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LIETUVIŲ VAIKŲ LAIKRAŠTIS
DETMOLD, 1947 .METŲ LIEPOS - RUGPJŪČIO MEN. NR. 7—8 — II METAI

ŠILTOJI VASARĖLĖ
’ . ■ ■ . GIRMANTAS

Liepa ir rugpjūtis — vasaros mėnesiai. Bet kodėl liepos mėnuo? Kodėl rugpjūčio?
Pasakoje ąžuolas, uosis, beržas, eglė pagirti medžiai; o dainoje — liepa. Daug dainų kalba 

apie liepą., Ar ne gražus medis? Ar ne naudingas? Koks malonus žalumas lapų! Koks kvapumas 
žiedų! Kai liepos žydi, tūkstančiai bitelių dūzgia jų žieduose, o kai prineša liepų žiedų medaus, . 
aviliai iš tolo kvepia! Ir gardus, kvapus' toks medus, ir sveikas, kaip ir liepų žiedų arbata. 
O iš paties medžio' dailiadirbiai statulas .daro, kiti margintas kultuves drožia, ratelius tekina 
ir daugybę kitų dailių ir naudingų daiktų daro, kur reikia minkšto ir patvaraus medžio. O .
liepos medis toks ir yra. Taigi ne be reikalo liepos mėnuo savo vardą gavęs, ne be reikalo 
liepos medis dainose dainuojamas.

Bet prisiminkim ir liepos mėnesio įvykius.
1410 metais liepos mėn. 15 d. Vytautas. Didysis, su lietuvių ir lenkų kariuomenėmis, 

totoriams ir gudams talkininkaujant, ties Tanenbergu sumušė kryžiuočius. Tai buvo didelis . 
laimėjimas. Prieš tai per du šimtus metų kryžiuočiai smerkės į Lietuvą ir Lenkiją ir plėšė, 
grobė, viską naikino. Sunaikinę Lietuvą, kryžiuočiai būtų ėję dar toliau, į Rusiją, ir kažin kur 
būtų išplėtę savo galybę. Deja, liepos mėn. 15 dienos Vytauto Didžiojo • žygis tą jų galybę 
sutriuškino, ir kryžiuočiai nuo tada pasidarė niekam nebepavojingt •

Liepos mėnesį prisimenam ir du na jus didvyrius — Darių ir Girėną. 1927 m. liepos 17 d. 
perskrido juodu Atlanto vandenyną. Perskrido ir žuvo vokiečių žemėj už kelių šimtų kilometrų 
nuo Kauno, kur visą naktį laukė juodviejų dešimtys tūkstančių žmonių. Dabar paprastas 
daiktas perskristi Atlantą, bet tada buvo didelis, didvyriškas žygis. Ir dabar lekia gerais 
moderniškais lėktuvais, o juodu lėkė visai paprastu lėktuvu. Ir. tą didelį ir pavojingą savo 
žygį Darius ir Girėnas paskyrė’ jaunai Lietuvai. Ir tuo savo žygiu plačiai išgarsino Lietuvos 
vardą po visą pasaulį.

Rugpjūčio mėnesį baigiami nuo laukų imti javai — pats svarbiausiasis žemės derlius. i 
Senovės lietuviai pagonys, sako, žemės deivei Žeminėlei ir dievui Patrimpui javų derliaus ų' 
aukas aukodavę ir dėkodavę. Krikščionys lietuviai dėkoja Dievo Motinai Marijai. Juk ji pati 
kadaise gyveno žemėje ir visus žemiškuosius mūsų vargelius žino. Rugpjūčio mėnesio 15 dieną, 
minėdami Dievo'Motinos į dangų ėmimą, lietuviai neša pašventinti pluoštus javų ir meldžias, 
kad Dievas visada, laimintų laukus ir derlių. Nes kas gi būtų, jei nederėtų javai? Štai dažnai 
dabar valgom negryna duoną ir skundžiamės, o kaip būtų, jei ir tokios netektume?..

/Pilka ir neprasminga būtų tautos istorija, jei nebūtų buvę didvyrių ir didžių darbų. Lietuvių 
tauta daug yra turėjusi didvyrių ir prasmingų įvykių, praėjusiuose laikuose, tiktai mokėkime 
juos prisiminti ir vertinti. O minėdami didžius praeities žygius, rūpinkimės, kad ir mūsų laikai 
netuščiai prabėgtų. Kas heįveikiam didelių darbų, darykim mažesnius, nes ir mažesni, į • daiktą 
sudėti, pasidaro dideli.
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Nemunas ties Rambynu.

AIDONA, GEDIMINO DUKTĖ
Tarp girių, pelkių, prie sraunių upių, gy

veno garbinga tauta, tauta, kuri, kartą ką 
nors pasiryžusi, visados tesėdavo.

Tai buvo lietuviai.
— Ak, kad kokiu nors būdu pavyktų su 

jais susigiminiuoti, — galvojo sau ne kartą 
lenkų karalius Vladislovas Uolektėlė (Lokie- 
tek) — kad jie būtų mums draugai, bet ne 
priešai! Padaryčiau tada galą kryžiuočiams, 
nors iš vienos pusės nesibijočiau priešų puo
limo.

Taip galvojo karalius Uolektėlė.
O Lietuvą valdė tada galingas kunigaikštis 

Gediminas. Turėjo jis mylimą dukterį, kuri 
buvo nuostabiai graži, kaip tikras pava
sario žiedas. Vardas josios buvo Aldona. 
Vadindavo ją ir paukšteliu ir Saulyte, nes 
Aldona spindėjo tėvo rūmuose, kaip tikra saulė.

Plaukus turėjo aukso, veidą šviesų, kaip 
giedrią dieną.

Visų Lietuvos mergelių papročiu dėvėdavo 
baltai, o galvą pasipuošdavo žalių rūtų vaini
kėliu.

Bet ne dėl grožio, ne dėl baltų drabužių 
praminė ją Saulyte, tik dėl jos šviesių, vi
suomet linksmų akių, dėl šypsenos, dėl šir

dies, kuri pykčio nepažinojo. ’
Nuo ryto ligi vakaro Aldona sau dainuo

davo, o tėvai sakydavo:
— Girdi, kaip paukštelis mums gieda?
Apie tą kunigaikštytę sužinojo Uolektėlė, 

tad kilo jo galvoje mintis.
— Jau žinau, kuriuo būdu susibičiuliausiu 

su lietuviais, — pats sau tarė.
Uolektėlė turėjo sūnų Kazimierą. Jis nu

sprendė tą sūnų apvesdinti su Aldona.
Netrukus jis nusiuntė pas Gediminą savo 

pasiuntinius.
— Tą bei tą jam pasakykite, — įsakinėjo 

karalius.
Kaip ten pasiuntiniai Uolektėlės norus 

dėstė, to niekas nežino, bet, matyti, gerai 
išdėstė, nes Gediminas prašymo neatmetė.

