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TIKRASIS PAVASARIS
GIRMANTAS '

Gegužės mėnuo — paskutinis pavasario mėnuo, ir gamta dabar atskleidžia visą savo 
grožybę. Dabar ir augalų žalumas pats maloniausias, ir žiedų skaistumas pats {domiausias, ir 
paukštelių kalba pati linksmiausia. - -

. Tiesa, šičia nejaučiam tos grožybės, kaip Lietuvoje. Čia ne tik mūsų vargas didesnis bet ir 
gamtos džiaugsmo mažiau. Ar taip būdavo Lietuvoje? Anot vyskupo Antano Baranausko:

Miškan, būdavo, eini — tai net akį veria;
va taip linksmina sielą, užu širdies tveria, 
kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai: 
ar miške aš stoviu, ar-jlanguj, ar rojuj?!

Panašiai ir soduose, ir šlaituose, ir laukuose, ir kiekviename gimtosios žemės- kampelyje. 
Dėl to ten — motina Lietuva, o čia — svetima šalelė, šiurkšti pamotėlė.

Juo stipriau prisiminkim šiame mėnesyje motiną Lietuvą, kad prisemenam ir savo motiną 
gimdytoją. . i

Tu, mano motinėle, močiute sengalvėle,
gana pailsai, gana nuvargai, kol mane užauginai.

Taip gražiai ir taip maloniai kalba dainelė, ir, rodos, dar gražiau ir dar maloniau norėtume 
pasakyti mes patys savo motinai už jos rūpesčius, už meilę, už didį pasišventimą. Kol gyvi 
būsim, jos neužmiršim, ir gražiausi mūsų atminimai bus apie mūsų vaikystę ir motinėlę 
augintojėlę.

,O mūsų motiną Lietuva, -ar galėtume kada užmiršti? Ar ne ji mus ant savo žemės užne- 
šiojo? Ar ne ji savo vaisiais maitino, savo oru gaivino, savo padangės saule švietė visas mūsų 
gyvenimo dienas nuo pat pirmosios valandos? Ar buvo mums kur mieliau, kaip savo Tėviškėje? 
Ar buvo kur šviesiau, šilčiau ir sočiau? Ar daug kur radom meilės ir užuojautos? Ne, ne. Tik 
savo krašte mums miela ir gera, tik savo tėvynėje Lietuvoje. Dėl to niekada, niekada nepa- 
liaukim jos mylėję. _

Dar vieną gražų paprotį bažnyčia mums davė: gegužės mėnesį, tą puikųjį pavasario mėnesį, 
paskyrė Marijai, Dievo Motinai.

Kai mes gegužės mėnesio dienomis suteikiam savo mintis apie savo motiną gimdytoją 'ir 
apie mūsų motiną Lietuvą, pakelkim savo mintis ir širdis taip pat ir į Dangiškąją Motiną 
Mariją. Lietuviai nuo pat krikščionybės įsigalėjimo Lietuvoje garbino ir šlovino Mariją, o 
gegužės mėnesio dienomis su ypatinga meile ir atsidėjimu puošdavo jos paveikslus ir širdingai 
melsdavos per gegužines pamaldas. Ar neatsimenam, kokios gražios ir įspūdingos būdavo 
tos pamaldos?

Nepamirškim gegužės mėnesio maldų nė čia. Tesuveda jos mus į šventovę, tevienyja mus 
mūsų sielos pakilime. Gražiausios mūsų mintys, jausmai ir maldos teesie Marijai, o per ją — 
už mūsų motiną gimdytoją ir Lietuvą!

Gegužės mėnuo — gražiausias pavasario nėnuo. Tai lyg mūsų jaunystė, lyg pačios gražio
sios mūsų gyvenimo dienos. Kada, jei ne dabar, pripildysim savo širdis gražiausiomis mintimis, 
kilniausias jausmais?.. ,
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Kaunas iš Aleksoto. — A. Gurevičiaus foto.

Mergaitė ilgai žiūrėjo į mažą lėlytę, 
nedrįsdama pasakyti tuojau to skausmo, kurs 
dabar spaudė jos širdį.

— Mano mažyte, — pagaliau ištarė ji, — aš 
atėjau su tavim atsisveikinti. Atsisveikinti 
amžinai. Tai yra baisu, bet turiu tau tą 
pasakyti. O tas ivyko dėl to, kad tu labai 
graži. Tave rytoj padovanos vienam ponui, 
kuris išsiveš į didelį miestą. Aš verkiau, 
nenorėdama su tuo sutikti, bet gražesnės 
dovanos jam už tave niekur nerado. Tavo 
tautiniai drabužėliai, kuriais apvilkau, yra 
tokie puošnūs ir gražūs, kad tu drąsiai gali 
rodytis ir šilku išklotame kambaryje. Nors tai 
ir labai skaudu, bet tai turi įvykti. — Mergaitė 

glostė jos papurusią galvelę ir šilkinius 
plaukus...

Saulės spindulių pluoštas, kuris dabar 
veržėsi pro langą, krito kaip tik ant mažo 
stalelio prie sienos, kur stovėjo lėlytė. 
Apiberta auksinės šviesos, ji žėrėjo savo 
marguose rūbuose, ir saulės spinduliai 
šokinėjo, degdami gintaro karolėliuose aplink 
jos kaklą. Jie buvo dabar tokia graži, kad 
mergaitė negalėjo 'atitraukti iąkių nuo jos 
pabalusio veido. Jos mėlynos lino akys žvelgė 
kažkur toli, lyg ją būtų labai nuliūdinusi šita 
žinia. Bet ko gi mažoji lėlytė galėjo liūdėti? 
Juk ji neturėjo' širdies, o jos didelės stiklinės 
akys to nesuprantamo gilumo, kuris matomas

