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GIRMANTASPasaulis toks gražus, ir tiek daug jame vargo ir skausmo! O galėtų jis būti ir gražus, ir visada malonus, linksmas, jei žmonės jo nesub jauriotų ...Birželio mėnuo — parmasis vasaros mėnuo, ir iš ano puikiojo pavasario mėnesio yra paveldėjęs visas grožybes ir tebeskleidžia jas toliau, tiktai dar kitaip pasireikšdamas. Pasižiūrėkim: kokia gausybė žalumo ir žiedų, ir jau pirmutinių vaisių!Tačiau šiose dienose mums ir liūdesys apima širdis, prisiminus netolimų praeitį. 1940 metų birželio mėn. 15 dieną rusai pirmų kartą okupavo Lietuvą. Atėjo svetima kariuomenė, didesnė ir stipresnė už mūsiškę, pašalino mūsų valdžią ir pastatė kitą, sau ištikimą. Rusai komunistai užvaldė Lietuvą ir pradėjo savotiškai viską tvarkyti. O kas jiems buvo priešingas, kas ne taip galvojo, kaip jie norėjo, tuos suėmė ir uždarė į sunkius kalėjimus.Tokių žmonių buvo labai daug, kurie ne taip galvojo, kaip norėjo rusai. Visa Lietuva buvo tokia, išskyrus nedidelį būrį pataikūnų. Bet visos Lietuvos negalima buvo sukišt į kalėjimą, tai sukišo riors tuos, kas pasirodė jiems nepalankus, o dar daugiau ištrėmė į Sibirą, į pačius sunkiuosius darbus. Ten tremtiniamas menkai teduoda valgyti, o daug ir sunkiai verčia dirbti — vasarą karščiuose, žiemą šalčiuose. Daugelis ištremtųjų nepakėlė bado, vargo ir sunkaus darbo ir mirė... . <Prieš šešerius metus, būtent, 1941 metų birželio mėn. 14 dieną, rusai su vienu sykiu kelias dešimtis tūkstančių lietuvių išvežė į baisųjį Sibirą. Išvežė didelių ir mažų, senų ir jaunų, ir. visai pasenusių, ir dar neužaugusių — kūdikių. Kodėl? Ogi todėl, kad vilkas pabūgo voverėlės. 170.000.000 rusų pabūgo 3.000.000 lietuvių. Mat, lietuviai nesutiko su rusu komunistų tvarka, tai tie komunistai bijojo, kad lietuviai nepakenktų rusams — tie trys milijonaį lietuvių šimtpi ; septyniasdešimt milijonų rusų! Dėl to reikėjo pašalinti nors tuos, kurie komunistams atrodė, pavojingesni.1941 metų birželio mėn. 22 dieną prasidėjo karas, rusai išvaryti'iš Lietuvos. Lietuva trumpą laiką tada vėl atgavo savo valdžią, bet antrieji okupantai vokiečiai ją vėl pašalino. Neteisingasis visada bijo neteisių savo darbų, tai ir mažo saugojas. Taip ir tie... -Karas pasibaigė, bet rusai, antrą kartą atėję j Lietuvą, tebėra, ir Lietuva tebekenčia, ir mes tebekančiam ir tebelaukiam ... 'Birželio 24 švento Jono diena. Tos šventės išvakarėse Lietuvos jaunimas nuo senų senovės degindavo ugnis piliakalniuose, o mergaitės į ežerus leisdavo vaininkus ir burdavo. Lietuvos vandenys. žydėte pražydėdavo nuo vainikų ir ugnelių, tuose vainikuose uždagiotų.Tai yra tas laikas, kai diena lyginas su naktim, kai saulė aukščiausiai iškilus danguje. Puiki ir linksma jaunimo šventė! Prisiminkim tyruosius mūsų vandenis, vainikais nuspalvintus, ir ' mūsų piliakalnius, ugnim paraudusius. Kaip tos piliakalnių liepsnos, tedega jaunimo širdys tėvynės meile ir tauriais žmoniškumo jausmais! < 1 • ■ 
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Žemaitija. — Dail. Telesforo Valiaus piešinys.

NAŠLAITĖ
ALD. MONG1RDIENĖ

Karšta ir trošku vasaros metu mieste. Nei 
pievų, nei žaliuojančių miškų, nei upių nėra 
jame. Anškta. Saulės spinduliai negailestingai 
kaitina...

Aldutė sėdi prie adaro lango ir žiūri, kaip 
vogčiomis įsiskverbęs vasaros vėjas sūkuriu 
suka gatvės dulkes. Ji sėdi rimta.

Ankštame kiemelyje girdėti žaidžiančių 
vaikų klegesys, bet ji į jų draugiją neįsijungia.

Jos maža širdukė paskendusi svajose. 
Toliau, už keliolikos kilometrų, gyvena jos 
senelė. Ten nėra miesto klegesio nei dulkių- 
Ten pievos pilnos žiedų, ten šypsos iš rugių 
mėlynosios rugiagėlės ■..

Aldutė sunkiai atsidūsta ... Kai dar buvo 
tėvelis, ji dažnai važiuodavo pas senelę. Ji 
prisimena puikias dienas, praleistas pas ją 
viešnagėj...

O dabar? .. Tėvelio nėber... Iš tolimo 
Sibiro atėjo skaudi žinia, kad tėvelis mirė ...

Aldutė žino, kad dabar ji — našlaitė. Ir 
mamytė pasidarė kitokia: jos veidai prarado 
skaistų rausvumą; jos mėlynos akys nebeteko 
savo blizgesio...

Aldutė supranta, kad mamytė kenčia, ir 
mergaitė stengiasi būti gera ir paklusni. Ji 
jau ir šeimininkė, kur tik gali, stengias pava
duoti mamą.

O didžiausias džiaugsmas, kai atvažiuoja 
senelė. Ji myli Aldutę labai labai. Ir dovanų 
atveža. — Taip besvajodama, Aldutė užmigo.

Kai vakare mama, iš darbo grįžusi, rado ją 
bemiegančią, švelniai paglostė ir paglamonėjo.

— Apie ką, Aldute, svajojai? — paklausė.
— Pas senelę buvau, — atsakė mergaitė, 

pramerkus akeles-
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Kauno Kultūros Muzėjaus bokštas. 
A. Gurevičiaus foto.Rytą mamytė aptaisė mergaitę naujais drabužėliais ir pasakė:— Šiandien senelė atvažiuos ir paims tave j kaimą. Pabūsi pas ją per vasarą. O aš turiu važiuot j mašinraščio kursus į Šiaulius.Aldutė išvažiavo išbučiuota, išmyluota. Ir pilnos laimės ir džiaugsmo dienos buvo pas senelę. Tik retkarčiais susirūpinus žvelgdavo j senelę, kai ta dažnai liūdna kalbėdavo maldas ir sunkiai dūsaudavo.Vieną dieną, kai Aldutė glaudės prie susirūpinusios senelės, netoli pasigirdo lyg perkūno dundėjimas.— Laikas •.. — tarė senelė ir paėmus už rankos įsivedė Aldutę į pirkią.Pirkioje ant grindų gulėjo išmėtyti ryšuliai ir dėžės. Aldutei pasidarė nejauku, ji prisiglaudė prie senelės ir, pati nežinodama ko, pasakė:— Bijau ...— Dievo valia, vaikeli- Nebijok. Plyšta ir man širdis, kad palikti reikia tėviškę, gimtuosius namus ... ir kaip bus su tavo mama ...Senelės balsas suvirpėjo. •.— Ar mama neparvažiuos? — klausė susirūpinus mergaitė.— Nuo Šiaulių atkirstas kelias, — paaiškino senelė — Nežinia, kur ji besiranda. Gal prisivys mus... Mes turim bėgti per sieną, vaikeli, j svetimą žemę prisiglausti. Kad viena tebūčiau, likčiau savam krašte, savo pirkioje kęsčiau. Bet aš turiu tave 