Aldona tad turėjo tapti Kazimiero žmona, 
tik iš pradžių reikėjo ją krikščionių tikybos 
išmokyti. Mat, Lietuva tada buvo pagoniška. 
Lietuviai tikėjo įvairiomis dvasiomis, garbino 
ąžuolus ir žalčius, 'bet apie tikrąjį Dievą dar 
nežinojo. Dabar tik kunigaikštytė Aldona 
apie jį turėjo sužinoti.

Kunigaikštytė klausė pasakojimų apie Dievą, 
meilės ir gerumo kupiną, apie Motiną Sven-
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čiausią, apie Jėzaus kančias, klausė atsidėjus, 
Daug jai pasakojo taip pat apie kraštą, kurį 

• vėliau turėjo valdyti, apie priešų puolimus, 
apie lietuvių imamus belaisvius ir sudegintus 
kaimus. -------------

Atėjo pagaliau valanda, kada reikėjo * 
palikti seną Gedimino pilį. Kartą Aldona 
puolė pri tėvo kojų ir patyliukais prabilo:

— Noriu tavęs kai ko paklausti ir pa
prašyti, tėveli.

— Klausk, ko nori, Saulyte. •
Tada mergaitė ėmė nedrąsiai kalbėti.
— Kokį man duosį kraitį, tėveli?
Nustebino Gediminą bent kiek tie žodžiai, 

bet jis atsakė:
— Duosiu ' tau turtingą kraiti, dukrele 

brangioji, duosiu tau kailių pilnas skrynias, 
gintarų ir brangių drabužių.

—• Ne to aš noriu, tėveli, neto, — nutraukė 
Aldona, purtydama aukso galvelę.

— Tai ko gi tu nori, dukra? Sakyk drąsiai!
Tada Aldona ėmė tėvui pasakoti apie tai, 

ką pati buvo girdėjusi apie gerąją lenkų 
karalienę Kingą, kuri ne sidabrą, ne auksą, 
bet daug didesnį turtą — druską atnešė len
kams, o paskui Saulytė sakė, kad lenkų 
žemėje žmonės labai liūdi, nes lietuviai daug 

belaisvių iš jų yra išvedę.
Verkia dabar motinos savo sūnų, seserys 

brolių, vaikai tėvų, — sakė. — O jie, tėvai ir 
broliai, mūsų žemėje kalėjimo rūsy gyyena, 
liūdėdami ir vargdami ;.. Jie niekad nesišyp
so! Girdi, tėveli, niekuomet. Ir tiek ašarų 
liejasi... Taigi, tėveli brangiausias, aš noriu 
tas ašaras nušluostyti, toms lūpoms šypseną 
grąžinti! Noriu vargšams belaisviams būti 
tikra Saulutė. Leisk man tai, teveli. Duok 
laisvę nelaimingiesiems! Leisk, kad jie su 
manim į savo kraštą sugrįžtų!

-Kunigaikštis Gediminas patenkino mylimos 
dukters prašymą: Lietuvių kalėjimo vartai 
buvo atidaryti, grandiniai nukrito ...

Važiavo kunigaikštytė Aldona, paskui ją 
sekė gausus būrys žmonių, o prieš ją, kaip 
baltas balandėlis, skrido džiaugsminga žinia:

— Belaisviai grįžta! Belaisviai grįžta!
Tarp šypsenų, tarp džiaugsmo šūkavimų 

linksmai važiavo Aldona, pati. kaip aušra, 
džiaugsmu spindėdama.

Lietuva per tas Gedimino dukters ir kara
liaus Uolektėlės sūnaus Kazimiero sutuok
tuves grąžino daugiau kaip 20.000 belaisvių.

Iš V. Daugirdaitės Sruogienės "Lietuvos 
istorijos vaizdų ir raštų".

B. VOVERAITE.
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Baltaplunksni gryno lašo
debesėli. ir vaikučiai
kur leki? paragaus.

Štai saulutė O paskui dar,
skaistveidėlė debesėli.
kaip puiki! skrisk tenai, '

Neužstok man kur vingiuoja
spindulėlių Nemunėlis
niekados! tekinai.

Saulę myli Lietuva —
visos gėlės mano tėvynė,

* * — ■ visados. oi, daili!
Retkarčiais tu Tik tu vienas.
nešk lietučio aplankyti

• / nuo dangaus — ją gali!
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Lietuvos vaizdelis. —Linoleumo raižinys. — Tel. Valius.

RUGELIS
LIETUVIŲ DAINA

Vai tu, rugeli, 
tu, žiemkentėli, 
ko tu siūbavai 
dieną, naktelę?

Tu nepabūgai 
šiauraus vėjelio, 
tik tu pabūgai

jauno bernelio, 
jauno bernelio, 
plieno dalgelio.

Tave bernelis 
dalgiu nukirto, 
jauna seselė 
į pėdus rišo.

117

5



KUR GERIAU? .
PR. IMSRYS

Kur geriau? Jei kas paklaustų, „Pas močiutę ir tėvelį,
kur geriau, pupyt? kitur — niekur, ne!
Kur geriau, mažyte mano? Man takai nukloti laime
Kur geriau, dukryt? tik gimtam kampe."

Tad mylėk, jauna dukrele, 
savo tėvelius, 
tėviškėlę brangią, miela, '
gimtus namelius.

Tai buvo labai labai seniai — prieš 
tūkstančius metų, o gal ir visai neseniai — 
niekas tikrai nežino. Gyveno karalius. Ir 
buvo jis našlys, ir turėjo dvi dukteris, dvi 
mažas megaites. Ir buvo susirūpinęs, kas 
prižiūrės, kas auklės tuodvi mergaites, kai 
motinos nebėra?

Vieną rytą įeina dvaro prievaizda ir saka:
— Karaliau, tu rūpinies, kas auklės tavo 

dukteris. Aš radau tokią' moterį, kuri galėtų 
auklėti.

Karalius liepė ją pašaukti, o kai atėjo, 
sako jai:

— Ar tu gali prižiūrėt ir auklėt mano 
dukteris?

— Galiu. . .
— Tai pasilik ir imkis darbo.
— Gerai, karaliau, — sutiko moteris. — Aš 

padarysiu, kad tavo dukterys amžinai liks 
garsios.

Karalius tiek daug nenorėjo. Bet jis ir 
neapsvarstė, ką reiškė tos moters žodžiai. Ar. 
mažąi karalius turi reikalų? Jo galva ir be 
to pilna rūpesčių. Ir visai niekas nenumanė, 
kad ta moteris buvo pikta burtininkė, ragana’.

Ir apsibuvo ji karaliaus rūmuose, ir pradėjo 
savo darbą.

Dienos bėgo, mėnesiai ir metai slinko. 
Mergaitės augo, tarpo, nieko juodviem 
netrūko ir nereikėjo. Nes ko gi galėjo trūkti 

karalaitėms? Tiktai vienos motinos. O galų 
gale primiršo ir motiną.