w LIETUVOS
NA' ON ALINE
', ■Ž.VYDO

A K>T XA
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kiekvienose liūdinčiose akyse. Lyg pagaliau jai buvo ne vistiek, ar gulėti kelionės dėžėje, ar stovėti čia, šituose namuose, ant mažo stalelio? Ne, ne. Tai nebuvo vistiek mažajai lėlytei. \— Ko tu liūdi? — paklausė jos mergaitė. — Tu turėtum tik džiaugtis, — sakė ji. Aš tau pasiuvau naujus rūbus ir taip rūpestingai juos išsiuvinėjau raštais, kad visi stebėsis tavo puošnumu. Tik pasižiūrėk į sijonėlį ir priejuostę. O koks kaspinas kasose! Kaip jis tau tinka prie šviesių plaukų ir mėlynų akių! Tik tu pasižiūrėk .., — Ir ji prikišo veidrodį prie pat jos veido. Bet mažoji lėlytė tepasižiūrėjo kažkur į tolumą. Ji nė nežvilgtelėjo į veidrodį. Ta pati liūdna šypsena buvo jos lūpose, lyg ji visai būtų negirdėjusi tų žodžių.Meigaitė pataisė jai kaspiną plaukuose ir kalbėjo toliau:— Ar tu atsimeni žydintį vyšnių sodą kaime, kurį matydavai pro atvirą langą? Ten dūzgė bitės ir čirškė strazdas alyvų krūmuose. Ar tu atsimeni, kokia blizganti perlinė rasa kabodavo jurgino žiede, kai rytą praverdavau langa? .. Ar tu visa tai atsimeni? ..Mergaitė staiga nutilo, nes jai pasirodė, kad mažoji lėlytė linktelėjo galva, jos lūpos sujudėjo, tyliai jštardamos:— Argi kas galėtų tai užmiršti? ..— Ne, ne... — sušuko mergaitė. — Žinoma, kad to niekas negalės užmiršti. Atsimink tą visada ir ten būdama. Vakare, kai nežinomoj, tolimoj padangėj leisis saulė, atmink, kad paliktoj tėviškėj, anapus upės, pasigirsta ' šienpjūvių daina, ir toli ima girgždėti šulinio svirtis. Kieme šokinėja ėriukai, nuo kūdros pareina gagendama piktoji žąsis su savo pūkuotų vaikų būriu. Kokie jie-buvo mieli ir švelnūs! To niekados juk neužmirši. Kaip pavojinga ir neatsargu nutverti vieną iš jų ir priglausti prie skruostų! Senoji žąsis tuojau imdavo šnypšti, tiesdama savo ilgą kaklą su aštriu snapu. Juk tu atsimeni viską, mažoji lėlyte! Tu glausdavais išsigandus prie manęs, kai mūsų kieme imdavo mykti karvės, iš lėto ir iškilmingai įžengdamos pro plačius vartus. Erdvus kiemas pakvipdavo tada šviežiu pienu, ir jauni, išdykę veršiukai imdavo taip šokinėti ir dūkti, kad įpykęs Naras garsiai pradėdavo
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loti, nepakęsdamas šios jų keliamos netvarkos. Tu, be abejo, ir dabar tebematai ten plačias, lygas lankas, su žydinčiom gėlėm ir siūbuojančius javų laukus, su mėlynom rugialėlėm. Pro juos kaip tik tokiu metų laiku kasdien mes eidavom į paupį. Ten prausdavom tavo veidą krikštoliniu upės vandeniu, kuris jau seniai nutekėjo į praeitį... Ak, kokia buvo graži ta sidabro upė, kuri nusinešė pasroviui viską, palikusi mums tik ilgesį!.. Kažin, ar tebėra dar ąžuolinis kryžius už sodo prie kryžkelės, kur mudvi sykiu melsdavomės už tėvelį ir mamytę, taip pat už paukštytę agrastų krūme, kad pikta ranka neišdraskytų, jos lizdo...Mergaitė nutilo ir žiūrėjo į mažąją lėlytę, kuri atsidėjus jos klausėsi. Jai rodėsi, kad ji sykiu su ja svajojo apie tėviškės namus, paskendusius dabar tenai skaisčiame pavasario žalume.— Žiūrėk, — kalbėjo toliau mergaitė. — Aš išsiuvinėjau tau priejuostėje tas pačias rugiagėles ir Jas pačias auksines varpas, kurios nusvirsios ten parugės takelyje sekė kadaise mums aną laimės pasaką. Rugiagėlės štai vėl žydi anuo skaidriu dangaus mėlynumu, kuris globė mūsų praėjusių dienų džiaugsmą ir saldžius sapnus. Tu tai neužmiršk, nes aš siuvinėdama tau šiuos rūbelius, įsiuvau savo širdies ilgesį, vien tik apie tą galvodama. Jei tu šito nesuprasi, kas gi kitas supras, ko verkia dabar širdis dėl nukrintančio kiekvieno lapo toje šviesioje gimtų namų palangėje ... Kas gi kitas supras mano skausmą, kodėl turiu tave atsisveikinti? .. Kai tau bus ilgu ir liūdna vienai, tu visada gali gyventi tais gražiais prisiminimais, kurių niekas tau neatims. O tai liūdinčiam daug teikia paguodos, nes svajoti ir grįžti prisiminimais į praeitį reiškia iš naujo gyventi. Lyg ne taip, mano miela mažyte? Tad būk protinga ir gera, o svarbiausia — neužmiršk manęs, nors ir labai toli iškeliausi. Aš liūdesiu, kad turėsiu šį. vakarą su tavim išsiskirti. — Ir ji paėmė mažąją lėlytę į rankas, pakėlė aukštyn ir priglaudė prie savo krūtinės.— Sudiev! — pasakė greitai, išgirdusi prie durų bildesį, ir paskuboms pabučiavo jos šalta veidelį.O, kad mažoji lėlytė būtų, galėjusi dabar kalbėti ir verkti! Ji būtų apsikabinusi savo
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mažom rankutėm mergaitės kaklą ir kukčio
dama taip ■ stipriai prisiglaudusi prie jos krū
tinės, kad niekas nebūtų atplėšęs. Bet ji šito 
padaryti negalėjo. Ji neturėjo ašarų ir jėgų 
pakelti savo rankas, priglausti skaisčiai 
raudonas lūputes paskutinio pabučiavimo, pra
verti jas atsisveikinimo žodžiui. Ji negalėjo 
nė padėkoti mergaitei paskutinį kartą už tą 
visą gerą, kurį buvo jai parodžiusi per visą 
eilę metų. Ji tik žvelgė savo stiklinėm akim 
į mergaitės veidą giliu, perveriančiu žvilgsniu, 
kuriuo žvelgia kiekvienas nelaimingasis į savo 
geradarį, nerasdamas žodžių išreikšti jausmui, 
staiga apėmusiam jo sielą ...

O, būtų labai suklydęs tas, kuris būtų 
pagalvojęs, kad mažoji lėlytė dabar nieko 
nejautė ir nesuprato! Taip, tas tiesa, kad ji 
buvo daiktelis, su kuriuo galėjo kiekvienas 
daryti, ką nori. Bet tai anaiptol dar nereiškė, 
kad ji nieko nejautė ir nesuprato. Visada 
išmintingesnis tas, kuris greitai sprendimo 
nedaro, ir tas, kuris ir tylinčio kartais išgirsta 
balsą...

*

O, kaip labai toli buvo mažoji lėlytė 
nukeliavusi! Ji turėjo daug nuotykių ir daug 
naujo pasaulyje patyrė. Ji praleido ir ilgų 
nuobodžių valandų, pamatė ir gražių savo 
tylaus gyvenimo prošvaisčių. Tai būtų ilga* 
istorija, nes ir pts mažiausias daiktas pasau
lyje turi savo istoriją, kurią, kiekvienam savo 
ranka rašo laikas.

Mažoji lėlytė su ilgesnėm ir trumpesnėm 
pertraukom ėjo iš rankų į rankas, kol pagaliau 
pateko į vieno didelės valstybes vyro namus. 
Tai atsitiko visai paprastu būdu: mažąją lėlytę, 
kaip nusibodusį daiktelį, padovanojo šito vyro 
dukrelei ponia, kuri buvo gavusi ją, viešėdama 
pas' savo gimnaičius. Parkeliavo lėlytė į šituos 
turtingus namus tamsią naktį... Tik vėlų 
rytmetį jos stiklinės akys apžvelgė kambarį ir 
naujus daiktus, su kuriais turėjo susipažinti 
ir vėl jiems visiems atsakinėti į daugybę 
klausimų. Ne, tai nebuvo jai sunku. Ji kartojo 
mielai visiems savo gražią gyvenimo praeitį 
ir tuo būdu iš naujo ja gyveno, kaip kad 
asisveikindama mergaitė buvo sakiusi. Ji pa
sakojo ir apie vyšnių sodą, ir apie sidabrinę 
upę, apie piktą žąsį ir paukštytės lizdą agrastų 
krūme, apie mėlynas rugiagėles ir auksines 
varpas, sekusias tėviškės namuose aną laimės 
pasaką. Pasakojo ir apie mergaitę, kuri

Kryžius Lietuvoje. — A. Gurevičiaus foto.

siūdama rugiagėlių mėlynumą jos rūbeliuose, 
įsiuvo ir didelį savo širdies ilgesį... Mažosios 
lėlytės pasakojimo atsidėjusios klausės ir 
didelės krikštolinės vazos su auksinėmis 
ausimis, ir stalas, ir kėdės, ir maži kavos 
puodeliukai, atkeliavę iš tolimos Japonijos. 
Ataušęs elektros virdulys nusišluostė net 
ašaras, nes tik jis vienas iš visų galėjo šiandien 
verkti.

— Tai liūdna istorija, — tarė jis, tyliai 
trukteldamas ilga savo nosim. —; Neturėti 
savo namų yra baisiausia už viską pasaulyje. 
Tai reiškia būti niekam nereikalingam ... Čia 
negali būti kitos nuomonės. Mes tau turime 
padėti. Visi privalo tai žinoti.

Ir jie sutartinai savo begarsiais žodžiais, 
kaip kas mokėjo ir galėjo, pasakojo kiek
vienam atėjusiam mažosios lėlytės istoriją. 
Elektros lempa savo skaidria šviesa apipildavo 
ją, kad visi pamatytų ir pasigrožėtų ja. Paskui 
ji sušvisdavo ant kaspinėlio plaukuose, kad 
kiekvienas atskirtų iš kurios šalies ji 
atkeliavusi. Po to jos spinduliai šokinėdavo 
gražiuose rūbų raštuose, kad parodytų, kokios 
švelnios ir darbščios rankos tą viską yra 
padariusios, ir koks didelis liūdesys dabar yra 
užtemdęs tą skaistų rugiagėlių mėlynumą 
gėlėtoje priejuostėje. Kai imdavo mažąją
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lėlytę svečiai į rankas, virdulys nustodavo šnypštęs, krikštolinė vaza blizgėti, o japoniški puodeliukai tuojau užsimerkdavo, nemokėdami kitaip paslėpti skanios kavos, kuri garuodavo juose. Visi jie stengdavosi, kad nė vienas neatkreiptų tada į save dėmesio ir- nenutrauktų žvilgsnio nuo mažosios lėlytės.Vieną vakarą, namų šeimininkas priėjo prie mažosios lėlytes ir tarė:— Tu labai graži. Gražios turi būti ne tik rankos, bet ir širdis tos, kuri tave taip papuošė. Aš žinau, ko tu liūdi, žiūrėdama į tolį. Taip’ pat žinau, ir į kurią šalį veda tavo akių ilgesys. Rytoj aš sakysiu didelę kalbą, kurios klausysis daug žmonių. Aš noriu pasakyti ir apie tavo tėvynę, kurios tu ilgiesi. -— Ir jis, rodos, pamatė, kaip mažoji lėlytė staiga paraudo, ir suvirpėjo jos lūpos. Jos stiklinės akys pasruvo ašarom ir sublizgėjo, kaip ana rytmečio rasa kadaise jurgino žiede.— Pasakykite visiems, pasakykite, — rodos, ėmė šnibždėti ji tyliai, — kad yra skausmas, kurio žmonės niekada nenori matyti. Tai nekaltųjų, skausmas, pats, didžiausias ir skaudžiausias už viską pasaulyje. Paklauskite ai jie kentėjo kada taip bedalio kančią, ar jie matė kada taip išvarytus iš namų savo vaikus dėl to, kad tėvų ugnies polenai buvo ju širdies skausmas ir sielos suraminimas? Ar jie matė juos einant tais svetimais keliais, su savo gimtos žemės ryšulėliais rankose, einant vis tolyn ir tolyn ir niekad neprieinant savo kelio galo? Paklauskit, ar jie žino, kas išvedė juos taip klajoti? Jei ne, tai atsakykit, kad tie patys, kurie klausosi dabar jūsų žodžių, nes jie butų niekada nepalikę savo namų nuodėgulių ir sudegusio slenksčio, jei nebūtų