išlaikyti, tu turi, atėjus laikui, grįžti namo...Lyg sapne ėjo tolimesni įvykiai. Aldutė, tarsi iš miego pabudus, dairėsi svetimam krašte.Žmonės tokie keisti atrodė jai. Kalbino ją, šypsojos, bet ji jų nesuprato. Atsisukus į senelę, Aldutė sakė:— Senele, ar tu supranti, ką jie kalba?— Kas čia supras, vaikeli. Kur jau čia man besuprasti.. •Gyvendama ankštame barako kambarėlyje, kuriuo dar su kitais reikėjo dalintis, Aldutė dar labiau surimtėjo. Dabar ir jos maža galvelė pradėjo pamažu suprasti senelės rūpesčius.Mergaitė matydavo, kaip, atėję į barakus, žandarai išvartydavo visus daiktus, kažko jiešodami, o negalėdami rasti, paimdavo ir išsinešdavo taip kokį geresnį pabėgėlių daiktą. Matydavo, kaip lagerio prižiūrėtojas dažnai užnešdavo kam lazda ar rykšte, o pasiskųsti nebuvo kam ... Bedaliai žmonės turėjo viską nukęsti tylėdami...Anksti Aldutė suprato gyvenimą ir dažnai giliai atsidusdavo, prisiminus mirusį tėvelį ir nežinioje likusią mamytę-Laikas bėgo. Kai į tą svetimąją šalį, kur buvo dabar senelė su Aldutė, atėjo vyrai iš užjūrių, atrodė, naujas gyvenimas prasidėjo. Tačiau likimas ir dabar pasirodė kietas Aldutei ir senelei-Naujai atvykusieji buvo amerikiečiai ir anglai. Jų kalba atrodė dar keistesnė, nekaip jų būdas ir papročiai. Aldutė nustebus žiūrėjo į juodaodį karį. Negras,' šypsodamas savo baltais dantimis, siūle jai šokolado. Nedrąsiai dėkodama, mergaitė paėmė ir pasislėpė už senelės nugaros.Senelė dabar buvo visa jos paguoda, buvo jos gyvenimo vadovas, jos brangiausias turtas ir atstojo jai tėvelius, gimtinę ...Tačiau dažnai taip atsitinka, kad tas, kas žmogui brangiausia, iš jo atimama- Ir Aldutės džiaugsmas buvo atimtas. Juodaodis žmogus, galvatrūkčiais važiuodamas savo mašina, buvo kaltas, kad senele žuvo...Kai senelę palaidojo, Aldutė ilgai sirgo.Šaukė senelę, šaukė mamytę, bet niekas į jos šauksmą neatsakė ... Paskui ji pasveiko.Ir liko Aldutė lyg kokia pastumdėlė. Tai vieni, tai kiti ją priglausdavo, paimdavo pas save...
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Liūdna ir tyli buvo ji. Stengėsi kiek galėdama padėti tai šeimai, kurioje būdavo prisiglaudus .Vieną rytą jos globėja tarė:— Rytoj tu jau turėsi palikti mus. Mes užrašėm tave j našlaičių prieglaudą, ir išveš tave j Angliją...Naktj, kai visi ramiai miegojo, Aldutė galvoio apje liūdną savo likimą ir, įsikniaubus i į priegalvį, gailiai* verkė. „Dievuli, Dievuli”, meldės ji pro ašaras „nuvesk mane pas mamytę arba paimk pas senelę ..Laivas supo ir liūliavo Aldutę. Juros liga ■ kankino kūnu ir siela išvargusią mergaitę. Kada kitos dienos rytą pasirodė naujos, nežinomos jai šalies krantai, suvirpėjo jos širdis, o lūpos ėmė kalbėti: „Dieve geriausias, globok mane šiame krašte, grąžink man mamytę, neapleisk manęs našlaitės ..."Prieglaudoj buvo švaru ir gera. Valgyti davė gerai, bet jos širdis buvo pilna rūpesčių dėl ateities, ir valgis jos neviliojo-Aldutė sublogo. Ir dažnai naktį, kai kitos jos vargo bendrininkės ’ ramiai miegojo, ji verkdavo dejuodama, kam atidavė ją į kitą svetimą kraštą, kur nė susikalbėti negalima •..Laikas bėgo .Aldutė su daug kuo apsiprato, pramoko ir anglų kalbos, bet tėvynės ir artimųjų ilgesys nedavė jai ramybės.Prieglaudoje ji buvo paklusni ir tvarkinga, pamaldi ir maloni. Ją pamilo visi prieglaudoje. Vieną dieną mokytoja kreipės j Aldutę:— Šiandien vakare pas mus atvyksta kelios tremtinės iš Pabaltijo kraštų. Jų tarpe dvi lietuvės. Na, Aldon, ar būsi kiek linksmesnė?— O yes! Labai laiminga! — tyliai, bet džiaugsmu skambančiu balsu atsakė Aldutė.Valandos jai pavirto amžinybe. Kai, vakarienės maldai pasibaigus, prižiūrėtoja paėmė Aldutę už rankos, norėdama ją nu-

Beržas ir vėliavos prie Kauno Kultūros Muzėjaus. 
A. Gurevičiaus foto.vest į kambarį, kuriame buvo tuodvi lietuvės, ji pastebėjo, kad mergaitė labai susijaudinus.— Aldon, — sušuko prižiūrėtoja, — tavo širdis taip plaka, lyg, rodos, iššoks iš krūtinės. Ar tu tokia laiminga, kad pamatysi savo tautietes?Bet Aldutė jau nesuspėjo atsakyti. Ji jau buvo įėjus į aną kambarį ir ■.. suriko:— Mama!. •Taip netikėtai atsiradus mama ir Aldutė puolė viena kitai į glėbį. Ir kas begali apsakyti laimę, kuri nuo to akimirksnio įsiviešpatavo našlaitės širdy!

AČIŪ
PR. IMSRYS

Ačiū, ačiū, kad mažutį Kad globojai, Už tat noriu
motinėle. užnešiojai, ir mylėjai. pasakyti
ačiū, ačiū, daug naktelių daug dėl manęs ačiū, ačiū
sengalvėle. nemiegojai. iškentėjai. tau, mamyte.
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Plačiame ūkininko lauke nuo neatmenamų laikų gyveno ramus vyturėlis. Kas metai jis pirmutinis ūkininkui pavasari paskelbdavo, aukštai į padangę iškilęs, linksmai vaikus nuteikdavo, seniems ir jauniems širdis pradžiugindavo. Išgirdę jį ir pamatę, jau niekas neabejodavo, kad žiema pasibaigė, kad šalčiai nustojo ir atėjo smagus pavasaris.Kas metai, dirvai pradžiūvus, tam pačiam ūkininko lauke vyturėlis lizdelį sukdavos, kiaušinėlius dėdavo, vaikelius perėdavo.Vieną kartą atlėkė į lauką keistas paukštis: kaip gandras didumo, kaip kiaulė greitumo, dumblo spalvos, aštriu snapu ir penkiais ragais vietoj skiauterės. Atlėkęs .vaikščiojo, vaikščiojo beveik lakstydamas, susirado vyturėlio lizdelį, paėmė kiaušinėlius ir surijo. Paskui lizdelį išdraskė, po vieną šapelį išsklaidė — žiūrėjo, ar neras ko paslėpto.Vyturėlis su savo patele ir verkė, ir geruoju prašė, bet paukščio širdis buvo labai kieta — nepasidavė prašoma. Surijęs kiaušinėlius ir išdraskęs lizdelį, piktadarys garsiai sukliko, tarytum, susijuokė ir nulėkė j seną elksnyną.Vyturėlis su patele, paliūdėję, padejavę, vėl susirado patogią vietelę, susisuko naują gūžtelę ir pasidėjo kiaušinėlius.O juodu visai nenumanė, kad piktasis paukštis dažnai iš seno elksnio viršūnės į juodu žiūri ir vėl dažin ką mano. Vyturėlis buvo nepiktos širdies ir labai gero būdo, dėl to nesitikėjo, kad kas nors tyčia galėtų piktas mintis savo širdyje laikyti. O tas paukštis kaip tik buvo piktos širdies-Vieną kartą vėl atlėkė jis i lauką, susirado vyturėlio lizdelį, surijo kiaušinėlius, išdraskė lizdelį ir garsiai sukliko.Vyturėliui ir jo patelei širdeles geltė sugėlė. Bet ką juodu galėjo padaryti? Tas paukštis buvo bent šimtą kartų didesnis už vyturėlį.— Negi turiva palikti šį gimtąjį lauką? — dejavo patelė.— Ne! — atsakė vyturėlis. — Kitaip bus. 

Tu pasilik čia ir niekur iš šio lauko nepasitrauk. O aš eisiu teisybės jieškoti.Atsisveikino su patele ir išlėkė.Neilgą galą palėkęs, susitiko šarką.— Sveika, šarkele, — pasisveikino vyturėlis.— Sveikas, sveikas, — atsakė šarka.Kur jau taip leki?— Ai, bėda man, šarkele, — skundės vyturėlis. — Nė pats nežinati, kur man lėkti, kur pasiskųsti.Ir nusipasakOjo jai'apie savo nelaimę.— Ką dabar man daryti? — klausė jis- — Kaip gelbėtis, kad baisusis paukštis mano kirušinėlių nenaikintų, lizdelio nedraskytų?— Žinau, žinau, — traškėjo šarka. — Tas paukštis yra Brutkis, labai landus ir rajus. Bet ką dabar padarysi, ką dabar padarysi: kiekvienas gyvas daiktas nori valgyti.Vyturėlis atsiduso ir nulėkė toliau.
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Pagiryje susitiko genį. Jis seniai jau žinojo, kad genys darbštus'ir teisingas paukštis. Pats sunkiu savo darbu duoną pelnydamas ir gimtąjį savo medelį mylėdamas, tikrai nepasijuoks iš vyturėlio.— Sveikas, geneli, — sako jis tam kukliam darbininkui.— Sveikas gyvas, retasis sveteli, — pasitinka jį genys.—: Žinau, kad daug turi darbo, sako vyturėlis. — Bet taip norėčiau su tavim pasikalbėti!— Gerai, — sako genys. —'Prašau. Dievas davė darbo, davė'ir laiko.Vyturėlis nusipasakojo jam apie savo nelaimę ir prašo patarti, ką daryti, kaip iš nelabojo gerklės išsigelbėti.Genys patylėjo, pagalvojo ir tarė:— Pažįstu Brutkį, kur nepažinsi. Sukinėjas ir apie mano šojrą- Tik aš jo nebijau. Ką jis man gali padaryti už tvirtos medžio sienos? Patariu ir tau lizdelį susikrauti šovoje.Vyturėlis nepratęs buvo girioje. Ir gailėjo jam palikti gimtąjį lauką.—■ Negaliu, atsakė jis geniui. — Lauke gimiau ir užaugau, lauke gyvensiu ir mirsiu. Ar tu paliktum- tą medį, kuriame yra tavo šova ir lizdelis?Genys pasižiūrėjo į vyturėlį ir tarė:— Taip, taip. Nepalikčiau. Bet gaila, mielas vyturėli: daugiau nieko nemoku patarti.