Po keliolikos. metų nueina ta moteris pas 
karalių ir sako:

— Tavo dukterys, karaliau, jau užaugo ir 
mano globos nebereikalingos: štai vienai 
sukako jau devyniolika metų, kitai septynio
lika. Mano tarnyba atlikta. Išauklėjau ir 
išmokiau juodvi, kaip nereikia geriau.

Karalius norėjo pasakyti jai dėkui, bet 
paskutiniai jos žodžiai jam nepatiko, tai tiktai 
paklausė:

— O kuo aš tau atsilyginsiu?
— Nieko, man nereikia, —■ atsakė moteris. — 

Aš patenkinta, kad gavau auklėti karaliaus 
dukteris.

Nusikvatojo ir išėjo pro duris.
Karalius labai susirūpino. • Jis tuojau 

pasišaukė abi dukteris, su atidžia pasižiūrėjo 
į juodvi ir tarė:

— Judvi jau užaugusios mergaitės, išauklė
tos ir išmokytos. Pasakykita, ar. gera buvo 
auklė?

— Gera, labai gera, — ’ tuojau atsakė, 
jaunesnioji duktė. •

O vyresnioji tylėjo ir nieko nesakė. 
Karalius pasižiūrėjo į ją ir paklausė:

— O tu kodėl tyli?
Karalaitė atsakė:
— Dėl to tyliu, tėve, kad per vėlu jau 

kalbėti. <
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Karalius susiraukė, o paskui dar paklausė:— O ko gero išmokė judvi auklė? - '— Visko visko, tėveli, — atsakė vėl jaunesnioji. — Aš moku mikliai per virvutė šokinėti, iš vikriausios katės nagų kamuoliuką atimti, per vieną akimirksnį daug žodžių pasakyti...Karalius suraukė kaktą ir mostelėjo ranka.— Palauk, tėveli, — kalbėjo vėl mergaitė. —Aš moku puikiausiais šilko drabužiais pasipuošti, žinau, kur yra aukso ir brangiųjų akmenų, žinau, kaip auga karaliaus galybė ir jo didybė____ ... .Karalius apkabino dukterį ir tarė:— Gerai, mano vaikeli. Aš džiaugiuos ...Tuo -tarpu vyresnioji duktė tiktai tylėjo ir nieko nesakė.— Ar tave tiktai tylėti teišmokė? — sušuko _ supykęs karalius.Karalaitė ramiai atsakė:— Tėve, jeigu aš pasakysiu teisybę, tu dar labiau supyksi, ę meluoti negaliu, dėl to tyliu.Karalius visai neteko kantrybės, užriko ant jos ir visai išvarė iš namų.— Eik ir negrįžk daugiau! — tarė jis. — Matau, tu nebūsi mano paguoda.Karalaitė apsiverkė ir išėjo.O išėjo labai paprasta ir varginga, nepasiėmė sau nei aukso, nei brangiųjų akmenų, neapsivilko puikių drabužių. Nes kam gi jie išvarytai karalaitei?Ir išėjo į žmones, neskirdama nei turtingo, nei vargdienio. Su visais lygiai kalbėjo, visiems padėjo, niekam gero žodžio negailėjo. Ir niekas niekada iš jos kreivo darbo nepatyrė, sukto žodžio neišgirdo. Tik visiems sakydavo:— Visada būkime teisingi. Nieko nėra brangiau už teisybę. Kai būsim teisingi, tai būsim ir patenkinti.Ir kur tik karalaitė praeidavo; ten visi laimingi pasidarydavo. Visi ją labai pamilo ir praminė Teisybe. Niekas tikrojo jos vardo nei kilmės nežinojo, tik visi sakė: karalaitė Teisybė. Ir tie žodžiai jai labai pritiko.O jaunesnioji sesuo gyveno su savo tėvu karalium. Ir pasidarė tikra karaliaus patarėja. Karalius buvo patenkintas ir plačiai šypsojos. Ir štai,' kaip buvo iš pradžios.Dar tą pačią dieną, kai karalius išvarė vyresniąją savo dukterį, jaunesnioji tarė tėvui:— Tėve, tu esi karalius, plačios šalies

valdovas, o gyveni prastesniuose rūmose, nekaip tavo didikai. Apdėk didikus mokesčiais, susišauk geriausius statytojus ir įsakyk pastatyti tau tokius rūmus, kokių niekas niekada, negalėtų pasistatyti.Karalius paklausė dukters, susišaukė geria-, usius šalies statytojus ir įsakė jiems:— Pastatykite man tokius didelius ir puikius rūmus, kokių niekas niekada negalėtų pasistatyti.Statytojai pasitarė ir atsakė karaliui:— Gerai, pastatysim. Bet reikės tiek ir tiek milijonų aukso, ir truks trisdešimt metų.— Paimkite dar kelis kartus daugiau aukso ir pastatykif man rūmus per trejus metus, — įsakė karalius.Ir per trejus metus rūmai buvo pastatyti, Po kurio laiko duktė vėl sako:— Tėve, tu turi puikiausius rūmus, bet tavo rūsiai ir podėliai tušti, o turėtų būti prikrauti aukso ir brangiųjų akmenų. Tavo žemėje daug jjl yra. Įsakyk savo kareiviams, ir surinks.Karalius įsakė, ir gilūs jo rūsiai ir podėliai prisipildė aukso ir brangiųjų akmenų.Po kurio laiko duktė vėl sako:— Tėve, tu toks didelis ir galingas, aukso ir brangiųjų akmenų pilni tavo rūsiai ir po-
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dėliai. Bet tu galėtum būti dar didesnis ir galingesnis, jei dar daugiau žemių ir tautų valdytum. Koks tu karalius ir valdovas, jei nepleti savo valdžios?„Teisybė", pamanė karalius ir paklausė savo dukters. Tuojau įsakė surinkti didelius pulkus vyrų ir išėjo kariauti.Kai tautos geriuoju nesidavė, karalius kraujuose skandino jų buveines. Kai nenorėjo jo ir jo generolų klausyti, baudė ir naikino.Ir užkariavo karalius daug žemių, ir pavergė daug tautų. Užkariautų -žemių didybės neaprėpė, pavergtų tautų vardų neatminė — taip daug jų buvo.Karalius patenkintas sėdėjo puikiuose savo rūmuose ir džiaugės.Tačiau nepatenkintos buvo pavergtosios tautos, graudžiomis ašaromis verkė našlės ir našlaičiai, kurių artimieji žuvo nuo neteisingo karaliaus rankos. Ir vieną dieną tarė visi pavergtieji ir nuskriaustieji:— Eime ir užmuškime jį patį. Sėdi jis dabar puikiuose savo rūmuose ir svarsto naują kruviną žygį. Nelaukim, kol jo kardas dar labiau sutvirtės. >Minių minios apsupo karaliaus rūmus ir ėmė jam grasinti. O kareiviai buvo paleisti, niekas negalėjo karaliaus užstoti.— Sugrąžink pavergtiesiems laisvę! Atiduok išgrobtus turtus! — šaukė minios.O smarkesnieji ėmė laužti rūmų duris ir griauti sienas.Išsigando karalius ir pamatė, kad laikas gelbėti savo gyvybę. Ir dabar kreipės į savo dukterį. O duktė ir čia jam padėjo: apvilko jį prastuoliu ir slaptais urvais išvedė į girią.Visą dieną keliavo, po tankumynus vaikščiojo ir landė, pagaliau rado apleisti! gerios sargo namelį ir apsinakvojo.Rytą pasibudęs, karalius paklausė duktės:— Dukrele, aš tave užauginau ir išmokiau. Su tavo' pagelba daug turtų ir galybės įgijau, bet štai ir vėl praradau viską. Ką dabar darysim?— .O ką? — atsakė' duktė. — Skurdžiaus man nereikia. Džiaukis, kad aš tave sveiką išvedžiau. Dabar žinokis.Tuos žodžius pasakius, paliko seną tėvą ir išėjo. Išėjo turtinga ir graži, nes tiktai paviršium buvo prastai apsitaisius, kai slapstės, išeidama iš rūmų. Ir nuėjo ji dabar tais pačiais keliais, kur buvo ėjus vyresnioji sesuo.

