais paplasnoti? Gerkim, gerkim, balandėliai: kai pagersim, paplasnosim. Nusilėksim j girelę, įsitūpsim į pušelę.

Trys seselės šilkais siuvo, besiūdamos sudūmojo: ■ar mums siūti, ar nesiūti, ar nesiūtus dovanoti? ■Siūkim, siūkim, seserėlės: kai pasiusim, dovanosim. Į tris kampus šilkais siuvo, į ketvirtą — savo vardą.
RUDENĖLIS

PR. IMSRYS

Verkia, skundžias obelėlė, verkia kriaušė ir slyva.Pakelėj dejuoja beržas ir vyšnelė vos gyva.

Eina šaltas rudenėlis, mindo pievoj žiedelius, skina soduose ir šlaituos nuo medelių lapelius.

Vaikšto šaltas rudenėlis, visur skina žiedelius,' Drasko ir paskutiniuosius nuo medelių lapelius.

Ir vaikučiams į nosytę kartais gnibt — paspaudžia jis. Gūrinėja susiraukęs per. dienas ir per naktis..-
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MANO DARŽELIS

. Gražiai žaliavo 
mano darželis 
per visą vasarėlę, 

visaip žydėjo 
mano gėlelės, 
ramino man širdelę.

O kai atėjo 
salts rudenėlis, 
užkilo šiaurės vėjai;

A. GIEDRIUS

užkilo vėjai, 
užėjo šalnos, 
nuvyto visos gėlės.

Dabar jau liūdna 
mano daržely: 
rudi visi kampeliai, 

nėra žiedelių, 
nėra lapelių, 
tik stagarėliai stypso.

DAINIŲ PELKE
LEKŲTIS

Dainių pelkė užima maždaug tiek. vietos, 
kiek visas Kauno miestas. O prasideda ji už 
6 kilometrų į šiaurę nuo Jurbarko. Mes 
susitarėm nueit į tą pelkę.

Buvo rugsėjo mėnesio vidurys. Moters kuris 
jau laikas veikščiojo ten spanguolių rinkti. 
Kodėl ir mes negalėtume? .. Susitarėm ir eisim.

Tėvai mums pasakojo,- kad daugybė 
spanguolių esą Laukesose, už 12 kilometrų 
į vasaros vakarus nuo Jurbako.

— 'Bet ten — ne jūsų nosiai, — pasakė 
Gintuko tėtis.

— Kodėl? — paklausėme mes.
Gintuko tėtis paaiškino, kad Laukesos per 

toli ir perdaug pavojingos. Kodėl pavojingos 
ketino paaiškinti kitą sykį, kai būsime matę 
Dainių pelkę.

Taip ir išėjom į Dainių pelkę.
Nesmagi buvo diena — labai vėjuota. Bet 

kad buvome jau pasiryžę, tai dėl vėjo 
nestojom, juo labiau, kad saulė vistiek švietė, 
ir nebuvo šalta. "

Išėjom už miesto, {stojom į Eržvilko vieškelį 
ir einam. Pirmiausia abiejose pusėse kelio 
praėjom Jurbarko dvaro naujakurius. Jie 
smulkūs ūkininkai, bet gerai įsikūrę. Už 
kilometro nuo miesto pakraščio prasideda 
Dainiai. Bet čia dar ne pelkė, tiktai kaimas, 
ūkininkai, gana stambūs ūkininkai. Jie seniai 
jau čia gyvena, ūkiai turtingi ir gražūs. O ir 
kaimas didelis: daugiau kaip šešis kilometrus 

nusitęsia į ilgį, ir tai dar ne viskas... To 
kaimo vardu ir pavadinta pelkė.

■ — Kada gi mes ją prieisim? — nekantravo 
Gintukas, bent penkis kilometrus jau ėjęs.

O aš jam sakau: »
—: Taigi štai — pelkė jau čia pat.
— Nelaikyk manęs ant juoko, — sako jis. — 

Čia didelė kalva, o ne pelkė.
— Taip, ta kalva ir yra pelkė.
Juodu abudu su Arvydu stebėjos. O aš jau 

kelis kartus buvau keliavęs pro tą pelkę į 
Lukšius pas .gimines, tai žinojau. Man tėtis 
buvo ir paaiškinęs, kodėl ta pelkė'-— kalva.

Dar galą paėję, pasukom kokius 200 žingsnių 
iš vieškelio ir įžengėm į pačią pelkę..