Vyturėlis padėkojo geniui už malonų ' priėmimą, atsisveikino ir nulėkė toliau — pagiriais, palaukėmis ,per upes ir ežerus.Lėkė, lėkė ir susitiko sakalą. Atsargiai pasveikino puikųjį paukštį ir pasiprašė:— Išklausyk manęs, sakale greitasparni, kur aukštai lakioji. Aš turiu didelę nelaimę.Sakalas aštriai pasižiūrėjo į mažutį vyturėlį 1 ir tarė: ,— Sakykis.Vyturėlis nusipasakojo jam apie savo nelaimę ir prašo padėti ar nors patarti. Sakalas abejingai žvilgtelėjo į pilkąjį paukštelį ir pasakė:— Ar mano tai reikalas rūpintis, kas daros tavo lauke? Lėk pas erelį. Jis karalius, jis tegu ir rūpinas arba tegu teisia jus.Tai- pasakęs, pažvelgė į aukštybes, sumojo sparnais ir pakilo į viršų. Vyturėlis patupėjo valandėlę, pasižiūrėjo į smagiai kylantį sakalą, atsiduso ir nulėkė toliau.Lėkė, lėkė ir prilėkė didelį kalną, labai uolotą ir statų. Nutūpė ant vieno akmenėlio ir ėmė dairytis.Žiūrėjo, žiūrėjo ir pamatė erelį — pačioje padagėje, dar aukščiau, nekaip pati aukščiausioji kalno viršūnė; Erelis Iš fėto suko ratą aukštybėse, nė nesumodamas sparnais, kaip koks laivas. „Ne veltui jis karalius!" pamanė vyturėlis, žiūrėdamas į erelį, kartais net saulę užstojantį savo sparnais. 99 r
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Ir ėmė laukti, - kol erelis nusileis į savo kalnų buveinę. Tada vyturėlis pakilo nuo akmenėlio, suspurdėjo mažyčiais savo sparneliais ir nuskrido į erelio būstinę.— Sveikas, karaliau, — pasveikino' jis kukliai paukščių viešpatį.— Sveikas, vyturėli, — atsakė erelis. — Bent kartą ir tu atlėkei į mano kalnus. Ką gi pasakysi, pilkasis laukų paukšteli?Vyturėlis atsiduso, pakėlė į karalių savo snapelį ir tarė:— Išklausyk manęs, karaliau. Nelaimė mane ištiko. Atvykau prašyti tavo pagelbos.Ir nusipasakojo ereliui, kaip ir kas yra atsitikę. Erelis užjausdamas pasižiūrėjo į vyturėlį ir tarė:— Žinau, mielas vyturėli. Ne tu vienas nuskriaustas: ir strazdas, ir kielė, ir daugiau mažų paukštelių jau skundės. Saukiaus pas save nedorąjį padarą, norėjau sudrausti. Bet jis nepasirodė šičia. Mano pasiuntiniai pranešė, kad Brutkis menkai ir tepanašus į paukštį. Ką gi man su juo daryti? Jeigu jis ne paukštis, tai aš jam ne karalius, o jei ne
100

karalius, tai ką jam mano įsakymai? Palaukim, vyturėli, dar vienus metus.Vyturėlis linktelėjo savo snapeliu, padėkojo karaliui, kad leido jam pasiguosti, ir nulėkė. Ką gi daugiau galėjo padaryti erelis? ..Vyturėlis lėkė, lėkė ir pavargo. Nutūpė netoli vieno šlaito prie krūmelio ir ilsisi. Ogi girdi — iš krūmelio kalbina jį:— Ar iš tolimos kelionės, vyturėli?Vyturėlis pažino startelės balsą.— Taip, — atsdkė jis. — Malonu man tave girgėti.Startelė pasilėkė ant. kraštutinės šakelės, o vyturėlis dar prisiartino.— Iš kur grįžti? — paklausė startelė.— Buvau pas karalių.— Pas karalių? Niekada nesu mačiusi karaliaus.— Malonus ir geras jisai, — atsakė vyturėlis. — Bet nieko man negalėjo padėti.Ir pasipasakojo startelei apie savo nelaimę. Startelė nusiminus klausės vyturėlio, o kai pabaigė, tarė jam: •— Ir aš baimėje gyvenu, nes nežinau, kada gali pasirodyti Brutkis. Mano lizdelis taip pat jam prieinamas ... Vargas mums, vargas I Sako, kad jis pačios piktosios dvasios išperėtas ... Nulėk dar, vyturėli, pas lakštingalą. Ji labai išmintinga ir gerai tau patars. O gal ir mums visiems tiks jos patarimas. Laikas susirūpinti.Vyturėlis padėkojo startelei, atsisveikino ir nulėkė.Lakštingalą nelengva buvo rasti, nes savo namelį turėjo šlaite netoli vandens, labai tankioje vietoje. Vyturėlis nusiklausė į jos balsą ir iš tolo sušuko:;— Lakštingalėle, ar galiu tave pamatyti?Lakštingala tuojau pažino vyturėlio balsą.— Prašau, —atsiliepė ji ir tuojau nusileido į pačią žemutinę šakelę, nes žinojo, kad vyturėlfš nemėgsta po medžius laipioti.— Šveikas, vyturėli, — tarė ji. — Malonu tave matyti, mielas laukų paukšteli.— Dėkui už gerą žodį, — atsakė vyturėlis. (— Vakarais neužmigdamas ar naktį nubudęs, dažnai pasiklausau tavo giesmės. Aukso turi balsą, lakštingalėle- O ir tavo širdis atsimuša ta^o balse, dėl to be galo maloni ir tavo giesmė.— Ai, vyturėli, — tarė. lakštigala, — tu pats aukso širdies, tai ir man taip sakai. Kas
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savo širdyje pavydo nenešioja, tas ir kito neniekina... Bet aš stebiuosi, tave čia matydama. Tu taip myli savo lauką!— Taip, — liūdnai atsakė vyturėlis, — myliu. Bet šiandien nyku mano lauke ...— Kodėl? — paklausė lakštingala.— 'Išklausyk manęs, lakštingalėle — aš tau viską apsakysiu.Ir jis viską jai išpasakojo, visą širdį atvėrė.Lakštingala išklausė jo ir tarė— Visi jau esame girdėję apie tą baisųjį paukštį, bet ne visi dar jo matę. Daug išgąsčio ir baimės, bet daug ir netikrų paskalų ...— Taip, taip, — tarė vyturėlis. — O, kad taip žinotų visi, kokia didelė ' nelaimė šalia mūsų!.. Baisusis paukštis neaplenks nė vieno, ir nė vienas neišliks, jo piktybių nepatyręs. Mums reikia gelbėtis. Tik kaip? Patark, lakštingalėle.Lakštingala valandėlę patylėjo ir atsakė:—; Jau aš, vyturėli, ir pati rūpinaus, ir kitų klausinėjau, kame mūsų išsigelbėjimas, bet... mūsų galybė per menka. Gal ir gerai karalius sakė — palaukim dar metus.— Bet kas bus po metų? — klausė vyturėlis. .— Ar ne tas pat?— Nežinau, — atsakė lakštingala, — ar tai bus po metų, ar kitų, bet Brutkiui vieną sykį ateis galas, ir juo greičiau, juo mes patys labiau tuo rūpinsimės. Nesudraus jo paprasta galybė žemėje. Reikia, kad ištiktų Jį perkūno kulka-— Perkūno kulka! — nusigando vyturėlis. — Tai turėtų užeiti baisi audra, žaibai raižytų dangų ir žemę . ..— Taip, taip. Perkūnas nepaprastai ateina ir smarkiai grūmoja, o ką jo rūstybė ištinta, tam vieno karto gana...■ — Nesijaučiu nusikaltęs perkūnui, — tarė vyturėlis. — Teateina jis, teišgelbsti mus!■—■ Taip, — tarė lakštingala. — Tie tavo žodžiai kaip malda, ir patinka jie perkūnui. Bet vieno maldos negana: visi turime prašyti.— Gerai, — atsakė vyturėlis. — Dabar aš jau žinau, ką daryti. Tavo žodžiai parodė man kelią-Padėkojo lakštingalai ir nulėkė-Lėkė, lėkė ir susitko kregždę.— Kregždele, kregždele, išklausyk manęs.Kregždė taip pat romus paukštelis ir iš būdo labai panaši į vyturėlį, stabtelėjo ir tarė:— Sveikas, vyturėli. Kalbėkiva, jei nori.

Vyturėlis sako:— Nelaimė vaikščioja žemėje. Ar žinai, kregždele, apie baisųjį paukštį?— Žinau, vyturėli. Kaip nežinojus.— Mane jau ištiko nelaimė, — pasakojos vyturėlis. — Daugelis mažųjų paukštelių gyvena baimėje, o ir didesnieji susirūpinę ... Aš toli lakiojau. Buvau pas karalių. Kalbėjau su lakštingala - -. Brutkį turi ištikti perkūno kulka. Mes turime melsti perkūno sutartinai. Viso būrio didesnis balsas, stipresnis žodis ... Miela kragždele, tu turi greitus sparnus: lėk ir apsakyk visiems paukšteliams, koks patarimas.Kregždė tuojau sutiko ir nulėkė.Tokiai greitasparnei neilgai tetruko, tuojau aplakstė didelius plotus ir pranešė paukščiams,' kas buvo sumanyta.Kitą dieną, anksti rytą, susilėkė paukščiai į vieną ežero salą ir ėmė laukti. Vieni kalbėjos, kiti tylėjo, treti straksėjo ir skraidė. Vienus ėmė kažin koks džiaugsmas, kitus — nerimastis, o treti ir patys nesižinojo, ką manyti ir ką daryti.Staiga pasigirdo būryje šauksmas:— Karalius! Kralius!Ir visi sužiuro aukštyn.
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Erelis nusileido į salą ir nutūpė ant didelio 
akmens, apie kurį iš anksto buvo susirinkę 
paukščiai. Nutūpęs pažvelgė į visus ir prabilo:

— Mano paukšteliai. Užjaučiu jus varge ir 
nelaimėje ir štai esu su jumis. Jūsų'sumany
mas geras, ir jūsų pasistengimas didelis. O 
kas daro ir stengias, tikrai artinas į laimę... 
Pradėkite avo maldą. Kas salba į perkūną?