Ir visur rado patenkintus ir laimingus žmones, kur jos sesers nueita. Neturėjo jie didelių turtų nei kokių ypatingų gėrybių, bet visi gyveno santaikoje ir pertekliuje ir pasigėrėdami pasakojo apie karalaitę Teisybę, kuri juos išmokiusi taip gyventi.— Bet jūs nežinote, kaip galima dar geriau gyventi, — tarė šita..— Štai, — sako ji vienai į ausį, — matai, kokia puiki aš atrodau. Ir tu galėtum tokia būti, tik įsigyk daugiau turto, Antai žiūrėk, kokie geri tavo kaimynų javai. Jie nė nepajus, kaip tu paimsi nuo jų po pėdą. O tau jau didelis turtas iš visų...Kitur nuėjus, sako:— Kokie • jūs visi pilki, kaip žvirbliai. O galėtų būti ir sakalų...Ir šnabžda vienam į ausį:— Pasižiūrėk į savo kaimyną. Matai, kokia jo banda galvijų. Paimk niekdėle nors pusę jų ir nuvaryk į turgų. Gausi daug aukso, o ' jis vėl prasigyvens.Ir "taip visur ji darė: kur kaimynus į suktybes įtraukė,' kur žmoną su vyru supešdino, kur vaikus su tėvais supykino ir taip be paliovos.Seni žmonės stebėjosi, kinkavo galvomis ir sakė:— Tai karalaitė Neteisybė. Neklausykime jos.Bet jų patarimas nieko jau negelbėjo. Vieniems patiko Teisybė, kitiems Neteisybė, ir sunku buvo pasakyti, kurių daugiau, kurių mažiau. Tik visi matė, kad vargo marios ir
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nelaimių daug, nors kiti juokės ir linksminos tuo pačiu laiku.O ką dabar karalius? Ką veikė jis girios sargo namelyje?Ilgai gyveno jis, kaip atsiskyrėlis, daug minčių pergalvojo, daug suprato, ’ daug pasimokė. Ir pražilo daugiau, ir paseno. Ilga barzda ir plaukais apaugęs, pasidarė panašus į seniausią tankynės eglę apkerpėjusiomis šakomis.Ir nieko jau daugiau nebenorėjo — nei karaliaus sosto, nei turtų, nei kitų gėrybių, tik pamatyti savo dukteris.Nebeiškentęs apsitaisė vieną kartą pavargėliu (kitaip nė neturėjo) ir iškeliavo. Keliavo, keliavo ir atrado tuos pačius kelius, kur buvo nuėjusios abi jo dukterys — pirmiau vyresnioji, paskiau jaunesnioji. Ir sužibo jam viltis: bene pamatys? ..Niekam jis negalėjo pasisakyti, kad esąs karalius, ir niekam negalėjo prasitarti, kokių dukterų jieškas. Tik eidamas visur klausės, ką žmonės kalba, kokiais žodžiais katrą dukterį šloviną. Ir gėlė karaliui širdį, kai girdėjo apie karalaitę Neteisybę, ir graudu jam darės, kai klausės apie karalaitę Teisybę.— Taip! — pasakojo jam dūsaudami seni seneliai. — Aną kartą praėjo čia karalaitė Teisybė, ir žydėte žydėjo visas kraštas tyru džiaugsmu. O paskui ją praėjo karalaitė Ne

teisybė, ir vienus labai išaukštino, kitus nužemino. Dabar viskas susimaišė, nei šis, nei tas pasidarė...Karalius patylomis galvojo: „Ir viena mano duktė, ir kita. Vistiek mano širdis trokšta juodvi pamatyti".Ir tat ė jis žmonėms:— Štai jau baigiu savo amžių, o daug dar ko nesu matęs. Parodykit man tuos takus ir takelius, kuriais yra nuėjusios dvi seserys — aš pats savo akimis noriu pamatyti juodviejų darbus. O gal viena paklausys manęs seno ... ir kitaip ims daryti.Ir karalius ėjo, kur žmonės jam rodė. Daug dienų keliavo, daug naktų nemigo, bet Teisybės ir Neteisybės prieiti negalėjo. Apėjo visas šalis, išvaikščiojo visas tautas ir visą žemę po kelis kartus ir visur rado juodviejų būta, tik niekur juodviejų pačių neaptiko.Žmonės kalba, seni seneliai sako, kad karalius ir dabar tebejieškąs savo dukterų. Tebejieškąs ir tebetikįs, kad rasiąs. O kai rasiąs, tai pirmiausia vyresniosios paklausiąs, ko išmokius ją burtininkė. Kai duktė atsakysianti, pranyksią nelemti burtai, karalius vėl grįšiąs į sostą, d visi žmonės tapsią laimingi.Dėl to padėkim karaliui jieškoti. Visur žiūrėkim, dairykimės ir budėkim. Ir rūpinkimės, kad karalius nesupyktų, kai pradės su Teisybe kalbėti.