Pakraštyje buvo tokie kupstai, apaugę 
stambia kieta žole. Toliau buvo lygi samana, 
tik kur nekur pūpsojo paplokšti kupstai, o 
vietomis augo kuokštais tokios šiurkščios žolės.

Tuojau pradėjom rasti'ir spanguolių. Įdomu, 
kad tų spanguolių mes visi jieškojom ■_ ant 
didelių stiebų, o pasirodė kitaip. Pirmutinis 
pamatė kelias stambias uogas Gintukas. ,

— Štai! — sušuko jis. — Radau. Bet tiktai 
kažin keno pabertas.

Visi trys supuolėm prie tų kelių uogų. Bet - 
.už kelių žingsnių dar kelios pabertos. O toliau . 
vis daugiau ir daugiau.

— Matyt, ėjo kas su pilnu kreželiu ir 
pribarstė,'— samprotavome mes.
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Bet po valandėlės patys iš savęs turėjom 
pasijuokti: spanguolės buvo ne pabertos, ,'bet 
taip augo. Spanguolės stiebelis — kaip siūlas, 
driekias pagal. samanas, o lapeliai — kaip 
bruknės, tokie smulkūs. • •

— Tai tau! — stebėjomės. — Uoga didelė, 
o stiebelis ir lapeliai maži, nė pamatyti iš 
sykio negali.

Ne per toli nuo mūsų uogavo dar trys 
moterys, kitoje vietoje dar kelios. Bet jos - 
netrukus parėjo namo, likome mes trys ir dar 
būrelis moterų rytų krašte pelkės, ties Saukų 
kaimu.

Mes pavaikščiojom po pelkę. Išbandėm, kur 
daugiau spanguolių, o ir taip buvo įdomu. Tik 
sunku buvo vaikščioti, nedaug tegalėjom 
paeiti. Mat, samanos labai klampios, po koja 
neatliepia, aukštai reikia kelti kojas.

— Gana, — sako Gintukas, — aš jau nenoriu
vaikščioti. •

Gerai. Galim nevaikščioti. Apsistojam, kur ' 
daugiau uogų ir renkam..

Prisirinkę uogų, norim pasėdėti. Bet kur čia 
sėdėsi, kad visur šlapia! Ir tai dar gerai, kad 
praėjusi vasara buvo giedri, nelytinga. 
Lytingą vasarą visa pėda aptenka vandeniu, 
kai eini čia per samanas.

— Tai keista! — sako Gintukas. — Kalva, 
o vanduo!

Mudu su Arvydu jau abudu šiek tiek ži- 
nojova, kaip čia yra. Bet. Gintukui reikėjo 
paaiškinti. Aš sakau jam, kaip buvau girdėjęs 
iš savo tėtės:

— Kitąsyk, labai seniai, šioje vietoje buvo 
ežeras ar didelė ir gili bala, o aplinkui — 
girios. Laikui bėgant, iš pakraščių priaugo ta 
bala samanų.

— Kaip gi jų taip storai priaugo? — klausia
Gintukas^ <

’— Samanos kartais apauga vandenį tiktai 
iš viršaus, ant vandens užsideda tokia lyg ir 
samanų pluta, o po apačia — vanduo. Taip 
yra buvę ir šičia. Mano tėtės tėtis dar esąs 
matęs šioje pelkėje „akį", tokią kiaurą vietą, 
kur vanduo tyvuliavęs, o aplinkui — samanos. 
Paskui ir ta akis užsitraukus, priaugus samanų. 
Toje vietoje, kur po apačia buvo dar vanduo, 
samanos linguodavusios, kai žmogus eidavęs.

— O dabar kažin ar jau nėra po apačia 
vandens? — paklausė Gintukas.

— Tur būt, jau nėra. Per ilgą taiką samanos- 
augo ir augo aukštyn, o jų šaknys jnirė ir 
likosi žemai po apačia. Taip tįso į viršų gyva 
samana, o negyva leidos ir leidos žemyn ligi 
pat dugno. Bet samana auga ir dabar ir vis 
kyla į viršų, o kad po apačia dugnas jau 
seniai pasiektas, tai samanų sluoksnis storėja 
ir jau darosi kalva.

— O kodėl čia taip aukštai laikosi vanduo?
— Paimk gniužulą vatos, sušlapink ir padėk 

ant stalo — vanduo iš jos nenubėgs į šalis, 
bet laikysis vatoje, nors ji bus aukštesnė už 
stalą. Taip ir čia.