Miela Lietuvos pušelė. — A. Gurevičiaus foto.tikėję tiesa ir žmogaus širdies kilnumu. O dabar jie eina ir eina vis giliau, įmindami savo kruvinas pėdas į visų sąžinę, palikdami ten neišdildomą gėdos atminimą visiems tiems, kuriems svetimas nekaltųjų skausmas, •kuriems kurčias nekaltųjų šauksmas ir kurie akli nekaltųjų kraujui ir ašaroms... — Ir staiga lėlyte savo stiklinį žvilgsni vėl nukreipė į tolumą, į kurią ji visada žiūrėjo.Ar ji tikrai šiuos žodžius buvo pasakiusi, ar tik kartojo juos širdis to vyro, kuris žiūrėjo dabar į ją, vargu ar kas teisingai būtų atsakęs. Tik krikštolinė vaza susvyravo, nukrito nuo stalo ir sudužo ant marmurinių grindų ...
DĖKOJIMAS TĖVELIAMS
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Dėkoju mamytei, tėveliui, 
kad sveiką mane užaugino, 
kai mažas buvau, vis vadavo, 
mylėjo, kaip akį brangino.

PR. IMSRYS

Kad būtų sveiki ir laimingi, 
prašysiu Dievulį geriausią. 
Žodeliai, kuriuos man kalbėjo, 
širdy pasiliks ko ilgiausiai.
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ČIR-VIR-VIR

Čir — vir — vir, čir — vir — vir! 
Gieda vyturėlis.
Jau žiemužės nebėr, 
jau saulutė kėlės.

Su žiedais, su margais 
atplaukė gegužis.
Čir — vir — vir, čir — vir — viri 
Jau pavasaružis.

Bunda žemė jauna, 
kvepia vainikuota.
Čir —-vir — vir — su daina 
bunda išvagota.

O. B. Audronė

SVETIMOS KALBOS
J. MATULIONIS

„Garbė yra svetimų kalbų mokėti, 
didi gėda savos gerai nemokėti".

Mes, tremtiniai, gyvendami svetimų tautų 
tarpe, pradedam suprasti svetimų kalbų naudą 
ir jų reikalingumą. Juk šiandien be svetimos 
kalbos — nei' žingsnio į šoną. Ir pačioje 
stovykloje, jei tik yra kelios tautos, jau sunku, 
nemokant, nors vienos svetimos kalbos. O 
kaip, jei reikia išeiti už stovyklos?

Svetimų kalbų mokėjimas yra mums tapęs 
pirmuoju reikalu. Juk dar nežinom, kada 
grįšim į savo kraštą, ir nežinom dar, į kokius 
svetimus kraštus mus likimas gali nusviesti.

Tačiau vienas reikalas yra suprasti, o kitas 
įvykdyti. Suprasti suprantame, bet labai mažai 
tesirūpinam tų svetimų kalbų pramokti. 
Užsidegam ir greit atvėstam.

Tiesa, kad išmokti svetimą kalbą yra 
nelengva. Daug darbo reikia pašvęsti. Dėl to 
nereikia to darbo atidėlioti vėlesniam laikui.

Juo jaunesnis žmogus, juo lengviau išmokti 
svetimos kalbos. Jei 5—6 metų vaikas po 2 
mėnesių susitikimo su svetimos tautos vaikais 
jau pradeda kalbėti jų kalba, tai jo tėveliui 
reikės 2 metų ir dar nekalbės taip gerai, kaip 
tas pipiras.

Tą žmonės seniai yra supratę ir savo 
priaugančias kartas svetimų kalbų stengiasi 
išmokyti jaunose dienose. ■

Lietuviai nors yra gabūs svetimos kalboms 

išmokti, bet pakankamai tuo nesirūpina.
Šiandien mes turime tokias sąlygas, kad 

mokytis svetimų kalbų yra gana patogu. Tik 
reikia noro ir pasišventimo.

Kurių kalbų mokytis? Žinoma, pirmiausia 
anglų kalbos. Tai yra pirmoji kalba pagal savo 
išsiplatinimą. Šiandien yra ji svarbi visiems.

Naudinga ir prancūzu. Nereikia numoti 
ranka ir į vokiečių kalbą. Esam kaimynai, ir 
ryšiai su jais didesni ar mažesni bus ateityj. 
Svarbi mokslo kalba. O šiuo metu yra lengva 
jos ir išmokti, nes gyvenam tarp vokiečių. 
Rusų kalba ,nors yra mūsų nemėgiama, kaip 
okupantų kalba, bet priskaitoma prie didžiųjų 
kalbų; ir mokėti tokią halbą yra naudinga.

Iš kitų kalbų pirmon eilėn reiktų statyti 
ispanų kalbą. Ją vartoja visa Pietų Amerika 
be Brazilijos, kur viešpatauja jai gimininga 
portugalų kalba. Daug kalbama apie emigraciją 
į Pietų Ameriką, tad nuvažiuoti be ispanų 
kalbos būtų klaida.

Mūsų kaimynų — lenkų, latvių, estų kalbų 
irgi būtų gera išmokti. Sąlygos dažnai labai 
patogios, Juk gyvenam stovyklose greta vienį 
kitų. Kodėl, turint laiko, nepasimokius?

Mokydamiesi svetimų kalbų, išmoksime 
labiau brangiti ir savąją. Tik tada suprasime 
jos grožį, kada galėsime palyginti su kitomis. 
O savąją branginti šiandien labiau reikia, 
nekaip kitados.
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Žydėkit, dienos, ir nevyskit! Galingai gaus ūksmingos girios,
Skambėk, dainele pabaliuos! ir stiepsis kloniuose šilai, —
Margi paukšteliai, vėl sugrįžkit! o taip ir mes užaugsim vyrai —
Linksmi pavasariai žaliuos! tvirti, kaip girių ąžuolai! .

Žydėkit, dienos, kaip tos gėles, 
ir nenuvyskit nuo šalnų!
Linksmai pavasariai mums kėlės, 
linksma dainelė mūs Jaunų!

PUMPURAI
O. B. Audronė

Pilnos šakos pumpurėlių tų gležnučių, 
pilnos šakos jų jaunų, 
ir vėjelis palinguoja — čiū-čia, čiū-čia 
jaunumėlį pumpurų.

Atšvytavęs spindulėlis iš padangių 
iš tolių,
sau linguojas! šakose prisidengęs 
pumpurėliu tuo žaliu.

O šakose žalumėlis — čiū-čia, čiū-čia 
nuo saulutės šypsenų, 
ir lopšinę švelnus vėjas švelniai pučia 
jų vienų.

Pilnos šakos pumpurėlių — lingu — lingu 
žalumu 
tai pavasaris jaunatviškai sušvinta 
laukuose ir prie namų.

TEN SKAMBĖJO MOS DAINELĖ
L. ŽITKEVIČIUS

Sėjo sesė ten leliją, 
sėjo sesė rūtą.
Ten skambėjo mūs dainelė: 
Žilvitėli tūta!

Ten pavasariai auksiniai, 
ten žemčiūgų kelias.
Ten skambėjo mūs dainelė: 
Bijūnėli žalias!

Ten mes puošėme seklyčias, 
vainikus nepynę.
Ten skambėjo mūs dainelė: 
Tu brangi tėvyne!