Per dienas varinėju avis, 
purvyne basom kojom minu, 
ar lietus, ar saulutė nušvis — 
5U ėriukais lenktynių einu. 
Prausia lietūs man veidą šaltai, 
sušukuoja vėjelis kasas — 
Per dienas vai toli nueitai — 
nežinau kiek žingsnelių nė aš. 
Su pavasario saule jauna, 
švelniapūkiais karklų pumpurais 

ir vėl skamba manoji daina* — 
Vakarėlis ateis ir praeis ... 
Vakarėlis ateis ir praeis 
ir naktužė saldi užliūliuos. 
Nors akutės miegelio dar geis ■ 
kas rytelis keliuos ir keliuos. 
Basas kojas mazgoja rasa 
ir gaili, ir sodri, ir šalta — 
Po laukus, po dirvonus basa 
Mano draugė —. avelė balta.
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NUOSTABUS MAIŠAS
Mūsų kaime buvo nepapraistai graži, mer

gaitė,'bet ir labai didelė tinginė. Viską dirb
davo motįna, o ji gulėjo ligi pietų, šiltu pienu 
burną prausėsi, motina galvą sušukuodavo, 
aprengdavo, kojas apaudavo, tada ji skaniai 
pavalgydavo ir išeidavo į sodą pavaikščioti.

Daug kas norėjo ją vesti, bet visi bijojo 
vargą į namus parsigabenti.

Galulaukėj gyveno našlaitis Arenas. Jis 
gyverto pats vienas, bet turėjo didelį ūki, 
daug gyvulių ir gražius trobesius, tik neturė
jo šeimininkės.

Jis ilgai galvojo ir pagaliau nutarė vesti tą 
gražiąją tinginę. O kad ir jis pats buvo 
gražus vyras, nesibaidė jo ir ji. Tik visi žmo
nės nerimavo ir atkalbinėjo.

— Verčiau pakelk tvorą, pakišk'galvą ir 
vėl prislėk, — sakė jie. — Ką tu su ja veiksi? 
Jos gražumas nei ruošos neapeis, nei valgyti 
neišvirs, vargą visam gyvenimui ant galvos 
užsitrauksi. z

Bet Arenas tyliai šypsojosi ir vieną šešta
dienio vakarą, seno midaus bbnką į kišenę 
įsikišęs, nuėjo pasipiršti.
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Gražuolės motinai duktė jau buvo atsibo
dusi, ir ji norėjo labai, kad ta tinginė greičiau 
ištekėtų. Ji labai apsidžiaugė, sulaukusi 
Areno, vaišino, gyrė midų ir klausinėjo, ar 
daug dar jo turįs.

— Užteks, ■— atsakinėjo Arenas. — Žmoną 
kadien girdysiu ir tau dar šis tas teks.

Nuo kelių taurių midaus gražuolei pasidarė 
drąsiau, ir ji tiesiai pasakė:

— Matai, Arenai, tekėti už tavęs tekėsiu, 
bet tu žinai, kad pas motiną rankų į šaltą 
vandenį nekišau. Ir pas tave ne už darbininkę 
eisiu. Turėsi pasamdyti vieną tarnaitę, kad 
mane prižiūrėtų^ kitą, kad skaniai valgyti 
padarytų.

— Nereikės, atsakė Arenas.
— Nereikės? O kas viską padarys?
— O kas dabar padaro? Manai, kad viską 

aš pats pasidarau? — paslaptingai šypsoda
masis, atsakė Arenas.

Moteris pagavo smalsumas. Jos žinojo, kad 
Arenas nieko nesamdo, bet kad kas kitas už 
jį namų liuobą apeitų, jos nebuvo girdėjusios. 
Dabar abi užsispyrė išklausti.

— Gerai, — po ilgo klausinėjimo sutiko 
išsipasakoti jaunikis. — Jeigu tu tikrai žadi 
už manęs tekėti, galiu ir pasakyti. Atėjus 
vistiek sužinosi. Matai, aš turiu toki puspūrės 
pylimo maišelį. Šiaip jis kabo ant vagio kaip 
nieko dėtas, bet lyg tik prireikia ką padaryti, 
tuoj šast nušoka nuo sienos, švyst, švyst 
viską, sutvarko ir vėl-pasikabina.

Moterys iš nustebimo net išsižiojo, o gra
žuolė iš nekantrumo tik ragino, kad greičiau 
vestuves keltų.

Po keturių savaičių atšventė vestuves. 
Visas kaimas septynias dienas šoko, valgė ir 
gėrė, o aštuntos dienos vakare jaunavedžiai 
pasiliko vieni.

— Parodyk, kur tas tavo stebuklingas mai
šelis, — paklausė jaunoji.

Arenas nuvedė ją į trobą ir parodė ant 
sienos pakabintą storo drobinio maišo galą. 
Šalia maišo kabėjo geras stirnakojįs.

— O kam tas? — paklausė gražuolė.
— Matai, ir maišas kartais sutingsta. Tada 

aplupu, aplupu paėmęs, ir vėl tinginys 
išdulka. Tik pirma buvo visa bėda, kad reikė
davo eiti pasitelkti žmogų, kad palaikytų. 
Dabar galėsi palaikyti tu. ,

— O ar nebus sunku?

— O, ne! Man ir visiškai maži vaikai padė
davo, — atsakė vyras.

Kitą rytą Arenas atsikėlė anksti, priėjo 
prie maišo ir garsiai pasakė:

— Tu nemanyk, kad žmoną aš dirbti par
vedžiau. Žiūrėk, kad grįžęs rasčiau viską 
sutvarkyta ir valgyti išvirta. Gyvulius šian- ■ 
dien pats apeisiu, nes iš po baliaus tau ir taip 
darbo užteks.

Gražuolė viską girdėjo ir žiūrėjo, kaip tas 
maišas čia dirbti pradės. Bet laikas bėgo, o 
jis nė manyti nemanė iš vietos pajudėti. 
Sugrįžo ir Arenas, bet maišas tebekabėjo, 
kaip kabėjęs, troba tebebuvo priteršta, pusry
tis nevirtas, o gražuolė tebegulėjo lovoj.

— Tai ką, fu nori iš manęs pradėti šaipytis?1 
Dabar bus kitaip. Palaikyti čia pat yra kam.