Mes stovėjom ir žiūrėjom į Jurbarko pusę, 
kur kyšojo tiktai bažnyčios bokštai. Ogi tiktai 
dirst į šalį — už kelių dešimčių žingsnių nuo 
mūsų kažin kas vėjo greitumu ritasi ar bėga: 
lyg kubilas, lyg didelis sviedinys — nei šis, 
nei tas. O gal ir gyvas daiktas? Tik niekur 
nematytas. Tai gal kipšas? Ar nepasakoja 
žmonės, kad pelkėse yra kipšų?

Mes pasižiūrėjom į saulę. Jau iškrypus iš 
pietų. _ Dieną velniai nelaksto. Bet po 
vidurdienio gal ir laksto.

Pasižiūrėjom į tas moteris, kur buvo ties 
Saukais. Jos irgi visos buvo sustojusios ir 
žiūrėjo į tą kudulį.

— Ar nebus čia mums riestai? — susirūpino 
Gintukas. ' — Žiūrėkite, ir tos moterys 
susirūpinusios: ir jos mato tą nelabąjį.

Mudviem su Arvydu nebuvo baugu. Bet ii; 
mudu negalėjova išmanyti, kas ten būtų. 
Prasčiausias reikalas buvo tas, kad kudulys 
nusirito per visą pelkė į tą vietą, pro kur 
mums reikėjo eiti namo.

— Aš neisiu, — pareiškė Gintukas.
— Kaip gi tu neisi? — sako Arvydas. — Ar' 

čia pasiliksi?
— Ne, — sako Gintukas. — Čia nepasiliksiu. 

Visi eisim namo, Bet mes apsukim lanką: 
eikim iš čia tiesiai į vieškelį, tą kudulį palikim 
kairėje pusėje. O kai būsim vieškelyje, tada 
tesižinai...

Gerai. Gintuko pasiūlymą mes ir priėmėm.
Dabar jau negaišom pelkėje, tuojau pat 

ėjom namo. O kai įstojom į vieškelį, tai taip 
ir atsidusom lengviai. Dabar jau mums nebuvo 
ko bijoti: visu pavieškelių gyveno žmonių, o 
pačiu vieškeliu važiavo važiuotų ir ėjo pėsčių. 
Taip mes ir ėjom be baimės. O netrukus 
išsiaiškinom ir kas buvo tas velnias. Bet apie 
tai— jau kitą‘kartą.

201

13



ŽMONĖS NE VISI VIENOKI
A. GIEDRIUS

Visada malonūs buvo joms Lietuvos laukai, 
o vasarą juo malonesni. Bet vieną sykį atėjo 
žiema.

— Cirrrvikšt! Cirrrvikšt! — skundės jauna 
kurapkėlė senei kurapkai. — Kur dingo va
sara? Kur prapuglė gausybė lesalo? Kur šil
tieji vėjai?

Cit, vaikeli, —guodė ją senė kurapka. 
— Žiema pasidarys dar skaudesnė, vėjai dar 
smarkesni ir žiauresni. Ir laukai visai bus ap
dengti,' storai sniegu nukloti, badas žiūrės 
mums j akis. Bet tu nenusimink. -Galų gale 
ateis pavasaris — šviesus, šiltas ir malonus. 
Laikykis sveikatoje, būk budri, kad iš visos 
širdies paskui galėtum džiaugtis ir gyventi.

Praėjo dar kuris laikas; ir .žiema labiau 
sustiprėjo: šaltis su vėju be malonės pliskino, 
per sniegą niekur nebuvo matyti žemės. Ku
rapkos bėgo į krūmus, į užvėjas, artinos j 
žmonių sodybas.

Vieną sykį kurapkėlė pamatė ūkininko 
vištas.

—Kas ten tokios? — paklausė ji senės ku
rapkos. •

-— Tai tolimos mūsų giminaitės, — atsakė 
senė kurapka.

— Aš norėčiau su jomis pasikalbėti.

— Nepatariu, — pamokė senė. — Jos gy
vena arti žmogaus, o tų reikia saugotis.'

Bet kurapkėlei įdomu buvo pasikalbėti su 
tolimosiomis savo giminaitėmis. Ji nepaklausė 
senės kurapkos ir vieną sykį nuėjo į kiemą. 
Prisiartino prie vienos atsiskyrusios vištelės 
ir pakalbino ją.

— Laba diena, — tarė ji. — Aš esu tavo 
giminaitė ir norėčiau su tavim pasikalbėti.