Valandėlę buvo tylu. Tokio kalbėtojo nie
kas iš anksto nebuvo numatę. Ir štai atsiliepė 
startelė: 1

— Prašykim vyturėlį. Jis kasdien kyla 
aukštyn giedoti, ir šiandien jo malda patiks 
perkūnui.

Paukščiai tuojau pritarė startelei. Bet atsi
liepė pats vyturėlis:

— Ačiū, paukšteliai, už pasitikėjimą. Bet 
aš siūlau lakštingalą ir prašau man pritarti. 
Nes kas gi yra giesmės karalienė, jei ne ji? 
Kas geriau už ją ištars mūsų maldavimo 
žodžius? O aš tiktai paskutinis, iškilęs į viršų, 
pasakysiu amen.

Visi sutiko su vyturėlio žodžiais ir ėmė 
prašyti lakštingalos, kad kalbėtų.

Lakštingala taip pat juk labai kuklus paukš
telis, bet visų prašoma turėjo' sutikti. Įsilėkė 

jį į žilvičio krūmo viršūnėlę, pakėlė į dangų 
savo snapelį ir ėmė kalbėti. Kiti visi tylėdami 
sekė ją mintimis. Lakštingala meldė:

O, didis viešpatie perkūne! 1 
Mes čia, maži ir didesni paukšteliai 

susirinkę, 
iš gilumos širdies visi maldaujame — 
išgelbėk mus iš vargo ir nelaimių, 
nušluostyk verkiančiųjų ašaras,, 
palengvink kentančių skausmus. 
Juk tu žinai, padangių dieve, 
kuo mūsų širdys skundžiasi, 
ko kenčia nekalti paukšteliai.
Kasdien visi mes rūpestyje, 
kasdien visi mes baimėje, 
ir .atilsio nėra nei nakčiai temstant, . i 
:nei: dienai švintant.
Taip nerimo kankinami, 
sunkių minčių alsinami, 
nejuntam džiaugsmo žydinčioje žemėje, 
nematom mielo grožio saulės karalystėje. 
O, viešpatie perkūne!
Ar ilgai dar pagelbos neatsiųsi?

• Ar ilgai dar tylėsi?
Mes prašomę, 
mes meldžiame: e ' '■
ištiesk galingą savo ranką — 
išgelbėk mus!

Taip kalbėjo lakštingala. O kai ji pabaigė, 
iškilo aukštyn vyturėlis ir tarė:

* Mes meldžiame: ■
išgelbėk mus! . , '

Ir žemai visi pakartojo:
Mes meldžiame: 
išgelbėk mus!

Per dangų plaukė tiktai- vienas mažas sidab
ruotas debesėlis. Jis nė nepanašus buvo į 
tokį, su kuriuo ateina perkūnas. Bet paukščiai 
žiūrėjo į jį ir laukė. , •

Tiktai staiga visi sukliko iš baimės: iš rytų 
lėkė baisusis paukštis ir tiesiai į vyturėlį!

O vyturėlis aukštai mirgėjo ore, težiūrė
damas tiktai į vieną debesėlį, iš kurio laukė 
perkūno ženklo.

Baisusis paukštis skubinos. Visi jautė, kad 
nori jis praryti vyturėlį. Bet kas dabar galėjo 
gelbėti? Kas galėjo drįsti stot į nelygią kovą 
su baisybe? Visi nusigandę žiūrėjo į baisųjį 
paukštį ir vyturėlį, kuris, rodės, nieko nemato 
ir negirdi, laukdamas perkūno ženklo.

Bet ir vėl visi sužiuro į naują reiškinį. De
besėlis staiga pradėjo augti, plėstis- Patam-
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I . . , ■, , ■sėjo, pajuodavo, tik pakraštėliai pasiliko sidabruoti.O baisusis paukštis jau prie pat vyturėlio, . jau visi mato, kaip jis išsižiojo ...Ir sutvisko žaibas, ir perkūno kulka nurėžė skaistų ugnies kelią iš debesies į baisųjį paukštį.Sudundėjo griausmas, sudrebėjo žemė, ir visi krūptelėjo. Ir dar kartą krūptelėjo, kai pamatė krintant nebegyvą Brutkį...Perkūno griausmas nuaidėjo per ežerą, per laukus ir girias, per kalnus ir įdaubas, ir visur pasigirdo:Kas buvonedora,' tai žuvo!i Ir-vis taip busiBus, bus..t Baisusis paukštis nukrito į ežerą ir nugrimzdo į dugną. Vanduo nepanorėjo laikyti jo nei savo paviršiuje, nei dugne, dėl to uždūmė dumblu, kad nei žuvelės daugiau niekada jo .nematytu, nei mažiausias vabalėlis neužeitų.O vyturėlis ir visi kiti paukšteliai atsisveikino su karalium ir laimingi grįžo į savo gimtąsias vieteles.

Ir erelis smagus iškilo į besiblaivančią padangę, apsuko ratą apie laimingąją salą ir patenkintas nuskrido saulėtu keliu į savo būstinę.

PRIE DUNOJĖLIO
L. ŽITKEVIČIUS

Prie Dunojėlio 
auga klevelis — 
prie Nemunėlio 

, rymo tėvelis.
♦

Prie Dunojėlio Vysta žibutės
gieda lakštutė — prie Dunojėlio —.
prie Nemunėlio liūsta sesutės
verkia motutė. be Nemunėlio.

VINGIUOJA UPELIS

i

L. ŽITKEVIČIUS

Vingiuoja upelis, 
į tolumas kviečia. 
Skaistus mėnesėlis 
jame atsišviečia.

Prakalbink lakštutę, 
kur gieda krūmely, 
pažvelk, mėnesėli, 
į gimtą namelį.

Spindėk, mėnesėli, 
giliai Nemunėly, 
prižadink žuvelę,, 
prikelk akmenėlį.

• Ten krykštėm, ten žaidėm, 
ten pasakas pynėm. ■ , ■ '
Vingiuoja upeliai 
ten pievom šilkinėm..
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EMIGRACIJA
J. MATULIONIS

Dažniausiai dabar mūsų stovyklose mini
mas žodis bene bus emigracija. Kas jis 
per vienas? Ką jis reiškia?

Pats žodis mažai ką tepasako. Jis reikštų 
iškeliavimą iš savo krašto tikslu apsigyventi/ 
kitame, svetimame krašte.

Mes gyvenam dabar Vokietijoje. Atkelia- 
vom čia ne tuo tikslu, kad apsigyventume 
čia, o tik palaukti, kol mūsų tėvynė vėl bus 
laisva ir kada vėl grįšim namo. Bet metai 
bėga po metų, o namo grįžti dar vis negalim, 
ir Vokietijoje pasilikti taip, kaip dabar, irgi 
negalim, tai reikės keliauti kitur sau vietos 
jieškotis. Bet ir kitur, darbo ir duonos bejieš- 
kodami, mes pasiliksim su didžiausiu savo 
troškimu — grižti į Lietuvą.

Dabar kalbėkim dar apie tą emigraciją. 
Šiandien visi lietuviai, gyvenantieji Amirikoje, 
Kanadoje, Australijoje ir kitur yra emigrantai.

Seniau, kai Lietuva buvo Rusų carų oku
puota, lietuvių gyvenimas nebuvo lengvas. 
Svetimieji ir tada nežiūrėjo mūsų, spaudė, 
kiek jiems patiko. Tada ir pradėjo spaudžia
mieji ir persekiojamieji lietuviai šalintis iš 
savo krašto į kitus. Taip atsirado pirmieji

Gulbė Botanikos sodo tvenkinyje 
Kaune. — A. Gurevičiaus foto.

emigrantai iš Lietuvos. Iš viso lietuvių yra 
iškeliavę tada iš Lietuvos daugiau kaip 
1.000.000 žmonių, taigi visas ketvirtadalis 
Lietuvos gyventojų. Vieni bėgo nuo rusų 
karinės prievolės, kuriai atlikti XIX šimtmety 
reikėjo net 25 metų! Kiti buvo nusikaltę 
žiauriems rusų įstatymams, kurie, pavyzdžiui, 
draudė lietuviškas knygas. Kas skaitė ar 
platino tokias knygas, tai būdavo suimamas ir 
tremiamas į Sibirą, o į Sibirą nenorėdami 
patekti, tokie bėgdavo kitur — į Ameriką ar 
kur. Treti šalinos iš Lietuvos, kad sunku buvo 
pragyventi. Lietuvis negalėjo gauti Lietuvoje 
valstybinės tarnybos, buvo nuolat per
sekiojamas ir visaip spaudžiamas. Tokie 
neapsikęsdami palikdavo čia visus savo 
vargus ir važiuodavo kitur laimės jieškoti.