Su tais žodžiais nukabino nuo sienos maiša, 
užmetė ant lovoj gulinčios žmonos, pasakė, 
kad stipriai laikytų, smagiai sukirto kelis z 
kartus su stimakoju ir vėl atgal pakabino. — 
Per visą tą laiką šaukė ir bėrėsi, kad net’ 
trobos langai skambėjo. Paskum atsisėdo prie 
stalo užvalgyti vestuvių likučių. Kelis kąsnius
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kandęs, pakėlė akis ir pamatęs, kad žmona' apsiverkusi, priėjo prie lovos. Jis atnešė jai pyrago su medum, glostė pasitaršiusius plaukus ir kalbėjo:— Neverk. Tokio tinginio maišo nėra ko gailėtis. Pamatė, kad tu čia ir nebenori dirbti. Bet nieko, mes jį sutvarkysim. Tas stima- kojis sutruks, aš dar kitą turiu. Neverk.Jis pabučiavo žmoną, pagrasino maišui, kad ligi pietų būtų viskas sutvarkyta, ir vėl išėjo į darbą. /Gražuolė gulėjo lovoj, glostė nuo stirnakojo degančius šonus ir vis žvilgčiojo į maišą.— Klausyk, maišeli, — pagaliau pradėjo kalbinti, — kodėl tu nebeklausai? Juk jis pareis, ^ras viską nesutvarkyta ir vėl muš. Gali dar labiau primušti, negu dabar.Bet maišas nė nemanė klausyti. Jis kaip negyvas kabėjo ant sienos, ir iš darbo sugrįžęs Arenas viską teberado pastira.— Tu ir vėl tinginiavai! — sušuko įėjęs tokiu baisiu balsu, kad net ausys užkurto. —■ Pažiūrėsim. Palaikyk, tik tvirtai — vėl metė maiša ant žmonos ir pradėjo kirsti.Toji iš pradžių kentė, dantis sukandusi, paskum dejavo ir verkė, bet vyras taip šaukė ir barėsi ant maišo, kad jos balso visiškai nebuvo nė girdėti.Paskum pakabino stirnakoji ir maišą ant sienos, atsinešė bonką midaus, guodė verkiančią žmoną ir kalbėjo:— Kad tu ir . minkštos širdies. Tinginio nereikia nė truputėlio gailėtis. Duok koja primynęs, pasiklausyk, jei dar gyvas, ir dar duok. Gal nori, kad tinginio maišo gailėčiau, o tave varyčiau darbo dirbti? Ne, toks negeras aš negaliu būti. Pamatysi, kaip vakare viskas bus gerai.— O jeigu nebus? — pro ašaras paklausė žmona.

— Nebus! Pamėgintų nepadarytu Kiaurai sukaposiu.Pasakė ir vėl išėjo j darbą, o maišas nė nemanė judėti. ' •Atsikėlė vargšė iš lovos, priėjo prie maišoir ėmė prašyti:— Meišeli, eik, padaryk, paskui galėsi ramiai bekabėti. Kai tave muša ir man nesma- gu. Eik. Jeigu tau vienam sunku, aš padėsiu. Nebūk užsispyręs.Ji verkė ir maldavo, o maišas užsispyrė, nors ir sukapok. Paskum, nebetekusi kantrybės, pati paėmė stirnakojį, porą kartų sukirto, pastovėjo, pažiūrėjo ir, matydama, kad nieko iš maišo nebus, pradėjo pati tvarkytis.Skaudėjo šonus ir peršėjo, nugarą, bet ji bėgo, skubėjo, dantis sukandusi sukosi ir, kai vyras grįžo, viskas buvo sutvarkyta: troba < iššluota, indai sumazgoti, o ant. stalo stovėjo , Ąį ir garavo karšta vakarienė.Arenas įėjo į trobą. Pavalgė vakarienę, nors ji ir nebuvo labai skani, pabučiavo žmoną ir tarė:— Na, matai! Ar nesakiau! Reikia tik tinginiui valios neduoti, ir viskas bus padaryta.Gražuolė nieko neatsakė, tik vogčia pasižiūrėjo į maišą ir liūdnai nusišypsojo.Nuo to laiko stirnakojis darbo nebeturėjo. Maišas niekada nebetingėjo. Arenas, sugrįžęs iš laukų, rasdavo viską sutvarkyta ir gyvulius sužiūrėtus laiku, ir valgis visiškai skanus pasidarė. O gražuolė, viską apibėgusi, dar turėdavo laiko išeit į kaimą. Draugėms ji sakydavo:— Tokia laiminga dar niekada nebuvau. Mes turim tokį nuostabų maišą, jis viską už mane padaro, o aš tik valgau ir tinginiauju.Bet parodyti, kaip tas stebuklingas maišas dirba, ji nė vienai nesutiko, nors visos ir. neatlyždamos prašė.
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PO PASAULĮ PLATŲ
S. LAUCIUS

Kaukia laivas, kaukia, 
inkarus jau kelia. 
Muzikantai groja.
Bangos, duokit kelią!

Senas kapitonas 
pypkę užsirūko. • 
— Nebijokit, ponai, 
matom ir pro rūką.

Svirduliuoja Vytas, 
naktį neprimigęs. 
Netoli už molų 
gavo jūros ligą.

Šturmanas Algiukui 
savo mokslą dėsto: 
—Daug išgėriau vyno, 
daug mačiau aš miestų.

— Daug, man besitrankant, 
švyturių nutolo.
Nepramušo dugno 
pavojingos uolos.

— Tai ne žalios girios 
ošia, kaip tėvynėj.
Tenka ir pravirkti, 
stiebą apkabinus ...

— Kol kada signalai 
pakviečia į uostą, 
tik žuvėdra sesė 
širdį tau paglosto.

— Jei akis užmerki w 
Dievo skirtą dieną, 
meta šaltą kūną

• -į marias nuo denio.

— Bet ne taip jau liūdna, 
užsitraukus dūmą.
Kartais dešimt balų —' 
vienas malonumas.

— Aš jau senas vilkas, 
audrose atvėsęs,
o ilgu be jūros, 
pasakysiu tiesą.

— Ar žinai, berniūkšti, 
jei pakaušis veikia, 
kiek mazgų lig Birmos 
padaryti reikia?

— Kur pasukti vairą," 
kompasui sutrikus?
O laive, supraski, 
daug tokių dalykui

Ir, ištiesęs lapą, 
tokį margą, platų, 
šturmanas pasaulį 
kaip ant delno mato.

— Štai Fererų salos, 
niūrios, bet įdomios. 
Šičia, va, su tankais 
išsikėlė Tommy.

— Čia štai Džonas Bullis, 
va, ir Dėdė šamas.
Čia štai apelsinų 
pirk nors kilogramais!

— Arktikoj vien pūgos, 
vien banginiai, ruoniai.
Sibire nelaisvę 
kenčia milijonai.

— Čia fakirai kobras 
birbynėm šankina.
Čia drakono žemė, 
šičia Filipinai.

— Čia Atlanto Charta 
e pavergtiesiems gimė.
Čia mikado verkė,

• žuvus Hirošimai.
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VAIKAS IR KIŠKISPAULIUS GAUBYS

— Ar žinai, zvirbhūksti, kur UNO sukūrė? San Francisko miestas šitą garbę turi!
— Jei tave Dievulis ' " močios laimei saugos, teks dar pamatyti, kur pipirai auga ., 

— Dar svetur ne kartą ašarėlė trykštels. O prie pat pusiaujo' gausi antrą krikštą!
Pučia vėjas, pučia, bangos mėto laivą. Mes, visi, vaikučiai, esam kaip keleiviai

(Iš paruošto vaikams apysakaičių rinkinio 
„Bakūžė samanota")Jonukas žiemomis lankė mokyklą, vasaras praleisdavo pas ūkininkus, aveles ganydamas Taip kasmet. Kas mielą baltą žiemužę, kas karštą žalią vasarėlę.Kartą beganydamas pamiškėj išgirdo keistą cypesį.■— Kėkš! Kėkš! — plonai taip. Lyg didelė pelė, lyg paukštis milžinas.Pasiklausė, pasiklausė vaikas — garsas vis kartojosi.— Kas čia galėtų būti? — niekaip jis negali suprasti. Lyg tai vaikas verktų, lyg pelėda klykautų. Rodosi, jam niekada neteko ko nors panašaus girdėti.Pagaliau jis puola į tą pašę, iš kur eina keistasis garsas. Basas, tyliai ant pirštų galų įsmunka alksnynan, rankomis praskina krūmų šakas ir stebi. Klausosi, net kvėpuoti užmiršęs.