— Labai prašau; —- atsakė vištelė.
— Kaip jums sekasi gyventi? — paklausė 

kurapkėlė.
'■— Gerai, — atsakė vištelė.
— Ar nebijote žiemos? Ar turitd ko lesti?
— Vasarą, žinoma, maloniau, — pasisakė 

vištelė. — Bet ir žiemos nebijom. Mus lesina 
žmogus. Lesalo niekada nepritrūkstam.

- . ■ ’I
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— Ar taip? — nustebo" kurapkėlė. — O. mes 
labai vargstam. .

— Ateikite pas mus, — pasiūlė vištelė.

— Baugu.

. — Nebijokit. Mūsų šeimininkas geras, ir jo- 
vaikai geri.

Kurapkėlė sugrįžo į savo būrį ir. papasakojo 
ką girdėjus.

— Neik ten, — tarė senė- kurapka. — 
Žmonės ne visi vienoki. O vištos ne viską jau 
ir supranta. Jos perdaug nutolusios-nuo mūsų.

Bet kurapkėlė kitą sykį vėl nuėjo į kiemą. 
Tada ir šeimininko vaikai išbėgo jos pasi
žiūrėti. Kurapkėlei jie ’atrodė visai nepikti. 
Ji pabėgo galelį tolyn, bet ir vėl pagrįžo: 
Vaikai malonią: kalbino- ją ir pabėrė' grūdų. 
Iš pradžios ji bijojo, bet paskui atsargiai ir 
grūdų lesė.

Dabar, grįžus į savo būrį,, ji dar labiau 
džiaugės ir gyrė žmones. -

— Vistiek nepasitikėk žmogum, — patarė • 
senė kurapka.

Kurapkėlė trečią kartą dar drąsiau nuėjo į 
kiemą, o paskui su vištomis ir į klojimą įlindo.

— Ten yra pabirų, — pasakė jai vištos. — 
Galėsim pasikapstyti ir palesti.

Bet atėjo svetimi vaikai ir paspendė tinklą, . 
paskui, sukėlė triukšmą. Kurapkėlė išsigandus 
puolė lauk ir pateko į tinklą.

Senė- kurapka su savo būriu netoli buvo, 
viską matė ir girdėjo. Kai vaikai nešės kurap
kėlę, ji dar mokė:

—• Vaikeli, smarkiai suspurdėk gal 
ištruksi! - -

— Ne, mamute, negaliu!'— šaukė iš tolo
kurapkėlė. — Žmogaus pirštai kietai mane 
spaudžia, net širdelę skauda . . . Sudieu, 
mamute! Sudieu, seselės! Žmonės .tikrai ne 
visi Vienoki. Nepasitikėkite jais. O neklau
sykit nė savo giminėlės, tiktai tikros laukų 
kurapkėlės! * '

14



ŠUNS DALIS
LIETUVIŲ

Senų senovėje javai ne taip derėjo, kaip 
dabar: varpos būdavo per visą stiebą nuo 
apačios ligi viršaus. Bet tada labai išdyko 
žmonės ir ėmė mėtyti duoną. Vienas žmogus 
duonos kepalais nusigrindo taką, o viena 
moteriškė iš duonos kepalo padarė vaikui 
sėdynę.

Pamatė Dievas ir susirūstino. Jis nuėjo j 
lauką ir ėmė braukti javų varpas nuo apačios

PASAKA
į viršų. Žmonės išsigando ir ėmė melsti Dievą, 
kad pasigailėtų. Bet Dievas nenorėjo išdyku
sių žmonių pasigailėti.

Tada šunelis ėmė prašyti: „Viešpatie, palik 
nors tokią varpelę, kokią aš apžioju."

Dievas pasigailo šunelio ir paliko varpą 
tiktai stidbo viršūnėje. Taip pasiliko ir ligi 
šiai dienai.

JAUNASIS KALNŲ VADOVAS
Mažoje trobelėje, prisiglaudusioje prie uolų, 

aukštai Velšo .kelnuose, gyveno vadovas su 
savo žmona' ir dviem vaikais, Ovenu ir 
Gvenu.

Ovenas buvo gerokai vyresnis, ir tėvas 

imdavos jį į kalnus ir mokydavo rasti kalnų 
perėjas, kad šis, kai baigs mokyklą, butų 
pasiruošęs padėti jam dirbti.

Atsitiko taip, kad vieną dieną, kai jis, 
turėdamas išnarintą koją, nepajėjė išeiti, jo
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vietą užėmė Ovenas ir savo įgudimu ir drąsa 
išgelbėjo žmogų iš baisaus likimo, kuris ištiko 
jį kalnuose šaltą ir miglotą naktį.