Daugelis važiavo į Ameriką, susirado ten 
darbo ir prasigyveno. Jie ten susikūrė savo 
draugijas, įsisteigė parapijas, pradėjo leisti 
laikraščius ir knygas, ir šiandien tie lietuviai 
ten yra didžiausi kovotojai už Lietuvos teises. 
Jie daug padeda ir mums, tremtiniams, siųsdami 
savo pašaipas per BALF (Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas), siųsdami siuntinėlius savo 
giminėms ir pažįstamiems, o dažnai ir ne
pažįstamiems.

Dabar mes dairomės, kur teks mums 
emigruoti. Bet mes emigruojam tik laikinai. 
Reikės susirasti darbo ir pastogę ir patiems 
užsidirbti sau duoną.

Bekalbant, begalvojant apie emigraciją. 
Anglija kaip tik ir ruošiasi priimti visus 
lietuvius, ^tvius ir estus, gyvenančius 
Vokietijoje jų (Anglu) zonoje. Jie turi daug 
dirbtuvių, pabrikų ir kitokių įstaigų, kur 
trūksta darbininkų. Daug lietuvaičių, mūsų 
pažįstamų, jau yra išvažiavusių į Angliją 
į ligonines tarnauti. Taigi jos jau emigravo. 
O mes tik dar ruošiamės emigruoti.

Tiktai tokiu laiku paties svarbiausio dalyko 
neužmirškim: kur mes bebūtume, visada 
jauskimės esą lietuviai, savo namie (šeimose) 
kalbėkime tiktai lietuviškai ir tuojau, kai tik 
bus galima, grįžkim į Lietuvą.

Mes ruošiamės būti emigrantai tik laikinai, 
nes mes neišsižadam savo Motinos Žemės — 
Lietuvos.
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ANGLIJA
J, MATULIONIS

Labai dažnai girdim kalbant apie Angliją. 
Anglų valdžioje mes ir gyvenam. Gyvenam 
Vokietijoje, bet Vokietija savo valdžios 
neturi. Ji 1939. metais buvo pradėjus karą, 
kurį 1945 metais pralaimėjo, ir nuo tada 
padalinta į 4 zonas, kurias dabar valdo 

, Jungtinės Amerikos Valstybės (JAV), Anglija, 
Francūzija ir Sovietų Rusija. Me sgyvenam 
toje zonoje, kurią valdo anglai, dėl to pravartu 
su jais labiau ir susipažinti.
. Anglai gyvena Europoje, vadinamose Britų 
salose. Jų plotas 245.000 kv. kilometrų ir turi 
48.000.000 gyventojų. Bet tai yra tik pati 
Anglijos širdis, vadinamoji metropolija. O jos 
kolonijos ir dominijos yra yisose pasaulio 
šalyse, ir jos yra didesnės ir daugiau turi 
turtų už tikrąją Angliją (metropoliją).

Azijoje Anglija turi savo kolonijose per 
420.000.000 gyventojų su 5.260.000 kv. km 
Didžiausia kolonija čia yra Indija, kuriai dabar 
Anglai duoda nepriklausomos valstybės teises. 
Afrikoje turi 55.000.000 gyventojų 8.000.000 
kv. km plote. Amerikoje yra 15.000.000 gyven
tojų 10.000.000 kv. km plote. Iš jų svarbiausia 
yra Kanada 9.660.000 kv. km plotu ir tik su 
9.000.000 gyventojų.

Visas 5-sis žemynas — Australija irgi 
priklauso Anglijai. Ten tėra 8.000.000 gy- 

' ventoju 7.7000.000 kv. km plote. Ir prie 
Australijos dar yra garsi Naujoji Zelandija, 
kuri 'taip pat priklauso Anglijai su savo' 
1.250.000 gyventojų. Taigi Anglija, be savo 
metropolijos žemių ir gyventojų, dar turi kitur 

per 500.000.000 gyventojų, apėmusių daugiau 
kaip 31.000.000 kv. km žemės.

Tai yra pati didžiausia valstybė pasaulyje, 
nes Jungtinės Amerikos Valstijos teturi tik 
apie 8.000.000 kv. km žemės su virš 
120.000.000 gyventojų.

Sovietų Rusija irgi priskaitoma prie 
didžiųjų: ji turi nepilną 22.000.000 kv. km 
plotą ir 170.000.000 gyventojų. Čia neįskaito
mos jų okupuotos žemės, kaip Lietuva, Latvija. 
Estija, arba kitos laikinai jų valdomos, kaip 
lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rupunija, 
Bulgarija, Jugoslavija ir dalis Vokietijos.

Anglija yra karalystė: jos pryšakyj'e stovi 
karalius, kuris ir vienyja visą imperiją (tą 
visą didžiąją karalystę). Bet karalius pats 
vienas nevaldo Anglijos Imperijos:, yra šalies 
rinkti atstovai ir valdžia, ministerial. Ir 
didžiosios Anglijos kolonijos turi atskiras 
savo valdžias, kaip, pavyzdžiui, Australijos, 
Kanados, Pietų Afrikos ir kitos.

' Visoje Anglų Imperijoje tartojama tiktai 
viena anglų kalba. Nors vietiniai gyventojai 
turi savo kalbas, bet kad vyriausybė ir parla
mentus (atstovų susirinkimus) sudaro ten 
gyvenantieji anglai, tai ir valstybės kalba yra 
anglų. Taigi aglų kalba dėl to yra labiausiai 
pasaulyje išsiplatinus. Zinokim, kad ir visa 
šiaurinė Amerika tekalba tiktai angliškai, nes 
pirmieji kolonistai — emigrantai čia taip pat 
yra buvę anglai. Kaip matome, anglų kalba 
šiandien yra vyraujanti pasaulyje.

Tai tokia, trumpai tariant, yra Anglija.

Į ŠAKIUS
PR. IMSRYS

Vasarėlė graži — 
žaidžia, laksto maži. 
Ant lazdelių kius, kius, 
joja jie į Šakius. 
Joja jie į Šakius, 
į Šakius kius, klus.kius!

Kius, kius, kius keleliu, 
pievele, takeliu, 
Nemunėlio krantais, 
su drugeliais baltais. 
Kius, kius, kius! Kins, kius, kius! 
Y-ha-ha, į Šakius.

Nors maži, kaip spirgai, * 
bet greiti jų žirgai. 
Tuoj nujos ir parjos — 
Šakiuose nenakvos. 
Saulei leidžiantis jie 
kius, kius, kius — vėl namie.
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IŠ BAŽNYČIOS BOKŠTO
* LEKUTIS

Seniai jau mes norėjom įsilipi į bažnyčios 
bokštą ir pasižiūrėt į Jurbarko apylinkes. Bet 
vis neradęm progos.

— Ar žinota ką? — sako Arvydas. — Tos 
progos mes niekada ir nerasim, jeigu tik patys 
labiau nesistengsim.

Mudu su Gintuku ir žiūriva į jį. O jis 
tvirtina:

— Žinoma, Kas gi mums tą progą pakiš? 
Aš siūlau nieko nelaukti, eiti ir' lipti.

— Kaip? — sakova mudu.
— O taip. Bažnyčia visą dieną atidara, eime, 

ir įsilipsim patylomis.
Mudviem su Gintuku net baugu pasidarė.
— O jeigu zakrastijonas nutvers?
— Ko jis tvers! — sako Arvydas. — Mes 

jam nesirodysim.
Jis daug pakišdavo tokių smarkių sumanymų, 

o vis dažniausiai gerai išeidavo. Gal ir čia 
pasiseks? Mudu pagalvojova su Gintuku ir 
sakova: _

— Gerai.
O Gintukas dar pridūrė:
— Bet žinok, Arvydai, kad tu visur būsi 

pirmutinis: ir vesi, ir lipsi, ‘ir į kailį imsi, 
jeigu nutvers zakrastijonas.

— Gerai, — sako Arvydas. — Tik į kailį. 
tai tas gaus, kas nemokės pabėgti.

Buvo jau netoli vakaras. O vasaros diena 
saulėta ir šilta.

— Eime tuojau, nieko nelaukdami, — sako 
Arvydas. — Pats gerasis laikas. Šituo laiku 
ko geriausia žiūrėt į rytus.

Gerai. Žodis po žodį, mes ir einam.
Ligi šventoriaus nueiti buvo niekis, o jau 

į šventorių pradėjom eiti kaip vagys — 
pasistaipydami, apsidairydami. Tikrai sakant, 
juk visai nieko nėra nuostabaus, kad į 
šventorių, ateina vaikai. Čia jų visada būreliais 
susirenka, nes vietos daug, ir pievelė patogi, 
dideli klevai auga, įdomių lapų numeta. Bet 
dabar nebuvo čia vaikų, tik mes. Kitą kartą 
ir mes nebūtume taip staipęsi, bet dabar mūsų 
sąžinės nebuvo grynos: juk mes ėjom į tokią 
vietą, kur mūsų galėjo neleisti, o klaustis 
nesiklausėm.

— Nebijokita, — padrąsino Arvydas ir 
pirmutinis įėjo pro kairiąsias duris į bažnyčią.

. Bažnyčioje mes sukalbėjom poterius, 
apsižiūrėjom, ar kas nemato (tik buvom
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pamiršę, kad Dievas visur mato), ir atsargiai 
nuėjom į varpinės skyrių prie laiptų. Čia dar 
pasiklausėm ir atsargiai pradėjom lipti 
aukštyn.

;Niekas niekur mums kelio nepastojo, ir 
pagaliau mes visai drąsiai įsilipom į patį 
viršų bokšto ir pasižiūrėjom į rytus.

— A! — nustebom visi, pamatę melsvai 
žalsvą tolį ir blizgantį Nemuną.