80

8



4. Laukinės bitelės pasakojimas
Bitelė rengėsi, grįžti į avilį kaip staiga 

išgirdo šaukiant:
— Gerbiamoji, jūs būkite atsargesnė! Ar 

nežinote, kad šitame štai krūme žvirblienės 
lizdas...

Tai buvo laukinės bitės balsas, kuri tupėjo 
ant geltonos pienės žiedo. Ji žiurėjo į bitelę 
savo protingom, didelėm akim ir kalbėjo 
toliau:

— Šito turėtum neužmiršti ir ateityje. Nė 
nepajusite, kaip nutvers jus senis žvirblis 
savo alkaniems vaikams. Jūs, kaip matau, to 
nežinote, nes nė karto neapsidairėte aplink, 
savo visą dėmesį nukreipusi tik į žiedus su 
medum. Aš, matote, senesnė už jus ir jaučiu 
pareigą įspėti. Atsargumas gyvenime ir kara
liui reikalingas. Nelaimė ateina visada neti
kėtai ir paprastai tada, kai mažiausiai jos 
lauki.

— Ačiū už gerą patarimą, — švelniai ištarė 
bitelė. — Jūs be abejo, mane gerbiate, jei 
rūpinatės manim. Tai kilnu iš jūsų pusės.

— Kilnumas kiekvienam ir reikalingas, 
lygiai taip, kaip ir savo pareigos supratimas, 
— tarė jai laukinė bitė. — O jus ne tik gerbiu, 
bet ir myliu. Juk esame giminės. Tik jūs 
išsiskyrėte iš mūsų giminės savo pavyzdingu 
susiorganizavimu ir tvarkingu gyvenimo būdu. 
To mes kažin ar kada pasieksime?

— Kodėl gi ne? — nustebo bitelė. —- Juk 
taip tas paprasta. Tik vienybės reikia. Taip 
pat ir supratimo, kad tik sykiu visi gedi dide
lius darbus nuveikti ir net sunkiausią naštą 

pakelti. Taip man mokytoja pasakojo... Juk 
tai tiesa?

— O! — nusijuokė laukinė bitė. — Tai 
šventa tiesa. Tą visi žino. Bet, matote, žinoti 
per maža, reikia dar taip ir gyventi. Daug 
gražių tiesų mes žinome, o ar visi pagal jas 
savo gyvenimą tvarkome? Čia ir yra, mano 
manymu, bendra visų nelaimė. Vienybė ir 
sutarimas net visą žemę pajudintų. Bet nors 
daugelis tą žino, o savaip daro. Vienas, 
kartais, ir per didelę naštą turį vilkti, dažnai 
griūdamas po jos sunkumu, o tuo tarpu kiti 
stovi iš tolo ir abejingai žiūri. Paskui dau
gelis skundžiasi savo vargais, kad jie niekada 
nepasibaigia. O kaip jie pasibaigs, jei niekas 
jų nemažina, o dar didina, tik ant svetimų 
pečiu viską trokšdamas suversti.

— Jūs labai rimtai kalbate, —pasakė bitelė. 
— Ar jūs nelaiminga gyvenime?

■—Negalėčiau to pasakyti, — atsakė laukinė 
bitė. — Bet, mano supratimu, laimė yra šis tas 
daugiau, nei pasitenkinimas gyvenimu ir 
sočiai praleista diena. Man atrodo, kad lai
mingas gali būti tik tas, kas kitiems laimės 
jieško ir gyvena ne vien tik sau, pavyzdžiui, 
jums, kad galite gyventi ir dirbti savo miestui 
ir jo tūkstantinių gyventojų gerovei. Juk tas 
įamžina jus ir jūsų darbą. O tas, kuris dirba 
tik sau, su savo mirtim viską ir pabaigia. Tai 
nekilnu. Man atrodo, ne tam gyvename, kad 
jieškotume pasaulyje tik maisto ir pastogės 
nuo lietaus, bet ir tarų, kad ką nors gražaus 
atliktume, kuo kiti pasigėrėti galėtų. O!.. 
Rodos, tas turėtų būti aišku visiems. Ir koks
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gražus gyvenimas būtų! Arba kasdien jis vis gražėtų, kaip rytmečio saulė kad gražėja, kildama aukščiau ir aukščiau į dangų. Bet matote, grožį suprasti ir dėl jo gyventi gali . tik kilni širdis ... O jos šiandien pasaulyje, turime, apgailestaudami pripažinti, taip maža...— Štai, žiūrėkite, žvirblienė... — tęsė laukinė bitė, — Ji dejuodama ir drebėdama dėl savo likimo, kad nepakliūtų vanagui į nagus, su malonumu jus pačiuptų ir net nemirktelėjusi dabar prarytų. O vanagas, savo akis įsmeigęs, tyko jos kaulelių, kol pats galą gaus kito už save stipresnio naguose. O juk nė viena mūs motina negimė ir neaugino tam, kad būtų su kuo užkimšti svetimas skilvys. Tai baisu. Klaidingu keliu pasaulis nuėjo, gražų gyvenimą paversdamas pragaru. O tik dėl to, kad nėra vienybės ir supratimo, kas tai yra gyvenimo laimę ir jo grožis. Ne grobimas kito'laimės, o tik išsižadėjmas savęs kito gerovei gali pakeisti žemės- veidą. Ir vistiek kada nors, man atrodo, supras tą visi. Visi visi be išimties, ir sliekas, ir žiogas, ir žvirblis, ir vanagas. Bet imkite ir pasakykite šiandien tą širšei arba vapsvai, ką jums atsakys. Ū nusiminimo tuoj pat jums galvą nukąs, kad nė girdėti negirdėtų apie dorą gyvenimo būdą. O vis dėlto, aš tikiu, kad ir galvažudys kada nors pats sulaužys durklą, kad pajustų; kokia didelė laimė gyventi dėl grožio ir kito džiaugsmo. Tai brangiausia ir gražiausia, ką gali duoti kiekvienam gyvenimas. Juk tiesa, ar ne?— Tai tikra tiesa, — sušuko susijaudinusi bitelė, ištiesdama ranką laukinei bitei. — Jūsų kilnumas mane žavi. Norėčiau su jumis vėl kada nors pasikalbėti. Kuo jūs vardu?— Gaurutė žeminė, — atsakė. ---- Manourvelis po samanų kupstu, antai va prie kmyno krūmo. Atlankykite mane. Tai būtų dideles džiaugsmas mano namuose.— Tikrai nepraleisiu progos. Jūs tiek daug žinote...— Cha, cha ... —- nusijuokė laukinė bitė. — Ne žinojimas daug kilnių dalykų mus daro garbingus, bet kilnūs darbai. Kas iš to, jei ir daug apie juos žinosime, bet nieko neveiksime. Pasaulis taip gyvena jau šimtmečius, o skausmo jūra vis lygiai tokia pat sklidina.

— Dėmesio, dėmesio! — staiga suriko kažkas taip garsiai, kad bitelė net krūptelėjo. —Slėpkitės, kas dar šiandien norite džiaugtis saule!..Laukinė bitė nusirito nuo pienės žiedo į žoles, o bitelė bailiai dairėsi, nieko nesuprasdama.— Ko jūs laukiate? — sušuko jai žiogas iš tolo. — Žvirblienė jums ne kūma. Ar dar šito nesuprantate?Išskėstų sparnų šešėlis prabėgo pieva. Bitelė tik dabar tesuprato pavojų ir išsigandusi šoktelėjo nuo žiedo žnmyn į žoles. Tuo pat metu kažkas sujudėjo šalia jos, ir toks bjaurus kvapas pasklido aplink, kad net nosį . turėjo užsiimti.— Tai jūs čia! — išgirdo ji staiga storą vyrišką balsą. — O aš maniau, kad koks nors nelabasis. Taip išgąsdinote mane ...— Kas jūs toks? — sušuko bitelė, drąsiai pasiruošusi kovai. .— Nebijokite manęs, — atsiliepė balsas iš po žolės. — Niekam pikto nedarau, o juo labiau jums. _Ir bitelė pamatė išlendantį iš po žolių didelį dramblotą vabalą, kurio šarvai blizgėjo tamsiai mėlyna spalva. Jis ėjo sunkiais žingsniais arčiau, ilgais liestukais švaistydamasis ore. Pamatęs, kad bitelė užsiėmusi nosį nuo blogo kvapo, jis sustojo ir susigėdęs šyptelėjo-— Atsipraašau. Aš dėl to' tikrai kaltas. Bet nelaikykite man tai už blogą ar nemandagumą... Visko juk gyvenime pasitaiko...— Bet ko jūs toks atsiduodąs? — sako bitelė? — Nė iš tolo negalima pakęsti... Kas jūs per vyras, jei tai iš baimės padarėte?— Toks jau mano ginklas, — atsakė ramiai vabalas, nė kiek nęužsigavęs. Neįtarinėkite neteisingai ir per greitai. Kiekvienas gina savo gyvybę, kuo gali. Štai, — parodė jis savo kojų blauždas su dvokiančių nuodų maišeliais, — kai tik jaučiu ką įtartino, tuojau išleidžiu savo nuodus, kurių net ir žvirblis bijo. Taip ir jūs pavojuje tveriatės savo ginklo. Ar tai bloga? O jūs kažin ką pagalvojote ... Prisipažinkit.. Bitelė truputi užraudo. Ji nieko neatsakė. Išgirdusi žiogą smuikuojant, šoktelėjo ant pirmo žiedo, nes žvirblienė jau buvo toli nuskridusi.82

10



— Kuo jus vardu? — paklausė ji mėlynojo 
vabalo, kuris -didelėm akim tebežiūrėjo i ją.