Buvo vėlyvas ruduo, bet rytas išaušo 
giedras, ir pirmasis iškritęs sniegas kalnų 
šonuose žibėjo prieš saulę.

Ovenas ir Gvenas anksti rytą buvo išėję 
į kaimą pirktis maisto, žinodami, kad prieš 
auštant turės keliauti pro rūkus, bet jie 
lengvai rado kelelį ir perėjo visiems, tik ne 
vadovams, pavojingus kalnus.

Jų tėvas, ilsindamas ant kėdės padėtą 
apraišiotą koją, sėdėjo prie atidarytų durų, 
kai takeliu artinęsis vyras tarė, pakeldamas 
savo kepurę:

— Man sakė, kad čia gyvena kalnų vadovas.
— Taip, — atsakė vadovas, — gyvena, bet, 

nelaimingu sutapimu, kaip tamsta matai, jis 
nepajėgus keliauti.

— Ak, — nusivylusiu balsu kalbėjo 
svetimasis, — matau. Tamstos koja sužeista. 
Gaila.

— Dėkui tamstai, — mandagiai pasakė 
vadovas ir pasiteiravo:

— Ar Tamsta nori pereiti kalnus?
— Taip, — atsakė vyras. — Aš privalau 

-eiti šiandien. Gal tamsta gali nurodyti man 
kitą vadovą?

— Turiu sūnų Oveną. Kalnus jis gerai 
pažįsta, nors dar labai jaunas. Bet šiuo metu 
jis yra išėjęs žemyn į kaimą ir negrįš iki 
vėlumos, kada tamstai jau bus per vėlu 
išvykti.

— Tokiu atveju, — pridūrė norįs kopti 
kalnais, — aš turiu eiti vienas. Viso labo.

— Tai nesaugu, — pridėjo vadovas, bet jis 
nespėjo daugiau bepasakyti, kaip vyras, 
pakėlęs kepurę, išėjo.

Baigėsi diena. Ovenas ir Gvenas grįžo iš 
kaimo. Ir kada trumpa rudens prietema 
pavirto į n'aktį, jie, susirinkę aplink, židinį, 
tarpais net aiktelėdami klausėsi įdomių 
pasakojimų apie sniego pūgas ir jaudinančius 
nuotykius, kuriuos jų tėvas išgyveno, ilgus 
metus praleidęs kalnuose.

Tuo metu,, kai jis pasakojo Ovenui apie 
svečio lankymąsi, pasigirdo smarkus beldimasis 
į duris Berniukas pašoko ir atdarė jas; į 
vidų skubiu žingsniu įėjo vyras ir klausiama 
veido išraiška grįžtelėjo į vadovą.

— Sį rytą čia buvo mano brolis, — pra
dėjo jis.

— Taip, buvo, — greitai pertraukė jį va
dovas, — bet aš negalėjau padėti jam štai dėl 
šitos priežasties, — ir parodė į savo koją.

— Ak, — pasakė vyras, — tad nuėjo. 
vienas.

— Aš įspėjau jį, — atsakė vadovas, — bet 
jis nepanorėjo paklausyti.

— Ką aš turiu daryti? — paklausė vyras. — 
Nieko nežinau apie perėjas, o naktis juoda, 
kaip anglis.

Tadą Ovenas pažiūrėjo į savo tėvą ir pasakė:
— Leisk man eiti, tėveli: aš surasiu jį.
Ponas Ricas — tokia buvo ateivio pavardė — 

atsisuko ir stebėdamasis žvilgterėjo į berniuką.
— Tai yra atžala, o dėl tamstos pasiūlymo, 

mano vaike, — jis pasakė, — tai tamsta esi 
per jaunas eiti tokią naktį.

— Aš gerai žinau kalnus, — atsakė Ovenas.
O vadovas sėdėjo ir žiūrėjo į savo sūnų, 

apimtas sumišimo, lyg jis turėtų leisti jį' 
rizikuoti dėl. kito savo jaunu gyvenimu.

— Leisk man eitį, — vėl prašė Ovenas.
Galų gale tėvas sutiko leisti, ir vyras su 

berniuku išsirengė, kruopščiai apsirūpinę 
žibintais ir virvėmis, maistu ir visais kitais 
reikalingais dalykais.