— Ajai! —.kone su balsu suriko Gintukas’.—
Juk paukščiai visada taip gražiai mato iš 
aukštai! ‘ 5

Paskui mes ėmėm žiūrėt į visas puses.. 
Štai rytuose — puikus Nemuno slėnys, 
tolumoje Skirsnemunė ir Šilinės ąžuolynas; 
pietuose — čia pat Nemunas, už Nemuno 
Kiduliai, Šiaudinė, Kaimelis, Karališkiai ir 
šonuose girios; vakaruose — ilgokas galas 
Nemuno, Kuolainės piliakalnis, Barkūnų; 
Kalnėnų ir Smukučių kaimai ir šilai, pušynai 
neužmatomi; šiaurėje — Naujakuriai, Dainiai, 
Dainių pelkė ir kiti kaimai. Visur įdomu ir 
gražu —•' žiūrėk ir žiūrėk.

Gintukas tuojau pasižiūrėjo ir žemyn. 
Pasižiūrėjo ir įsikibo į Arvydą.

Žemyn žiūrėti baugu iš didelio aukščio. 
Rodos, virsti su visu bokštu.

Paskui Gintukas apsiprato.
Mes matėm, kaip gatve žmonės vaikščiojo 

ir važinėjo. Jie visi atrodė nedideli, trumpi ir 
lyg ne vaikščiojo bet rėpliote rėpliojo.

Praėjo ir keli pažįstami vaikai.. Mus ėmė‘ 
pagunda sušukti jiems, ■ bet nenorėjom 
užsitraukti bėdos.

— Tik aš manau, kad jie nesupras mūsų 
balso ir nežinos, iš kur, — tarė Arvydas. — 
O įdomu būtų sužinoti, ar jie išgirstų ir kaip 
išgirstų. Ir jisai šuktelėjo pamaži:

— Uhūl
Vaikai tuojau pasižiūrėjo į bažnyčios pusę. 

Paskui jie stabtelėjo ir ėmė dairytis. Mums 
parūpo, kad jie iš tikro nesuprastų, iš kur ir 
kas čia. Juo daugiau vaikų, juo daugiau 
triukšmo, o tada ir bėdos daugiau. Mes visai 
nutiloti ir tik žiūrėjom į juos. Bet jie mūsų 
negalėjo matyti. Po valandėlės vaikai nuėjo 
sau, ir mės vėl ėmėm dairytis į visas puses.

Įdomiausi buvo rytai su Nemunu, Tas 
Nemunas, Nemunas! Visiems jis mums mielas 
ir brangus. Nuo mažo vaiko lig seno žmogaus
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nepaliaujant juo gerėjęsi nei saulei šviečiant, 
nei audrai siaučiant. Kai saulė, ir nejra vėjo, 
tylus Nemunas, pamažėle teka į vakarus, kaip 
veidrodis blizgėdamas. Kai audra siaučia, 
susijudiną suvilnyja ir daužo krantus, ir mėto 
laivus, ir taško keleivius, kurie mažu laiveliu 
išdrįsta į jo bangas išplaukti. Prityrusios 
reikia rankos, kad išlaikytų laivelį, kad 
putojančios bangos neišmuštų jo iš kelio ...

Mūsų akį patraukė garlaivis. Mes jau kelis 
praleidom garlaivius, bet čia pat; vienas pra
plaukė su ilga vilkstine baidokų. O tą paskutinį 
pamatėm iš toli — nuo pat Šilinės. Paskui 
jis išnyko mums vėl iš akių, įplaukęs į 
Nemuno vingį ties Narkūnų piliakalniu už 
Lenktinės (girios). Šiapus Lenktinės vėl pasi
rodė. Mes matėm, kaip stojo jis ties 
Skirsnemune, paleisdamas ir priimdamas 
keleivius. Matėm, kaip retkarčiais pakyla iš 
jo dūmtraukio tiršti tamsūs dūmai ir ilgu 
siauru debesiu nusidriekia per visą Nemuno 
slėnį. Kiekvieną kartą taip pasidaro, kai 
kūrikas įverčia į mašinos krosnį lopetą 
akmeninių anglių.

Bežiūrėdami, besigrožėdami pajutom, kad 
prieš mus viskas pamaži paraudo.

— Vaikai, — tarė pašnabždomis Gįntukas, 
— juk jau vakaras!

Mes pasižiūrėjom į saulę — jau leidžias.
— Ar neužrakino mus?.. — pasižiūrėjom į 

vienas, kitą.
Tuojau palikom viską ir pasileidom laiptais 

žemyn.
Drebančiomis kinkomis artinamės prie durų, 

spaudžiam rankeną, darom — nė krust! Dar 
kartą spaudžiam ir traukiam — neina!

— Kas dabar bus? — vėl žiūrim į vienas kitą.
— Palaukit, — sako Arvydas. — Eime per 

zokrastiją. Ten kartais paskiau teužrakina.
O bažnyčioje jau pradeda darytis tamsu. 

Paskutiniai raudoni saulės spinduliai trykšta 
dar pro langus, bet jie tiktai daugiau 
paslapties įneša į bažnyčia.

Per visą bažnyčią tykinam prie zokrastijos 
durų, tveriam už rankenos ir traukiam. Ir tos 
nesiduoda!

Dabar mums visai aišku: mes esam užrakinti 
bažnyčioje ir be ryto niekas mūsų iš čia 
neišleis. Langai žemai neatidaromi, aukštai — 
neprilipami. Šimtai visokių minčių laksto 
mums po galves, bet nė vienos nėra tokios, kuri 
užvestų mus ant tikro kelio išeit iš bažnyčios.

„Jūs, mažo tikėjimo žmonės!" suskambo

Jurbarko bažnyčia per 'tirštai suklėstusius klevus.

man ausyse evangelijos žodžiai, neseniai kada 
klebono per pamokslą šioje pačioje bažnyčioje 
pasakyti. Yra žmonių, kurie ištisas valandas 
išbūva bažnyčioje. Tai Dievo namai. Visi 
ateinam čia pasimelsti ir pasiguosti Dievui. 
Ko gi mes bijom?

Mes nežinojom, ko bijojom. Bet tiktai baugu 
mums dabar išeit ir iš zokrastijos į navą. Kai 
ėjom čia, rodos, nieko bauginančio nematėm. 
Bet vis dėlto rūpi man pasižiūrėt į navą, ar 
nestovi ten kantapolis... Ta mintis, matyt, 
ir Arvydą labiausiai kankino. Mudu abudu 
tuo pačiu sykiu iškišova iš zokrastijos galvas 
ir pasižiūrėjova. Kantapolio nebuvo...

Kaip akmuo nuslinko nuo krūtinės. Širdis 
palengvėjo. Bet Gintukui nieko nesakėva. Jam 
tie dalykai gal ir nebuvo parėję į galvą, nes 
atrodė ramesnis už mudu. Jis tiktai klausė:

— Ką dabar darysim? Mes turim išeit iš 
bažnyčios... \

Man kažin kodėl neramu buvo žemai. Aš 
norėjau aukštyn. Rodės, užsilipčiau ant stogo 
ir jau galėčiau nakvoti. Paskui paaiškėjo, kad 
ir visiems mums taip rodės.

Ir štai parėjo man į galvą keista mintis: 
įsilipt į bokštą ir paskambinti varpu... Arba 
pagroti vargonais...

Ir juodviem rodės, kad tai geriausias būtų 
daiktas.

Mes sutarėm ir vėl tykinam per bažnyčią. 
Tiktai žengiam ir staiga išgirstam: „Sveika 
Marija, malonės pilnoji! .."
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Taip ir sustojom visi. Ir žiūrim į tą pusę, iš 
kur pasigirdo maldos žodžiai. Ir matom — 
prie Panelės Švenčiausios altoriaus klūpo 
moteriškė ir pusbalsiu meldžias, rankas 
aukštyn iškėlus.

„Ar gali bažnyčioje vaidintis?" tuojau 
dingtelėjo man į galvą.

— Vaikai, — sakau, — bažnyčioje negali vai
dintis. Čia yra žmogus. Ir ji, tur būt, kaip mes...

Arvydas linktelėjo man galva ir pirmutinis 
pradėjo eit į tą moteriškę. Bet kai tik mes 
pradėjom į ją artintis, ji, skristelėjus į šalį, 
pasižiūrėjo; ir dar garsiau ėmė kalbėti poterius, 
o jos balsas iš baimės drebėjo.

Dabar mes aiškiai jutom, kad čia ne 
vaiduoklis, o tokia pat išsigandėlė, kaip ir 
mes. Kai visai priėjom prie pat jos, ji staiga 
atsistojo ir peržegnojo mus, paskui iškėlė 
rąžančių ir laiko prieš mus.

Dabar mes ją pažinom: tai buvo Agnieškėlė. 
Žmonės sakydavo, kad ji ne viso proto. Bet 
niekas jos kvailiojant nėra matę, ir niekam 
ji pikto nedarė, tik buvo labai pamaldi, ir 
kartais jai rodydavos, kad ji matanti kažin 
kokias dvasias.

— Agnieškėle, —sakom mes jai,—nebijok. 
Mes žemės vaikai, ne vaiduokliai. Juk 
bažnyčioje negal vaidintis. Mus užrakino ...

Agnieškėlė tuojau atsigavo. Dar sykį per
sižegnojo ir ėmė kalbėtis su mumis.

— Ir mane užrakino, — tarė ji. — Aš 
niekada nebuvau buvus už altoriaus. Užlindau 
pažiūrėt, o į tą sykį, matyt, atėjo zakrastijo- 
nas ir nepamatė manęs ... Ir aš jo negirdėjau.