— Aš vadinuos vabalas gegužinis. Anks- - 
čiau mane „mojauka" pravardžiavo. Bet tai 
buvo seniai, kada gegužės mėnesį senesnieji 
„mojumi" vadino.

■ — Keistą vardą turite. Jis gana gražus. Bet, 
tur būt, negalėtumėte pasakyti, kodėl jus 

_ taip praminė?
— Kodėl gi ne! Jei tik jums įdomu. Mat, tik 

gegužės mėnesio vidury aš paprastai išvystu 
pasaulį ir gegužės pabaigoje atsisveikinu su 
juo. Trumpas mano gyvenimas, bet saulėtas ir 
gegužės žieduose paskendęs. Pasidžiaugiu . 
pavasariu ir keliauju į ten, iš kur niekas 
nebegrįžta. Už tai ir vadina mane gegužiniu, 

r kad tik šito mėnesio graužiausias dienas pa
sirinkau savo trumpam gyvenimui. Taip pat 
galiu pasakyti ,kad niekam pikto nedarau, į 

/niekeno laimę nesikėsinu, tik žolele užsikandu 
ir priešu neturiu. Nuodų maišelis blauzdoje, 
tegu jis ir labai neskaniai atsiduoda, laiduoja 
mano neliečiamumą nuo visų grobuoniškų 
nagų. Jei jau alkanas žvirblis atšoka nuo 
manęs, kaip žirnis nuo sienos, galite suprasti, 
kokį puikų ginklą turiu. Buvo išimčių, kad 
mano seneliai nė šituo ginklu neapsigynė. 
Tai tiesa, kurią turiu pasakyti. Mano protė
viai labai kentėjo nuo senų žmonių prietarų. 
Senieji tada gaudydavo mūsiškius ir negailes
tingai prigirdydavo grietinėje, tikėdamiesi iš 
jos padaryti labai gerą sviestą. Be vabalo 
„mojaukos" nebus sviestas geltona’s ir ska
nus, sakydavo. Bet šiandien tai seniai užmiršta, 
įgijo, mat, ir žmogus daugiau proto. Tokioms 
nesąmonėms išgalvoti daug proto nereikejo, 
ar ne?

— Nežinau to, — atsake bitelė. — Bet pasa- 
kykite, ar ne liūdna jums, kad taip trumpai 
pasaulyje tegyvenate? Juk jausti mirtį čia 
pat — tai baisu! ■

— Apie tai aš /negalvoju, — atsakė jis, 
pajudindamas ant pečiu savo trumpučius 
antspamius, kurie tikrai jam buvo nereika
lingi, nes skraidyti jis nemokėjo. — O be to, 
aš jums štai ką galiu dar pridėti, — kalbėjo 
jis toliau. — Ne visada ilgas gyvenimas 
duoda tą laimę, kurios trokšta širdis. Nors ir 
ilga ir sunki mano kelionė į gyvenimą, bet 
už tai jis gražus, nors ir labai trumpas.

Ak, jūs, gegužio žiedeliai,.
pavasario laimė šviesi, 
puoškit gyvenimo kelią, 
kurį greit prabėgam visi...
Trumpai mes žemėj gyvenam, 
tuoj gęsta laimės dienužė, 
bet tvirtai tikiu, kad ir ten 
man švies vis saulė gegužio ...

Storu balsu jis ėmė deklamuoti. Iš to susi
jaudinimo balsas suvirpėjo, net bitelei ne
smagu darėsi, žiūrint į jį. Ji niekada 
dar nebuvo mačiusi tokio tvirto vyro, kuris 
taip būtų buvęs susijaudinęs ir taip iš širdies 
gilumos deklamavęs savo eilėraštį.

—Jūs esate poetas, —- tarė jam bitelė. — 
Gražu.

— Visi mes esame poetai, — atsakė jis, 
žiūrėdamas į dangaus mėlynę. — Tik dažnai 
mūsų širdį, pilną grožio, gyvenimas užpildo 
kuo kitu. O to neturėtų būti. Tai nedovano
tina klaida...

'Staiga bitelė išgirdo laukinės bitės dūzgesį. 
Ji nusileido prie jos, iš tolo šaukdama:

— Kur jūs pražuvote? Ak, aš maniau, kad 
žvirblienė jus bus pačiupusi. Ačiū Dievui, kad 
matau jus vėl sveiką ir gyvą. Su kuo gi čia 
taip užsikalbėjote?

— Pažiūrėkite! Įdomus vyriškis! Ką jūs 
pasakysite? Ar gal pažįstate ji?

— Tai jis! — sušuko piktai laukinė bitė, 
labai įsižeidusi. —. Ir jūs kalbatės su tuo 
bjaurybe? Spjaukite jam į akis, 'tam nenau
dėliui. Tai kraugerys ir vagis, kokio pasau
lis nėra matęs! — šaukė laukinė bitė, taip 
imdama karščiuotis, kad mėlynasis vabalas 
susigėdęs tuojau palindo po lapu.

— Nesiplūskite taip, — šuktelėjo iš ten jis 
gana ramiai. — Ar aš jau tikrai toks, kokiu 
jūs mane apšaukiate? O jei manęs nekenčiate, 
tai pasisakykite, kad tik viena tokia visame 
pasaulyje ir esate. Žinoma, negaliu sakyti, kad 
būčiau jums nenusikaltęs. Bet galite dovanoti! 
kūdikiui, kuris tą kaltę jums padarė dar 
negimęs. Tai vienintelė mano nuodėmė, kurią 
turite atleisti.

— Ne, ne! — šaukė laukinė bitė jam. — 
Šito nebus. Jūs žudikas ir vagis! Tegu visi 
žino. O kad jūs tą padarėte dar negimęs, tai 
ne mano reikalas. Man svarbu, kad padarėte, 
o ne kiek amžiaus turėjote...
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Tai žvirblis Lietuvoje. Ko laukia jis susimąstęs? 
A. Gurevičiaus foto.

— Kas gi atsitiko tarp jūsų? — paklausė 
bitelė, nieko nesuprasdama.

— O, tai baisi istorija! — ištarė laukinė 
bitė. — Jūs jį matote. Toks nekaltas ir doras 
dabar atrodo, bet jo jaunystė buvo kruvina.. 
Ir tai mano mielo kūdikio krauju. Ar jūs 
suprantate, ką tai reiškia motinai? ..

— Taip, taip. Tai tikrai baisu ir tragiška! — 
sudrebėjo bitelė, apimta siaubo. — Kaip jis 
galėjo tą padaryti! Juk tik žolelėm, sako 
maitinas, niekam blogo nedarąs ...

— Dabar tai taip, bet apie praeitį jis nutyli. 
Niekas, mat, nenori savo blogų jaunystės 
darbų prisiminti. Jūs negalite įsivaizduoti, 
kaip jo nekenčiu.

Laukinė bitė nutilo, taip buvo susijaudi
nusi.

— Apie jį turėtumėte žinoti tą, kad jis tik 
mano vienos priešas. Tik mano, kaip laukinės 
bitės, kuri savo urvelį, kaip žinote, žemėse 
turi išsiraususi. O jo vaikai slaptai įlindę, 
kaip vagys ir nedorėliai, žiemoja pas mane. 
Ir ne čia tragedija, kad jie po mano stogu 
slepiasi, bet kad mano kūdikio vystykluos 
miega, jį nužudę. Tą padaro taip gudriai, kad 
pastebėti negalima.

— Vaje! — sušuko bitelė. — Tai tikrai 
nedora.

— Bet jūs tik pagalvokite, kaip klastingai 
jis į mano namus įsiveržia. Kai jo žmona 
padeda j žemę daugybę pailgų kiaušinėlių, iš 
jų išrieda mažos lervos, kurios lipa į žiedus 
ir laukia, žinote ko? Ogi manęs, laukinės 
bitės. Nieko daugiau, tik manęs. Ir kai aš 
atskrendu ant žiedo jieškoti medaus, jos šoka 
man ant nugaros ir tvirtai įsikabina į mano 
gaurelius. Įsikabina ir nepaleidžia. Ir turiu 
paskui nešioti jas ant savo pečių, kur tik 
lekiu, kur tik einu. O jos visos kantriai lau
kia, nieko neėsdamos ir neragaudamos.