126

Šit ir vėl tas pats garsas. Dabar gal kiek silpnesnis.Jonukas pastumia šaką ir nustemba. Lapė!... Kaip šluota, plačia, didele raudona uodega lapė nutverusi kiškelį. Nedorėlė jį tempia, matyt, nori parsivesti sau į urvą. Kiškelis — nabagėlis visom keturiom spiriasi — krenta prie žemės ir šaukia taip iš visų jėgų: • .— Gelbėkit! Gelbėkit!Jonukas nebeišlaikė. Staigiu šuoliu iššoko iš krūmų, susiėmė ir kad kris visų ūgiu ant lapės, kad griebs ... Bet, tur būt, kartkartėmis esate girdėję, apie kūmutės vikrumą. Tat ir dabar tik susimetė, susisuko kažkaip, paskui nudrioskėjo, nušlamėjo krūmais ir nė čiukš.. Kaip nebūta.Kai pervirtęs per galvą Jonukas pašoko nuo žemės, jo saujoj tebuvo tik geras žiupsnis raudonų uodegos plaukų.
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— Išspruko, — atsidusęs ištarė vaikas.
Nors nepasisekimas piemenėlį sukrėtė, bet, 

pažvelgęs žemėn, prasidžiugo. Prie jo kojų 
gulėjo kiškelis. Staiga užklupta lapė nespėjo 
nusinešti. Jis buvo uždusęs, suveltu keiliuku. 
visas žemėtas, bet gyvas. Virš sprando, ■ kur 
iki pusiau nugaros prisiploja dvi didelės 
ausys, sunkėsi kraujas. Vargšelis nardė 
dideles gražias akis ir nelygiai trukčiojo orą.

Vaikui baisiai pagailo gražiojo Lietuvos 
laukų greitakojo gyventojo. Norėdamas 
apžiūrėti, jis pasilenkė. Bet vos tik pirštų 
galais palytėjo švelnų kailiuką, kiškeliu 
šoktelėjo iš vietos ir vėl, kaip pirma, aiktelė
damas:

— Gelbėkit!
Stojosi, mėgino remtis kojomis, tačiau tuoj 

ir vėl' išsitiesė. Aiškiai jis turėjo būti ilgai 
grūmęsis su užpuolike, kad taip jo jėgos 
buvo išsisėmusios.

Jonukas prišosko dar arčiau. Atsiklaupė 
pakelti jo nuo žemės.

—■■ Nebijok manęs, kiškeli, — tarė jis, 
paimdamas į rankas. — Aš tau nieko blogo 
nedarysiu.

Kiškelis, išgirdęs malonų vaiko balsą, 
pravėrė akis.

— Kas tu toks? — tyliai paklausė jis.
— Aš esu Jonukas, — atsakė vaikas. — Čia 

pat pakrūmy ganau aveles. Išgirdęs šauksmą, 
atbėgau ir radau tave besirgrumiantį su lape.

Kiškelis įdėmiai žiurėjo į vaiką. Perskilus 
viršutinė lūputė krutėjo, tarsi jięškodama 
kalbai žodžių, kurių dabar sunku buvo rasti. 
Greičiausiai jis neįstengė suprasti, kas buvo 
įvykę.
■ — Tu atskubėjai manęs gelbėti! ... — pa
galiau • sušnabždėjo atsipeikėjęs. — Koks 
geras turi būti tu, Jonuk ... Iš tiesų geras!... 
— Ir jis vis dar, nenuleisdamas nuo vaiko 
akių, bandė jam nusišypsoti. Tačiau jo pa
stangos neįstengė nuslėpti skausmo ir kančios 
žymių, kurios gulė jo veidelio bruožus. Ir 
akių blizgesy tebešvietė ryškūs žūtbūtinių 
grumtynių pėdsakai.

Jonukas tik dabar pastebėjo, kokia alpi 
tyla aplinkui buvo .stojusi. Net epušės lapelis 
sustingo ant šakos, ūžusi bitelė samanė 
nusviro gėlės žiedelyje, kur buvo dingę 
paukščiai prieš tai girioje čiulbėję? Tik 
vieninteliai kiškiuko širdies dūžiai tankiu 

ritmu garsiai dunksėjo: tuk, tuk, tuk, tuk. 
Ir buvo vos girdimi žodžiai:

— Palik mane čia, gerasis Jonuk... Man 
regis, aš mirsiu...

Vaiko ranka, kuri kiškelį laikė priglaudus 
prie krūtinės, pajuto gyvulėlio kūneliu 
pereinant keistą drebulį. Ir tie jo žodžiai buvo 
tokie keisti, kaip niekada. Atrodė, būtų 
plaukę toli įkaitusiu oru, paliesti audros ir. 
staiga nutrūkę.

— Jam šalta! — savy ūmai sumojo Jonukas. 
Greit nusimetė švarkiuką ir, į jį supdamas 
kiškelį, kalbėjo toliau:

— Palikti tave čia, kad grįžus lapė, niekeno 
netrukdoma, tikriausiai galėtų nusinešti ir 
sudraskyti? Ne, aš noriu, kad tu gyventum! 
— tvirtai jis ištarė.

Pasilenkęs aiškino:
— Parnešiu pas save, gydysiu. Dabar tu esi 

labai išvargęs, gal būt, nemažai kraujo 
nubėgo, silpna. Kamaraitėj paguldysiu savo 
lovelėj, ten pro pravirą langelį pakankamai 
įeis šviesos, bus ramu, ir tu, matysi, pasveiksi.

Atėjus vakarui, Jonukas su banda skubėjo 
į namus. Kiškelis, ^pasijutęs nešamas, vaiko 
glėby suspurdėjo.

— Jonuk, paklausyk manęs, — maldaute 
maldavo: — nors mirdamas, paskutinį kartą 
noriu į krūtinę įtraukti gimtųjų laukų vėjo... 
Vėjo, kuris mane, kaip lengvą pūką išnešdavo 
iš greitų skalikų, neleisdavo pavyti taikliam 
medžiotojo šūviui. Palik mane čia...