Vadinas, ir ji ne be tam tikro tikslo buvo 
atėjus į bažnyčią! Va, kaip! Yra ir daugiau 
žmonių, kurie nori ką pamatyti ir sužinoti...

Mums drąsiau pasidaro, ir sakom jai:
— Mes buvom bokšte. Norėjom iš aukštai 

pasižiūrėt...
— Suprantu, suprantu... — palingavo 

Agnieškėlė galva. — O ką dabar jūs darysit?
— Mes norim išeiti.
— Ir aš norėčiau. Bet jeigu ne, tai melsiuos, 

kol paims miegas, o kai paims miegas, atsi
gulsiu kur į suolą ir pergulėsiu. Ar daug čia 
tos nakties! Ir jūs galėtumėt taip padaryti.

— Ne, ne, — sakom mes. —Ką darys mūsų
tėvai?.. '

— Taip, taip, jūsų tėvai... — sako 
Agnieškėlė, linguodama galva.

— Patark mums, ką daryti? Gal paskambinti 
varpu?

— Va! —apsidžiaugė Agnieškėlė. — Buvau 
ir užmiršus. Juk dar poterių neskambino. 
Tuojau tur ateiti varpininkas poterių paskam
binti, mes ir išeisim.

Nuėjom į varpinę ir laukiam. Laukiam, 
laukiam, o vis neateina ir neateina. Gal 
užmiršo?

Agnieškėlę paliekam žemai, o mes, netekę 
kantrybės, lipam visi trys aukštyn ir imam 
traukti virvę. Traukėm, traukėm, kol įsiū- 
bavom, paskui tiktai — gan,. gan, gan!.. 
Patiko mums. Tikri varpininkai galėtume 
būti. Gan, gan, gan... Garsiai ir aiškiai 
skamba varpas.

— Bet kas iš to? — sakau aš juodviem. — 
Jeigu varpininko nėra namie, tai kitiems nei 
štai, nei antai, kad varpas skamba. Juk visi 
manys, kad poterių skambina, ir niekas čia 
neateis.

Sulyg, tais žodžiais mes ir paleidom virvę. 
Ogi žiūrim — varpininkas, kaip iš sienos 
išlindęs, stovi prie mūsų!

— O kas jums leido? — rūsčiai paklausė jis.
— Mes su Agnieškėle ... — sako Arvydas.

— Ir ji patarė ... ’
— su kokia Agnieškėle? — paklausė varpi

ninkas.
— Ogi ta Sapalų Agnieškėlė... Ji žemai 

pasiliko, o mes užlipom paskambinti. Mus 
netikėtai užrakino ...

— Jokios Agnieškėlės nemačiau, — tarė 
varpininkas. — O jūs kažin ko čia atėjot... 
Eime pas kleboną.

Varpininko nepasitikėjimas mums buvo la
bai nemalonus. Ko gi mes galėjom eit j 
šventą vietą? ..

O klebonas visiems mums buvo gerai 
pažįstamas. Mokykloje dėstė jis tikybą ir 
visus mus pažinojo. Bet tokiu laiku ir tokiu 
būdu eiti pas kleboną vistiek nemalonu.

Varpininkas buvo kietas, mūsų nepaleido, 
ir mes akis į akį atsidūrėm prieš kleboną.

— Štai šitie išdykėliai, matyt, blogu tikslu 
buvo įlindę į bažnyčią, — tarė varpininkas.

Klebonas pastatė akis. Mes pasisakėm jam 
visą teisybę.- O galų gale pridūrėm:

— Ir Agnieškėlė galėtų paliudyti: ir ji 
buvo užrakinta. Tik ji pasiliko žemai, o mes 
lipom skambinti...

— Bet aš jokios Agnieškėlės nemačiau, — 
tarė varpininkas.

Klebonas smagiai susijuokė.
— Agnieškėlė per daug gudri, kad var-
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pininkas ją pamatytų, — tarė jis. — Ji nema
toma sugebėjo pranerti, o jūs ir įkliuvot. Ką 
dabar su jumis daryti?

Paskui jis rimtai pasakė:
— Jeigu jūs būtumėt pasiklausę, aš nebū

čiau draudęs jums įsįlipt į bokštą. O dabar — 
negerai padarėt.

Mes atsiprašėm.
— Ir kitą kartą žinokit, — tarė klebonas, 

— kad jeigu poterių neskambinta, tai varpi
ninkas ateis. Bet verčiau visada tvarkingai 
elkitės.

Tą vakarą grįžom, kaip nuplakti.
Bet bokšte — puiku ...

5. Vabalėlis obuolinis
Bitelė nusileido ant obels žiedo, . kuris 

skaisčiai baltavo prieš saulę ant sodrios 
šakelės. Rudas, nedidelis vabalėlis, su pilku 
trikampiu dryžiu ant tamsių sparnų, iškišo 
galvą ir labai mandagiai nusilenkė:

— Laba dienai — ištarė švelniai. — Ar labai 
pykšite, jei paprašysiu, kad mažą valandėlę 
netrukdytumėt man?

— O ką jūs čia veikiate? — nustebo bitelė. — 
Ar taip pat jieškote medaus?

— Visiškai ne, — atsakė jai vabalėlis. —
Atleiskite, jei jums tas nepatiks, bet jei 
klausiate, tai pasakysiu. Aš noriu padėti čia 
kiaušinį... > •

— Kiaušinį? — nusišypsojo nustebusi 
bitelė. — Kodėl gi kiaušinį į šitą žiedą? Ar 
jūs neturite kitur jam vietos?

— Taip ir yra, kad neturiu. Tokia jau mano 
prigimtis. Aš geriau obels žiede... — kalbėjo 
vabalėlis, — ir mano mieli vaikučiai be šių 
balto šilko rūmų neišvystų gražiojo pasaulio ...

Jis staiga pajudino savo raudonus liestukus 
ir žengė kelis žingsnius. t°s pačios spalvos 
kojelėm.

— Niekur nerandu gražesnio gyvenimo, 

kaip žydinčioje obelyje, — kalbėjo toliau, 
žiūrėdamas į bitelę. — Gal būt, dėl to, kad 
čia gimiau, augau ir mirsiu. Visa jau mūsų 
tokia giminė — obuoliniai. Mus kitaip nė 
nevadina... Gražūs mūsų pasirinkti namai, ar 
ne? Tik apsidairykite, kaip akys raibsta nuo 
šito žiedų baltumo . • •

— O kas gi ten? — sušuko bitelė, pamačiusi 
netoli keletą parudusių obels žiedų, lyg jie 
būtų buvę keno nudeginti. — Kas gi jiems 
galėjo pasidaryti? Ar jūs nežinote? — pa
klausė, visai nežinodama, kad šitam mažiuliui 
pataikys savo žodžiu tiesiai į širdį.

Rudasis vabalėlis paraudo, lyg būtų staiga 
labai susigėdęs. Nedrąsiai, lyg nusikaltęs, 
žvilgtelėjo bitelei į akis ir tarė:

— Nesijaudinkite, gerbiamoji. Argi keli 
parudę žiedai gali užtemdyti pavasario skai
stumą? Tai neverta dėmesio.

Bitelei, kuri buvo labai jautri, tas nepatiko.
— Jūs klystate, — pasakė ji ryžtingai. — 

Juk kiekvienas pumpurėlis pavasarį skečias 
ir progsta, kad augtų ir žydėtų, o ne kad 
mirtų. Į daug ką mes galime nekreipti dėmesio, 
sakydami, kad tai ne mūsų reikalas. Bet tai 
nebūtų kilnu iš mūsų pusės. >
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— Gal tai ir tiesa, — atsakė jai, dar labiau užrausdamas vabalėlis. — Bet ką jūs žinote: o gal tokie reiškiniai kartais susiję su keno gyvybe?..— Nesuprantu, apie ką jūs kalbate, — tarė bitelė-— Apie tuos žiedus... — nedrąsiai ištarė rudasis vabalėlis, ir bitelė dabar aiškiai suprato, kad tų parudusių ir nudegintų skaisčiųjų žiedų kaltininkas buvo jis pats.— Kodėl jūs taip padarėte? — paklausė dabar jo bitelė tiesiai ir šaltai. — Ar jums nemielas pavasario žydėjimas, jei imatės tokio pikto darbo?— Ak, neteiskite taip griežtai .manęs! Kain gi būtų nemielas pavasario žydėjimas! Ir dideliam nusikaltėliui jis sujudina užkietėjusią širdį. Ką čia ir bekalbėti. Bet jeigu jau įsikalbėjome, tai priveskime tą pašnekesį ligi pat galo. Gerai, aš jums atvirai prisipažinsiu, kad tie per anksti parudę žiedai tai mano darbas. Bet už tai išklausykite manęs ligi galo. Galiu jums prisiekdamas pasakyti, kad tų žiedų per mano kaltę paruduos ne daugiau kaip trisdešimt. Tik trisdešimt obels žiedų iš tos gausingos pavasario jūros! Tai viskas, ką galiu jausti ant savo sąžinės, nuoširdžiai jums prisipažindamas. Sakykite, jei gimiau žemėje, ar nė šitie keli žiedai man nepriklauso? Ir tai ne malonumui, o moteriškai pareigai. Į kiekvieną iš jų įdedu po kiaušinėlį, iš kurio išriedėjęs mano mažiulis ir suvalgo tą balto žiedelio pumpurą- Juk turite pripažinti, kad reik kuo nors kiekvienam gyvenime verstis. Jūs negalite spręsti apie viską pagal save, nes vargu čir kitas toks idealas yra pasaulyje, kaip jūs ir jūsų valstybė. Dėl to, man rodos, negalite savo artimo smerkti vien dėl to, kad jis nesugeba tvarkytis pagal jūsų gyvenimo būdą, nors ir labai to norėtų. Žinoma, jūs man galite dar kartais prikišti, kad aš tuo labai daug žalos padarau sodui. Bet jūs negalvokite taip, kaip žmogus, kuriam niekados negana. Tik jo gobšumas tepa ir baltina pavasarį medžius kalkėmis, kurios kaip dalgis guldo mūsų 