Kelias iš pradžių buvo lengvas, bet netrukus 
pavirto į takelį, ir tais avių išmintais 
pėdsakais vingiuodami ratu, jie, užsispyrę 
kopikai, žingsniavo atlaužomis, kur vietomis 
buvo taip siaura, kad vos išsitekdavo vienos 
kojos pėda. ■

Staiga Oveno bendrakeleivis sustojo.
— Ne, pasakė jis, — aplinkui eiti aš negaliu.
— Bet tamsta privalai, — pasakė Ovenas, — 

tai vienintelis kelias, vedąs į tą vietą, kurią 
man tėvas nurodė.

Ponas Ricas nebuvo joks kopikas, ir jis, 
kaip ligi tol, linguodamas galva, ėjo paskui 
Oveną.

— Blogai, Ovenai, mano berneli. Tamsu, 
kaip skylėje, ir kiekvieną sekundę aš galiu 
nuriedėti į apačią.

Ovenas savo žibintu švystelėjo į apačią, ir 
šviesa atsimušė į gilią stačiu krantu daubą, ir 
kokį šimtą žingsnių teko eiti pačiu kraštu, 
lyg mūro sienos viršum, ir, pasipainiojus ar 
paslydus kur ant žolės, galima buvo nelaimin
gai nusprūsti nuo. kelelio. Bet jis buvo gimęs 
ir augęs kalnuose, ir tokie dalykai nebaimino 
jo.

— Tamsta geriau sustok čia, — pasakė 
’ jis: — aš eisiu vienas.
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Bet jo bendrakeleivis, šiaip taip sutelkdamas visą savo drąsą, leidosi Oveno vedamas ir virpančiais žingsniais žengė staigiomis uolomis.Didelėmis pastangomis jis saugiai pasiekė kitą pusę, o ponas Ricas ėjo paskui jaunąjį vadovą, kol pagaliau’ jie priėjo tą vietą, kur tėvas jam buvo pasakęs atsargiai eiti, nes, kaip jis tikėjosi, čia būsianti susmukusi žemė.— Sį rytą girdėjau sunkų žemės griuvimą, pasakė jis.Ovenas pašvietė savo žibintu išilgai takelio ir pamatė, kad už penketo metrų buvo staigus kraštas. Ir kai jis nužingsniavo pažiūrėti, kas ten yra, išgirdo gilų dūsavimą.— Ką tai reiškia, — nustebo ponas Ricas.Ovenas pakėlė žibintą, pašvietė aplinkui į kitą plyšio šoną ir pamatė kojas, gulinčias apačioje nuogos uolos, ir tai buvo žmogus, kurio jie jieškojo.— Kaip gi mes pasieksime jį? — paklausė ponas Ricas, žiūrėdamas žemyn į prieš juos esančią tamsą.— Peršoksime, — pridūrė trumpai Ovenas. Šitas plyšys susidarė šįryt, kai tėvas girdėjo žemę griūvant.Tada Ovenas, derindamas veiksmus su savo’ žodžiais, šuoktelėjo ilgą šuolį ir atsidūrė kitoje pusėje, prie pusiau sušalusio vyro, turėdamas reikalingiausio vaisto, kurio jis nešėsi kuprinėje.Po trumpos valandėlės jo pastangos buvo atlygintos, nes sužeistasis vyras lėtai pravėrė savo akis.— Galvojau, kad aš nuėjau, — ištarė jis.— Ne tokiu metu, — pasakė Ovenas, laikydamas puodelį garuojančios kavos, kurios viską atsimenanti jo motina buvo pripylusi į termosą.Vyras dėkingas gėrė ir pamažėle pradėjo geriau jaustis.— Kai tik šį rytą atėjau čia, — pasakojo jis, — nuo kalno šono atskilo didelė žemės griūtis. Gabalas uolos sudavė man į galvą, ir aš kurį laiką išbuvau be sąmonės. Kai atsipeikėjau, pamačiau tarpeklį, kurį peršokti, 