— Ko gi laukia? — nustebo bitelė.
— Palaukite. Jums greit paaiškės, visa šita 

niekšybe. Kai tik padedu kiaušinį savo 
urvelyje, jos visos, kiek jų buvo ant mano 
nugaros, šoka tiesiai ant jo. Žinoma, jei iš 
anksto žinočiau, kad taip atsitinka, mokėčiau, • 
susitvarkyti. Bet argi gali viską žinoti ir 
matyti, kas dedasi, kai tiek daug darbo? Tik 
vėliau paaiškėja ši nedorybė.

— O ką jos veikia ant jūsų kiaušiftio? — 
paklausė vėl bitelė nekantraudama. — Ar 
jį suvalgo?

— Ne. Bet čia parsideda šita baisioji tra
gedija, kuri mažai kam težinoma pasaulyje. 
Tragedija, kuri verta dėmesio. Sušokusios 
ant kiaušinio mažos lervos, kurios ligi šiol 
atrodė tokios ramios ir taikios, taip sutinka 
ir sugyvena, pradeda tarp savęs • žūtbūtinę, 
žiaurią kovą, kuri baigiasi visų mirtimi, 
išskiriant tik veną, pačią tvirčiausią. Nežinau, 
kaip pavadinti šita baisią, staiga prasidėjusią 
kovą. Jos viena kitą smaugia ir drasko be 
jokio pasigailėjimo ir užuojautos, nors tikros 
seserys ir broliai. Mano jaukus namelis pa
virsta kovos šauksmu ir mirštančiųjų dejavimų 
vieta. Jei tai būtų svetimųjų kova, supraščiau 
gal dar šitą. Bet kada ima staiga brolis žudyti 
brolį, tai sukrečia širdį pasibaisėjimas. Pagal
vokite tik, negimusių kūdikių tokia žiauri, 
brolžudiška kova! .. Ar yra kas nors panašaus 
kitur?

— Tikrai šiurpas krečia, — ištarė bitelė. — 
Bet kodėl? .. Ar tik dėl kiaušinio? ..

— O, ne! Ne dėl kiaušinio, o dėl gyvenimo. 
Visos mažosios lervos gerai žino, kad šitas 
kiaušinis, prie kurio prasideda kova, gali 
duoti gyvenimą tik vienai iš jų visų. Tik
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vienai, kuri bus nugalėtoja. O jūs žinote, kad 
pati žiauriausia kova — tai kova dėl 
gyvenimo... Ir kuri iš jų visas kitas nugali, 
tuojau suėda tą kiaušini, įlindusi į jį. Netrukus 
po to ima dar vogti medų ir pasikeičia į lėlytę. 
Paskui pasidaro tokį maišą ir ilgam laikiii 
įsitaiso jame ir užmiega, slaptai užsidariusi 
mano namuose po visų brolžudiškų kovų. 
Visą žiemą taip miega, kol pavasarį, gegužės 
vidurio gražią dieną pabunda ir išbėga 
džiaugtis saule jau tikras, suaugęs vabalas, 
tamsiai mėlynais šarvais. Jums dabar jau 
aišku, dėl ko nekenčiu šito bjaurybės.. Pykstu 
net ant jūsų, kad dar kalbatės šū juo. Jūs 
gerai, tur būt, supratote, ką jis padarė mano 
namuose.

— Žinoma, supratau, — atsakė bitelė — Tai 
liūdna... Bet kartu ir stebiuosi, ko tik šiame 
pasaulyje nėra! Kiekvieno kelias per jį vis 
kitoks susavo paslaptim ir nežinomu gyvenimo 
būdu. Nuostabus pasaulis.

— Taip, — patvirtinio laukinė bitė. — Tikrai 
nuostabus pasaulis. Ir nors kažin kaip ilgai 
jame gyvensi, nežinosi visko, kas jame yra.

— Bet aš norėčiau viską žinoti, — atsiliepė 
bitelė. — Ilgai ilgai gyventi ir daug žinoti!

—Turėkite tik kantrybės. Sužinosite. Daug 
daug jūs dar ką sutiksite pasaulyje. Juk po 
kiekvienu lapu, kuris ramiai linguoja 
pavasario vėjuje ir žvilga saulėje, vyksta 
daug nuostabių, gražių ir žiaurių dalykų. Na, • 
o dabar sudiev. Mes dar susitiksiine. Žinote, 
kur gyvenu. Skrisiu namo pasižiūrėti. Niekas 
ten nesirūpina apyvoka be manęs. Ne taip, 
kaip jūsų avilyje.

. Ir laukinė bitė, storai sudūzgusi sparnais, 
išnyko saulės spinduliuose.

— Sudiev! — šuktelėjo jai bitelė ir ėmė 
dairytis, ar nepamatys kur vėl mėlynojo 
vabalo. Bet niekur jo aplink nebuvo.

— Ei, kur jūs? Atsiliepkit! — sušuko ji.
Bet niekas jai neatsakė. Matyt, jis buvo 

paėjėjęs tolėliau ir ramiai sau džiaugėsi dabar 
saule, nenorėdamas girdėti laukinės bitės 
pasakojimo. O gal ir girdėjo, bet tyčia 
neatsiliepė.

Bitelė dar kartą apsižvalgė ir greit pakilo į 
orą, skubindama namo su savo surinktu 
medum. Visą kelią ji galvojo apie tą laukinės 
bitės pasakojimą.(Bus daugiau)

Štai sodyba paliai kelią — 
Stūkso namas samanotas, 
rūtos kvepiančios daržely 
ir — bijūnas apdainuotas ...

Močia trūsia prie burokų, 
tėvas virvę karvei suka; 
patvoriais ėryčiai šoka, 
prisivalgę dobiliukų.

Menėje mergaitės jaunos — 
žvilga garbanos šilkinės, 
pasakom nupiltų kalnus — 
karalaitės ar undinės ...

Kartais sukasi ratelis, 
o svajonės — rojaus soduos, 
rods, pasaulis tavo valioj, 

' tik — ištarki vieną žodį!

Žodį slaptą ir užburtą 
Švento Jono baltą naktį — 
atsivertų aukso turtai, 
kokių niekas dar nemafė!

Karžygiai su kalavijais 
iš pilakalnių pakiltų, 
ir — nevystančiom lelijom 
apsikaišius deivė Milda ...
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Samanotoje pastogėj GAILĖ
dvi mergytės, kaip uogytės —

- Tėviškėj visiem nebloga,
Na, brangioji Žirgonėlė, 
tau — tiktai saldžių skanėstų

tik nereikia daug staipytis.

Ta pirmoji — Žirgonėlė,

valgyt lovoj, dar nekėlus — 
galt šonai išsiskėsti...

kupina jaunos puikybės:
• ‘ močia lepina, kaip gėlę,

o iš tėvo — jai sodyba.

Ta Gailutė — našlaitėlė. 
Ji mamytės kapą myli, • 
dėvi lino drabužėliais,

Bet prašau, tik meski akį: 
štai koksai čia mezginytis! 
Virbalai, tartum, patrakę, 
raštas — tikras aštuonytis!

‘ Tėveliukui žilagalviui 
pirštines konošilčiausias!

paprastutė, tartum, zylė.

Nors abi jaunuolės dailios —

Tik žiūrėki, kokios spalvos. 
Mezgime jau neapgausi!

. ŽIRGONĖnevienodą siūlą suka, Na, nutilk jau tu, taraile!"pamotė nemyli Gailės, Nesvarbu man tavo darbas.prie širdies — tik savo dukrą.

Mergės ginčyjas ne kartą, 
kur teisybė, Dievas žino ...

• Žirge žodžiais baisiai kerta,
. _ ’ o ir Gailė — ne šilkinė...

Va, sakyk, pašokti dailiai, 
tai — visi mane pagarbins!

Aš gi tau sakiau ne kartą, 
kad perdaug saldi tu, Gąile.
Argi aušint burną verta?

*

GAILĖ

GAILĖ
Bet prašau tavęs aš meiliai.

ŽIRGONĖ
Ar žinai, miela Žirgone, 
pamėgink tu man įspėti,

Ne, tu niekų man nesiūlyk: 
verpti, megzti, plauti puodus,

c ką iš tų gijų vilnonių
imsiu megzti savo tėtei?

nors mama ne kartą kūlė, 
bet nebūsiu aš susuodus!..

Ž1RGONĖ -
E, ką megsi, ką tu ausi —- 

’ - man, žinai, visai nė motais.
Va, pyragų ko skaniausių!