giminę, taip sunkiai ir vargiai žiemos šalčius iškentusią po medžių žieve. Ar jūs manote, kad lengva mirti, pirmam pavasario spinduliui sušvitus, vien dėl to, kad žmogus turėtų rudenį keletą obuolių daugiau? Taip, taip, jūs tik pagalvokite! Saulė visiems šviečia ir visus lygiai gaivina. Sykį žemėje gimę, kiekvienas turime teisės gyventi, ar tai būtume mažas, ar didelis. O dėl tos daromos žalos sodui, jei norite teisingai iš manęs paties žinoti, tai pasakysiu atvirai, kad ji nėra tokia didelė, kaip žmogus įsivaizduoja. Kai žiedų daugybė, juos net reikia apretinti dėl paties medžio sveikatos. Žinoma, kai žiedų ant kurio medžio maža, aš nutylėsiu...Rudasis vabalėlis nutilo ir ilgą, smailą savo nosytę, su dviem mažais liestukais, ištiesė į bitelę, lyg laukdamas atsakymo.— Žinoma, kiekvienas nori gyventi, — atsakė ji pagaliau rimta ir susimąsčiusi.—Bet ne su visomis jūsų mintimis galėčiau sutikti- Aš branginu gyvenimą, ir dėl to, man rodos, jis turėtų būti labai prasmingas. Gal dėl to, kad aš labai jautri grožiui, kuris turėtų, mano manymu, už viską labiausiai būti artimas pasaulyje. Jei jūs sakote, kad turite teisės į tuos kelis žiedos, tai tokią pat teisę į juos turi ir kiti. To nepamirškite ir mane teisingai supraskite. Juk ne jūs juos užsiauginote. Ne visus savo veiksmus, kurie mums atneštų naudos, galime pateisinti gyvenimo būtenybe...— Tai kur aš turiu dėti savo kiaušinius? — sušuko vabalėlis, sujudęs ir žybteldamas savo mažomis akutėmis.Bitelė suprato iš jo žvilgsnio, kad jis buvo labai nepatenkintas jos atsakymu.— Kur dėti! — atsakė ji visai ramiai. — Dėkite ten, kur rengėtės dėti, tik nepykite ir nebumokite už tai ant tų, kurie ne per daug gėrisi šituo jūsų darbu. Tai viskas, ką norėjau pridėti...Mažiulis daugiau nepasakė nė žodžio, tik giliai įlindo į žiedo pumpurą ir ten pasislėpė- Bitelė nusišypsojo ir nuskrido į medžio viršūnę, kur ją viliojo patys gražiausi žifedai.
(Dar ne viskas)
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Šv. Tėvas, kalbėdamas i tikinčiuosius, 
nurodė, kad praėjusio karo žaizdos tebėra 
neužgydytos, o kai kurios pasidarė dar 
gilesnės. Toliau jis nurodė, kad valstybės, 
kurios išėjo iš paskutinio karo nugalėtojomis, 
begali vadovautis neapykanta ir turi atsisakyti 
priespaudos.

Jeigu iš tikrųjų visos valstybės rodytų gerą 
valią ir norą sugyventi, gerbti ir mažas 
tautas, tai ir mes šiandien būtumėme savo 
laisvoje Lietuvoje, netektų klajoti po svetimus 
kraštus. O

Dveji metai. Šįmet, birželio mėn. 14 d., 
suėjo dveji metai, kaip nelaimingoje kelio
nėje yra žuvęs jaunimo bičiulis kun. dr. Jonas 
Puišys. Dėkingi tautiečiai jam yra pastatą 
dailų balto marmuro paminklą Šveinfurto 
katalikų kapinėse.

Ledinuotam ašigaly — šilta sritis. Ameri
kiečio admirolo Byrd Pietų ašigalio ekspe
dicija praėjusią žiemą iš lėktuvo pastebėjo 
šilto vandens ežerus Pietų ašigaly, kur nieka
da lig šiol žmogaus kojos nebūta nei lėktuvo 
neužsukta. Ekspedicija ir toliau tyrinėja pietų 
ašigalį. Admirolas Byrd mano, kad ten gali 
būti nepaprastų turtų.

Amerikoje esančios sugalvotos krosnelės, 
kuriomsi radijo pagelba dešrelės išverdamos 
per 10 sekundžių, o pyragai, kuriems pa
prastai reikėdavę 2 valandų, iškepami per 
29 sekundes. Mėsos kepsnis tuo būdu pa
ruošiama per 35 sekundes.

Vasaros karščiai. Gegužės pabaigoje ir bir
želio mėnesio pirmosiomis dienomis buvę 
karščiai Londone siekė 320 C, o Prancūzijoje 
— žmogaus temperatūros, būtent, 36.6°C.

Trumanas, JAV prezidentas, sudarė komisiją, ‘ 
kuri turėjo pasisakyti, ar amerikiečiai januoliai 
irgi turi tarnauti kariuomenėje. Ta komisija 
pasisakė už tokios karinės prievolės reikalin
gumą. Amerikiečiai nori vadovauti pasauliui 
ir nori, kad jame viešpatautų tautų laisvė ir 
teisingumas. Amerika turi turėti stiprią ka
riuomenę. Amerika, kaip ir kiti kraštai, karo 
nenori, bet mano, kad karas gali iškilti. ■ 
Amerikiečiai pasiryžę laikyti stiprią ka
riuomenę, kuri galėtų ginti kraštą, ir taip pat 
stiprų ero (lėktuvų) laivyną, kuris prireikus 
galėtų pulti priešo teritoriją. Amerika įieško 
sau ir talkininkų. Ji geruoju sugyvena su 
D. Britanija- Pastaruoju laiku ji nori sudaryti 
karo sąjungą su Pietų Amerikos valstybėmis 
ir su Kanada. Ji remia ir Graikiją, ir Turkiją, 
kurių nepriklausomybei, JAV nuomene, gresia 
pavojus iš SSSR (Sovietų Rusijos).

Anglijos parlamente prieš kurį laiką buvo 
kalbėta apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos val
stybes, kurias Sovietų Rusija prisijungė sau. 
Ten buvo pasakyta, kad JAV-bės visiškai 
nepripažįsta šito prijungimo. Britai pripažįsta, 
kad tas įjungimas faktiškai yra įvykęs, bet 
D. Britanija nėra pripažinusi, kad tai įvyko 
pagal teisę, vadinas, teisėtai ir teisingai. 
Nemanoma, kad būtų kada nors teisiškai pri
pažintas tų valstybių prijungimas, nes pasaulis 
vis daugiau ir daugiau pradeda suprasti mums 
padarytą skriaudą .

Britai nori, kad iki šiol britų šeimoje 
tebesanti Indija, valdytųsi pati. Tik britai
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pageidauja, kad ji liktų britų tautų šeimos 
narys, kaip Kanada, Australija ir kt. Tačiau 
pačioje Indijoje žmonės moslemai ir indai 
nesutaria taip savęs, kovoja prieš viens antrą 
ir lieja kraują. Paskutiniu metu sudeginta net 
50 kaimų ir išžudyta daug žmonių. Mat, kai kas 
kelia mintį, kad Indija turėtų būti padalinta ir tie 
„broliai priešininkai" apsigyventų kiekvienas 
savo dalyje. Prieš tokį Indijosį padalinimą 
pasisako didelis Indijos patriotas ir kovotojas 
dėl laisvės Gandhi. M- S.

Minių minios žiūrevų. Glasgove, Anglijoje, 
įvyko futbolo rungtynės, per kurias buvo 
susirinkę apie 135000 žiūrovų. Tai bent 
skaičius!

Mažas didvyris. Vienam ūkyje, Amerikoje, 
kilo gaisras. Tuo metu tėvų nebuvo namie. 
Buvo tik maži vaikai. Tačiau penkerių metų 
ūkininko sūnus, gaisro neišsigando ir ma
žesnius vaikus išgelbėjo. Savo 9 mėnesių 
seserį jis nešte išnešė iš ugnies, o 3 metų, 
brolį ir 4 metų seserį veste išvedė.

"Pl? AWOCiOA
Uždavinys langučiuose Nr. 4

Štai jums aštuonios raidės ir aštuoni langu
čiai: sudėkite tas raides į tuos langučius taip, 
kad išeitų šeši žodžiai.

Skaityti galima žemyn ir aukštyn, į dešinę 
ir į kairę. Ir dar pridėsim, kad ilgiausiasis 
žodis bus vieno Lietuvos apskrities miesto 
vardas-

Klaidų atitaisymas
„Saulutės" Nr. 3—4, 61 pusi., dvi eilutes po Vydūno rankraščiu reikia skaityti keturiomis eilutėmis: 

dvi eilutes ligi pusės ir kitas dvi eilutes nuo pusės puslapio.
Tam pačiam numery, 67 puslapy, Baltijos pasaka yra B. Voveraitės.

Šio numerio viršelis R. Veselausko.

„SAULUTĖS" adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14
Tiktai 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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