jaučiau, per silpnas buvau net bandyti.— Gerai, kad mes tiesiog čia atėjom, — šypsodamasis pasakė Ovenas. — Kaip tamsta galvoji, ar dabar galėtum pabandyti šokti šuolį?— Pabandysiu, — pridūrė vyras keldamasis.Jis šuoktelėjo šuolį, atsidurdamas prie brolio, kuris ištiesė rankas padėti jam, jei jis griūtų.Ovenas pasekė jį, ir tada maža grupelė, beveik tylėdama- (dabar jie buvo sušalę ir nuvargę), pradėjo kelią atgal į kalnų apačią.Taip jie saugiai pasiekė namus, ir kol vadovo žmona išvirė didelį puodą garuojančios sriubos, vadovas, klausimas- po klausimo, išklausinėjo juos apie viską, kas atsitiko šios naktinės kelionės metu.Vadovo akys žibėjo džiaugsmu, kai ponas Ricas pasakojo, kad Ovenas įrodė esąs puikus ir labai geras vadovas.;— Jei ne jūsų sūnaus įgudimas ir drąsumas, aš abejoju, ar mano broliui nebūtų tekę visą naktį išgulėti ant uolos, — pasakė jis, su nuostaba žiūrėdamas į Oveną.Ovenas nuraudo. ,— Ak, ne taip jau daug aš padariau, pone, — pasakė jis. — O dabar pasakysiu labos nakties, nes aš jau lovoje.Kitą rytą ponas Ricas atėjo prie Oveno ir, dėdamas jam ranką ant peties, pasakė:— Esu tau skolingas savo gyvybę, mano vaikeli. Niekad neužmiršiu tai, ir jeigu tau kada nors trūktų draugo, ateik pas mane.Tada jis įbruko Ovenui į ranką keletą popierinių pinigų.— Ak, — pratarė Ovenas, — aš ...Bet ponas Ricas ir jo brolis buvo išėję, o Ovenas apsigrįžo ir įėjo į trobelę.Tėvą jis rado besėdintį prie stalo ir, dėdamas tą sumelę prieš jį, linksmu veidu pratarė:— Tėveli, dabar tu gali nusipirkti pony, arkliuką, kurio tau taip ilgai teko laukti.Ir, nelaukdamas, kol nustebęs tėvas ką nors atsakys, jis vėl išėjo linksmai švilpdamas.
Iš anglų kalbos išvertė M. Liegusaltė.

DU VEŽIKAIDu vežikai susitko siauram kely ir negali — Nenoriu! — atkerta pirmasis.prasilenkti. - — O aš nesitrauksiu! — priešinasi antrasis.— Pasitrauk iš kelio! — šaukia vienas. ' Žodis po žodžio, ir abu vežikai taip susigin-— Tu pasitrauk! — rėkia antras. čija, kad jau net botkočiais vienas kitam
205

17



saikstyti pradeda. . ..
— Klausyk! — pagaliau vėl ramesniu balsu 

prašneka pirmasis. — Jeigu man iš kelio 
tuojau nepasitrauksi, tai aš ir tau tą pat pa
darysiu, ką šiandien vienam tokiam jau 
padariau. Tada tai tu pamatysi!

Antrajam toks grasinimas pasirodė įtartinas; 
jis nusigando ir greitai pasakė:

— Na, gerai. Bet pats padėk man nors tavo 
vežimą kiek į šalį pastumti. Dabar gi aš 
niekaip čia nepravažiuosiu.

Pirmasis padėjo, ir per keletą minučių 
vežimai prasilenkė.

Jau buvo bevažiuoją kiekvienas savo keliu, 
bet antrasis susigriebė ir paklausė:

— Pasakyk, ką tu anam padarei, kai jis 
nenorėjo tau iš kelio pasitraukti?

— O ką? Kai jis atsisakė į šalį pasitraukti,
tai ėmiau ir daviau jam kelią aš pats, — 
atsakė vežikas ir juokdamasis nuvažiavo 
tolyn. .

Iš vokiečių kalbos pateikė J. Jankus.

DU OBUOLIAUTOJAI
A. G—S

Du vaikai susitarę nuėjo į svetimą sodą. 
Negerą tikslą^ turėdami, juodu nėjo pro var
telius, kur visi žmonės eina, bet susirado 
tvoroje skylę.

Sode nusižiūrėjo ko geriausią obelį ir suniko 
į darbą. Vienas tuojau prisiskynė obuolių ir 
prisidėjo kišenes, o paskui dar valgo pasirink
damas.

Antrasis taip pat prisiskynė ir prisikimšo 
visas kišenes, o kai į kišenes daugiau netilpo. 

prasiplėšė švarko pamušalą ir prisikimšo 
obuolių už pamušalo.

Bet, juodviem ilgiau sode užtrukus, pasirodė 
šeimininkas ir pamatė vagilius. Abudu vaikai 
pasileido bėgti.

Pirmasis vaikas lengviai išlindo pro skylė 
ir nubėgo. Antrasis, su pilnu švarku obuolių, 
pasispraudė ir neištelpa. Sodo šeimininkas 
priėjo, nutvėrė jį ir nubaudė.