GAILĖ
Aš kalbu tik tavo gerui, 
kad žinotum visą trūsą, 
kokį moteriškės daro,

Arba — tysot ir miegoti!.. nes kitaip — nemokša būsi!..-

- . UŽTARK
O. B. Audronė -

Tau, geguži jaunas, 
tau giesmė vakarė.

Tau žibutės, jievos, 
tau alyvų kėkės.

x ‘ Mus užtark, Marija,
kai Dievulis bara!

Tau dienų vagose 
skausmas nenusekęs.

Tau, geguži margas, 
tau malda vakarė. 
Mus užtark, Marija, 
kai Dievulis bara!
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Išaušo smagus rytas, ir genys pirmutinis 
ėmėsi darbo. Tegu kiti sau čiulba ar kaip 
kitaip gerkles laido, o jis kala medį ir jie- 
škosi maisto.

Lėkė pro šąli šarka, nutūpė j gretimąjį medį 
ir ėmė žiūrėti, kaip genys dirba. Žiūrėjo, 
žiūrėjo ir klastingai susijuokė:

— Ka, ka, ka, ka, ka! >
Per visą girią nuskambėjo.
Genys papratęs buvo girdėti, kaip šarka 

kvatojas, pasižiūrėjo ir vėl sau dirba. O šarka 
dar garsiau juokias:

— Ka, ka, ka, ka, ka!
Atlėkė kėkštas ir klausia šarkos:
— Ko tu juokies?
— Ką gi nesijuoksi! — sako ta. — Pasižiū

rėk, ką daro genys: medį kerta!
— Medį kerta? — nustebo kėkštas.
— Taigi ar nematai? Ve, kokios skiedros 

krinta žemėn.
Kėkštas pasižiūrėjo — tikrai taip. Ne kokios 

ten skiedros, bet vistiek skiedros. Koks genio 
kirvis, tokios ir skiedros.

— Ar matai? — klausia šarka.
— Matau, — sako kėkštas. — Bet kas iš to?
— Kaip gi kas? — tikina jį šarka. — Genys 

iškirs girią — kur gi tu pasidėsi? Ar nežinai, 
kai praėjusiais metais vyrai iškirto barą, kiek 
paukščių pasiliko be namų?

Kėkštas susirūpino. Atlėkė girinis karvelis 
ir nutūpė ties juodviem j kitą šaką.

— Apie ką judu čia kalbata? — klausia jis.
— Genys girią kerta, — sako kėkštas.
— Tai kas, kad kerta!
— Kaip gi kas? Kai iškirs medžius, kur gi 

tu pasidėsi? Ar neatsimeni, kaip pernai vyrai 
iškirto visą barą? ..

Karvelis susirūpino.
Atlėkė dagilis.
— Apie ką jūs čia kalbat? — klausia jis.
— Genys girią kerta! — sako karvelis.

— Tai kas, kad kerta!
— Kaip gi kas? Kai iškirs medžius, kur tu 

pasidėsi?
Dagilis susirūpino.
Atlėkė zylė.
— Apie ką jūs čia kalbat? — klausia ji.
— Genys girią kerta!
— Tai kas, kad kerta!
— Kaip gi kas? Kai Iškirs medžius, kur tu 

pasidėsi?
Atlėkė strazdas... Ir taip susilėkė visas 

būrys paukščių. Visi susirūpinę žiūri į genio 
darbą ir nežino, ką daryti. Pirmutinis prabilo 
kėkštas.
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— Klausykis, geny dryžnugari! — sako jis.
— Ką tu čia, čia, čia, čia, čia sumanei? 
Liaukis!

Genys sustojo kalęs ir žiūri.
— Ko tau reik iš manęs? — sako jis kėkš

tui.
— Nekirsk, sakau tau!
— Kodėl? — nustebo genys. — Tai mano 

darbas ir mano duonos pelnas.
— Ką?! — suriko paukščiai. — Ar tu tokiu 

nešvariu darbu sau duoną pelnysi?
Ir visi tiktai artyn, artyn prie genio. O kėkš

tas pirmutinis lenda.
— Aš tau čia, čia, čia tuojau akis išblašky

siu! — čerškia jis.
Genys nesupranta, ko jie nori iš jo, bet 

mato, kad ne juokais visi puola. Gerai, kad 
jau turėjo skylę prasikirtęs, tai jsilindo ir 
kenčia.

O tie visi supuolė artyn ir šaukia viso
kiais balsais:

— Piktadary! Nenaudėli! Lįsk lauk! Mes tau 
parodysim!..

Pagal medžių viršūnes lėkė varna. Išgirdus 
paukščių alasą, nusileido žemyn ir žiūri. O tie, 
ją pamatę, tuojau nutilo.

— Ko jūs čia rėkaujat? — paklausė varna.
— Ogi štai piktadarys! Paukščių priešas! — 

sušuko visi.
— Kas toks? — paklausė varna.
— Genys! Genys! — šaukė tie.
Varna nustebo. Ji pažinojo genj kaip labai 

rimtą ir darbštų paukšti, o čia štai kaip jj 
šlovina!

— Ką gi jis padarė? — paklausė varna.
— Jis medžius kerta, girią naikina! Kur mes 

pasidėsim?
Varna akis pastatė.
— Kur jūs matėt jj kertant?
— Ogi še, čia pat. Pažiūrėk, kiek skiedrų 

pribirę.
Varna pasižiūrėjo ir supyko.
— O jūs, žiopliai! — sako ji. — Ar matėt, 

kaip vyrai medžius kerta?
— Matėm, matėm! Ir jų skiedros lekia.
— Ar daug jie medžių per dieną paleidžia?
— Daug, daug.
— O genys? i
Paukščiai nutilo. Genys nė vieno medžio 

nebuvo paleidęs.

— Ko tylit? — suriko varna. 
Pirmutinis atsiliepė kėkštas:
— Aš- esu matęs, kaip genys padžiovino 

medį. ,
— Kur? — paklausė varna.
— O štai čia, čia, čia, — parodė kėkštas.
Varna psižiūrėjo ir pamatė: už antros eglės 

stovėjo stuobris.
— Daugiau jūs man — nė žodžio! — suriko 

ji. — Tą stuobrį aš seniai žinau. Kai medis ten 
pradėjo sirgti ir džiūti, tai tada genys pradėjo 
jį kalti, bet ne kirsti, kaip jūs sakot. O sveiko 
medžio genys visai neužkabina. Žinokit man, 
padaužos, kad genys — girios gydytojas, o ne 
priešas! Jis ima iš medžių kirminus, graužikus. 
Jeigu ne jis, kenkėjai visą girią sugadintų. 
Tada tai jums tikrai būtų ne kas ... O tu, geny, 
lįsk lauk.

Genys išlindo ir lengvial atsiduso. O anie 
susigėdo.

Dabar paukšteliai žiūrėjo į genį ir stebėjos, 
kaip jie galėję taip neteisingai ant jo užsipulti. 
Paskui ėmė dairytis šarkos. Juk ji čia visą 
erzalą sukėlė. Bet žiūri, žiūri, o šarkos nė 
kvapo nebėra. Jau ji kitam girios krašte iš 
kažin ko juokias.
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ArbataSaitą žiemos dieną vargšas sušalęs žmogus nueina į restoraną ir prašo ko nors šilto išgerti, kad sušiltų. Klausia pardavėją, kiek atseitų puodęliukas arbatos. - Išgirdęs, kad keturi pensai, atsako, kad jam tai per brangu, nes tikrai jo piniginė buvo visai tuščia. Toliau jis klausė, kiek atseitų puodęliukas šilto vandens ir cukraus gabaliukas. Pardavėjas atsakė, kad tai duodama veltui. Laimingas žmogelis išgėrė puodeliuką šilto ir saldaus vandens, pasižadėjęs arbatos išgerti vėliau.
Bankininkas ir menininkasTurtingas Paryžiaus bankininkas paprašė garsių menininkų, kad jam nupieštų gražų albumą. Atneša po kurio laiko jam vienas dailininkas puikų darbą ir paprašo tūkstančio frankų.„Kodėl? Juk Jūs sugaišote tik keliolika minučių prie šio darbo?"„Taip", atsakė dailininkas, „bet aš keliolika metų mokiaus, kol tai išmokau."

Geriausias laikas obuoliamsMokytojas aiškina mokiniams, kiek yra metų laikų ir kuo kuris metų laikas yra gausus: pavasarį — daug gėlių, vasarą — daug saulės, rudenį — daug obuolių ir žiemą — daug sniego.

„Na, Jonuk, nesiklausei, tai pasakyk man dabar, koks geriausias laikas obuoliams pasirinkti?"„Kai šeimininkas sėdi kambary, ir šuns nėra sode," atsakė padykęs Jonukas.
Puikus jaunas vyrasPonas ir ponia kalbasi autobuse:„Ar turite vaikų, ponia?" klausia ponas.„Taip, pone. Turiu vieną sūnų."„Ar jis geras berniukas?"„O, taip, labai geras."„Ar jis nerūko, ponia?"„Ne, nerūko."„Ar jis vėlai grįžta į namus?“„Ne, ponia, jis eina miegoti tuojau po vakarienės."„Jūsų sūnus labai geras vyras, ponia. O įdomu, kiek jam metų?"„Šeši mėnesiai, pone."

Lojąs šuo nekanda »Du berniukai iš miesto eina į kaimą atlankyti draugų. Kai jie priėjo prie vartų, labai nusigando, nes kieme lojo piktas šuo.• „Eik pirmas, aš bijau šuns.“Antras atsakė:„Ar tu nesimokei ptarlės, kad lojąs_šuo nekanda?"„O, tikrai aš žinau tą patarlę, bet ašr nesu tikras, ar šuo žino," atsakė berniukas.

Kodėl pavasarį atšilus slogos užpuola? Perdaug pasitikim šiluma. Pamatom saulę šviečiant, pajuntam šiltus jos spindulius, ir jau atsilapojam, atsisagstom drabužius, o kad kaip, tai ir visai nusimetam sunkesnius. Bet vėjai dar nėra pakankamai šilti, ir į pavėsį įėjus, pajunti tuojau vėsumą. Saulės atokaitoje

įšili, pavėsyje arba vėjui traukiant atšali, ir turi slogą. Be to, ir pats organizmas dar nėra pavasarį visai pripratęs prie staigių oro atmainų. • 'Taigi atsargiai su pavasario šiluma! Nusi- žiūrėkim, kada tikrai visur bus šilta.
89

17



Ne visada ir ne visur sėskimės ant plikos žemės, ypač iš pavasario. O kodėl? Iš po žiemos žemė tebėra atvėsus ir ne veikiai įšyla. Patapnoji su ranka — rodos, šilta, bet giliau šalta, ir, ilgiau besėdint, tas šaltumas pasiekia kūną, o tada jau gali visai netikėtai persišaldyti ir gauti kokį reumatizmą ar kokią kitą negalę. Be to, ir drėgna žemė kenkia. Tokios ir vidury vasaros reikia vengti.Taigi apsižiūrėkim, kur sėdamės. Pasirinkim 

sausą ir įšilusią vietą, o jei tokios negalima rasti, tai nors pasitieskim ką, kad neperdrėk- tumėm ir neatvėstumėm.Ir maudytis nereikia pradėti per anksti. Vanduo ne veikiai teįšyla, o nepamirškim, kad žemė irgi ilgai išlieka šalta iš po žiemos, tai vėsiuose krantuose juo ilgiau užtrunka vandens šilimas. O neįpratusiam maudytis, juo labiau reikia šiltesnio vandens.Visada ir visur verta apsižiūrėti.

Šiaurės polius — milžiniška ledainė. Didieji pasaulio vyrai rūpinasi, kad žmonės turėtų visada pakankamai maisto, ir tam tikslui nori padaryti didesnes atsargas. Tos atsargos būtų sunaudojamos tuo laiku, kada pasidarytų maisto stoka. Bet mėsos, žuvies ir kt. gendančių maisto dalykų atsargoms laikyti reikia milžiniškų šaldytuvų. Paskutiniu laiku kilo sumanymas tam tikslui panaudoti šiaurės polių, kur viešpatauja amžini šalčiai. Norima ten nugabenti maisto, kuris būtų naudojamas tiktai tada, kai be atsargų panaudojimo nebūtų galima išmaitinti žmonių.Iš lėktuvo apsėjo laukus. Šis pavasaris Anglijos žemės ūkiui buvo nelaimingas. Pavėluotas pavasaris pasižymėjo dideliais potvyniais, ir anglų ūkininkai, farmeriais vadinami, negalėjo dėl klampumo įeiti į laukus jų apsėti. Vienas farmeris nenorėjo laukti, kpl laukai pradžius, ir nusisamdę lėktuvą, iš kurio apsėjo apie 20 ha žemės. Lėktuvas skraidė vos kelis metrus virš laukų. Deja, iš lėktuvo galima buvo laukus apsėti, bet ne suakėti.Dilelės žmonių nelaimės Amerikoje. Neseniai Texaso apylinkėje Amerikoje praūžė labai smarki audra. Tokias audras vadina orkanais. Audra užmušė 140 žmonių ir sužeidė apie 800. Daugelis pastatų sugriauta ir medžių išrauta. Tačiau iškilusius gaisrus užgesino pati audra savo smarkiomis liūtimis.

Vėliau Texaso miesto uoste kilo gaisras prekybiniame laive, kuris vežė salietrą. Kilo sprogimas, nuo kurio įvyko sprogimai ir keliuose miesto fabrikuose. Kilo visa eilė, ir gaisrų. Beveik visas miestas, kuriame gyyeno 18 000 gyventojų, liko sunaikintas. Žmonių žuvo apie 700,o sužeidimus gavo net 3000.Maskvos konferencija pasibaigė. Prieš kurį laiką Maskvoje įvyko keturių didžiųjų valstybių (Jungtinių Amerikos Valstybių, D. Britanijos, Prancūzijos ir Sovietų Rusijos) užsienių reikalų ministerių konferencija. Konferencija norėjo nustatyti, kokiu būdu turi toliau gyvuoti Vokietija ir Austrija. Posėdžiauta daug, bet nieko tikro nesutarta.Ir lietuviai prieš' konferenciją manė, kad šioje konferencijoje bus iškeltas ir Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos valstybių klausimas. Bet prie jo neprieita.Rusų atstovai konferencijoje kalbėjo, kad lietuviai, latviai ir estai būtų atsiųsti atgal į rytus. Amerikiečių ir britų atstovai sakė, kad jei kas iš jų nori, gali laisvai grįžti į namus ir pažadėjo paremti kelionėje, bet nesutiko šių žmonių siųsti prievarta.Vokiečiai galėtų daugiau turėti maisto. Spaudos ir radijo žiniomis, vokiečiai neturi pakankamai maisto ne todėl, kad jo nebūtų galima nusipikti kituose kraštuose, bet todėl, kad vokiečiai neturi kuo už jį užsimokėti. Vakarinėse Vokietijos zonose pasigaminamo
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maisto pakanka ne ilgam laikui, tad daug maisto reikia atsivežti iš užsienių. Kadangi Vokietija neturi gero pinigo, kuris būtų garantuotas auksu ar kitokiomis gėrybėmis, tai ji tuo tarpu gali gauti maisto tiktai už išvežamą į užsienius akmens anglį. Bet anglies dar nepagaminama pakankamai, todėl ir maisto normos esančios mažos.
Laivas milžinas užplaukė ant seklumos.Vienas didžiausių pasaulio keleivinių laivų 

.,Queen Elisabeth", kuris priklauso D. Britanijai, prieš kurį laiką užplaukė ant seklumos. Jis nebegalėjo plaukti toliau. Kai vanduo toje vietoje pakilo, tai keletas mažų laivų, vadinamų vilkikų, ėmė traukti šį milžiną ir tokiu būdu pavyko nuo seklumos nutraukti. Šiuo didžiuoju laivu malonu plaukti. Jis toks didelis, kad jame galėtų tilpti visas miestelis. Ir patogumų jis turi visokių.

Uždavinys langučiuose Nr. 3Gaunate 25 langelius, {rašykit į juos 6 žodžius. Tuos šešis žodžius galėsit perskaityti penkiais sakiniais, kiekvieną sakinį po du žodžius. Ir pirmuosius keturis žodžius galėsit skaityti iš abiejų galų, o vis tas pats išeis.Štai, ką visi 6 žodžiai reiškia:1. Vyro vardas, bet yra tokia ir pavardė._ 2. Įvardis.

3. Vyriškosios giminės tėvo vaikai.4. Busimojo laiko veiksmašodis, reiškiąs' tokią žmogaus būseną, kada jis nei stovės, nei gulės, nei eis, nei važiuos, bet . ...5. Iš pieno padaromas valgis, Lietuvoje mėgiamas su sviestu, o ypač su medum.6. Viena to 5-jo ypatybė.
Atsakymas Nr.'2

Šio numerio viršelis dail. T .Valiaus. *„SAULUTES” adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14Tiktai siunčiant rankraščius ar paveisklus, reikia rašyti Redakcijai, o siunčiant pinigus ar rašant „Saulutės“ prenumeratos ir platinimo reikalais, rašyti Administracijai.Šio Nr. kaina 2 RM.
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