Katras iš tuodviejų vaikų teisus?
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LIETUVIŲ PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI
Mokslo ant pečių nenešiosi.
Į ką jaunas įprasi, tą senas teberasi.
Moki žodį — žinai kelią.
Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi.
Liežuvis žmogų pakaria ir paleidžia. 
Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu grįžta. 
Tinginys ir kelią koja rodo.
Auksa's ir pelene žiba.

AR
Žmogus savo kūne turi *254 atskirus kaulus.
Žmogaus plaukai kas mėnuo užauga apie 

pusantro centimetro.

Žvirblis lėkdamas per vieną sekundę 
suplasnoja dvylika kartų.

Lietuvos pajūryje auga usnys, kurių šaknys 
10—15 metrų ilgio.

KAS GIRDĖTI
Mirė buvęs Lietuvos Respubli

kos Prezidentas Aleksandras Stul
ginskis. Neseniai vienas Amerikos lietuvių 
laikraštis gavo žinią, kad Sibire, ištrėmime, 
mirė buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis. Jis buvo gimęs 1885 
metais Kaltinėnų parapijoje, Žemaitijoje. Buvo 
išėjęs aukštuosius žemės ūkio mokslus Austri-, 
joje ir Vokietijoje. Buvo išrinktas Lietuvos 
Tarybos nariu ir drauge su kitais ano meto 
vėikėjais 1918 metų vasario 16 dieną pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. 
Vėliau buvo ministeriu, paskui išrinktas Lie
tuvos Steigiamojo Seimo Pirmininku, paskui 
Respublikos Prezidentu. Prezidentu išbuvo ligi 
.1926 metų vidurio.

Stebuklingai išgijo. Šių metų spalių 
mėn. 29 d. Lurde stebuklingai pagijo vaikas,

Prastas paukštis, kurs savo lizdą teršia.
Savo neprarask, svetimo nenorėk.
Galva visą žmogų vadžioja.
Tušti indai garsiai skamba.
Nemesk kelio dėl takelio.
Kad kiaulė ragus įgytų, visą svietą išbadytų.
Į klaną puolęs, sausas nekelsi.
Lašas po lašo ir akmenį pratašo.

ŽINAI?
Meksikoje yra tokia žuvis, kuri gali bėgti 

žeme, skraidyti ore ir plaukioti vandeny.
Viename bičių avilyje yra apie 40 tūkstančių 

bičių darbininkių, apie 400 tranų (vasaros 
metu) ir viena motina.

Naminė musė per sekundę suplasnoja nuo 
400 lig 600 kartų, o kregždė — ligi 10 kartų.

„Vytis"

ČIA IR KITUR
vardu Pascal (Paskal). Jis sirgo vaikų para- 
ližiaus liga, nevaldė sąnarių ir buvo aklas.,

Žuvo per neatsargumą. Vienas 50 
metų amžiaus žmogus Amerikoje, riekdamas 
namie duoną, paslydo, parvirto ant peilio ir 
persidūrė. Nuvežtas į ligoninę, jau negalėjo 
būti iš gelbėtas ir mirė.

Trečdalis gyventojų vis ke
liauja. Išskaityta, kad trečdalis Amerikos 

' Jungtinių Valstybių gyventojų kasdien ke
lionėje: važiuoja gatvėkariais (tramvajais), 

- automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktu
vais ir kitaip.

Šunelis rado pinigus. Vienas žmogus 
Amerikoje, dirbdamas laukuose, pametė pi
nigus. Jis labai nustebo ir džiaugės, kai tuos 
pinigus radęs parnešė namo jam šunelis.

UŽDAVINIAI IR

Aritmetinis uždavinys Nr. 1
Sudėję tėvo, sūnaus ir jaunesniojo sūnaus 

metus, gaunam 77. Po kiek kuriam iš jų metų, 
jei tėvas du kartu vyresnis už sūnų, o jau
nesnysis sūnus vienu trečdaliu jaunesnis už 
brolį?

PRAMOGOS

Degtukų raštas Nr. 8
Kaip vadinosi tas Didysis Lietuvos Kuni

gaikštis, kuris suvienyjo Lietuvą? Paimkite 30 
degtukų ar pagaliukų ir sudėkite jo vardą.

IIIIIHIIHHIIlilirilNIHtlf
Šio numerio viršelį darė dail. Z. Kolba 

Šio Nr. kaina 2 RM.
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