Sunkiai nulaikydamas svyrančią galvutę, 
pro vaiko petelį jis stengėsi žiūrėti į užpakalį. 
Kažkas į ten jį traukė. Gal besileidžiančios 
saulutės atošvaita nuo miškų buvo tokia 
graži, o gal... paliekamieji laukai. Iš tiesų 
raudonųjų dobilų platumos liepsnojo ten, kaip 
ugnis. Toliau, už jų, virš vingiuojančio upelio, 
kurio gurgėjimo nebesiekė ausis, suposi 
lengvas rūkas. Kur jo nebuvo — dunksojo 
tamsi giria. Jau tokia graži, jau tokia mėlyna, 
kaip mėlynių uoga mėlyniausia!

Jis atsiminė ana kur praleidęs gražiausią 
laiką. Iš visos širdies atsiduso, atsidusęs tarė:

— Aš tik ten norėjau numirti... Tiktai 
ten...

Kiškeliu nešinas vaikas plačiu žingsneliu 
žengė paskui skubančių avių bandą. Plonais 
piršteliais kartkarčiais braukė liūdnu jo vei
deliu riedančias ašarėles ir arti prisikišęs 
ramino:
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— Nebijok, neverk. Aš darysiu viską, kad tu pasveiktum. Vienu pieneliu lakinsiu, šviežiais kopūstlapėliais šersiu, tik neverk.Pirmom dienom kiškelis blogai jautėsi. Gulėjo leisgyvas, atmetęs visas keturias kojeles, akių nepakeldamas. Nė arti prisikišęs negalėjai suprasti, kas su juo atsitiks: mirs ar gyvens. Duok ką nedavęs, siūlyk — nors pauostytų. Kiek ryte palikdavo lėkštėje pienučio, tiek ir parginęs teberasdavo Jonukas.Ne kartą piemenukas liūdnas mąstė: kas būtų, jei iš tikrųjų kiškelis nebepasveiktų? Ar jis ir vėl turėtų kasti gilią duobę, kaip ančiukui, kurį šeįmininkė numynė?- Dar pas motutę būnant, pabaigė savo dienas katytė. Tuomet, matė jis, vyresnysis broliukas, pa- rausęs po alyvų krūmu duobę, užpylė žemėmis.Ir dabar, žengdamas kamaraitėn, jis buvo • liūdnas nuo minčių dėl kiškelio sveikatos. Pastebėjęs apytuščių lėkštelę, nustebo:— Argi? — savo akim netikėjo. — Sveiksta?Žvilgterėjęs guolį rado tuščią. Apsidairė — taip pat nieko. Pašaukus vardu, iš palovio pirma viena ausia kyštelėjo, paskui ir visos kiškiukas pasirodė? Atrodė žvalesnis, iškelta galva. Toks dar niekada nebuvo.— Man jau geriau, Jonuk, — tarė atsitūpdamas ant užpakalinių kojų — Šiandien ragavau baltojo skystimo. Neprastas. Nors upelio vandenėliui neprilyginsi. Užkandęs dobilų, buvau įpratęs širdį gaivinančio šalto vandens porą gurkšnių.Jonukas nudžiugo labiau, nekaip būtų aukso skrynią radęs.— Ar aš nesakiau! — sušuko, pasisodindamas ant kelių ligonį. — Ar aš nesakiau, kad pasveiksi? O verkei, o bijojai.

Tą naktį juodu mažai miegojo. Kiškelis pasakojo Jonukui apie kiškių gyvenimą. Koks jis platus, laisvas ir linksmas, nors ir. ne be pavojų. Prisiminė'ir apie seną ir gudrų savo giminės priešą — lapę.—- Bet visų didžiausias pavojus iš žmonių mums gresia, — pagaliau kiškelis pridūrė.— Musų tėvai nuolatos sakydavo: saugokitės žmogaus su šautuvu: nuo jo daugiausia mūsų žūva.Akimirką piemenukas prisiminė rudens laukuose daug kartų matęs stypinėjančius ūsuotus dėdes. Po Pažastim pabrukę medžioklinius štautuvus, ištempę kaklus, šie sukiodavosi paežėse, pakrūmiais, nelyginant gandrai pabaliuose varlinėdami.— Yra tokių! — nė nebandė, nuginčyti Jonukas, — yra, bet ne visi. — Paskui kuone atsisėsdamas lovelėj pasakė: — Aš toks nebūsiu! Užaugęs ir kitus nuo to drausiu.Kiškelis lingavo galva:— Kas žino, ar užaugus nepasikeis tavo širdis. Sako, daug ką pagrindinai pakeičia laikas.Į kamaraitės vidų žiūrėjo apvalus mėnulio veidas. Kamine pora- atvejų buvo nukakaryka- vęs gaidys. Galėjo būti seniai po dvyliktos. Po nuoširdžių pasakomų ir kiškelis pūtė per abu ūsus, jog pro retus lubų plyšius net spaliai byrėjo.Jonukas mąstė apie pasaulį:Keista, — galvojo vaikas. — Pavalgęs ir apsirengęs jis — žmogus ir kuriem galam jam kiškelius šaudyti? Argi ne gėda žmogui, kad net kiškelis už žvėrį baisesnį jį laiko?..
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LAPĖ, STRAZDAS IR VARNA
. LIETUVIŲ PASAKA

Vidury girios, senos, tankios eglės viršū
nėje, susikrovė strazdas dizdelį, pasidėjo pen
kis kiaušinėlius, išsipėrėjo penkis vaikelius.

Atbėgo lapė ir sako:
— Strazdeli, strazdeli, veskis šalin vaike

lius: kirsiu eglelę!
Strazdelis susirūpino ir ėmė prašyti lapės:
— Lapele, lapele, nekirsk eglelės. Kur gi 

aš dingsiu su savo vaikeliais?
— Išmesk man vieną vaikelį, tai nekirsiu,

— sako lapė.
Strazdelis ką darys? Kad ir labai gailėdamas, 

išmetė vieną vaikelį, o lapė pasigriebė ir 
nubėgo.

Kitą dieną altbėgus lapė vėl sako:
— Strazdeli, strazdeli, veskis šalin vaikelius: 

kirsiu eglelę!
— Lapele, lapele, nekirsk eglelės, — prašo 

strazdels. — Kur aš dingsiu su savo vaikeliais?
— Išmesk man vieną vaikelį, tai nekirsiu,

— sako lapė.
- Strazdelis išmetė kitą vaikelį, o lapė pasi

griebė ir nubėgo.
. Trečią dieną lapė vėl atbėgo ir vėl sako:
— Strazdeli, strazdeli, veskis šalin vaike

lius: kirsiu eglele!
Strazdelis ir vėl ėmė prašytis lapės, ir- vėl 

gavo atiduoti vieną vaikelį. Ir taip jau keturis 
atidavė.

Ketvirtąjį vaikelį atidavęs, strazdelis ėmė 
gailiai verkti. Lėkė pro šalį varna, išgirdo ir 
paklausė:

— Strazdeli, strazdeli, ko tu taip verki?

— Kaip aš neverksiu? — sako starzdelis.— 
Lapė jau baigia nešti mano valkeliais.

— O kam gi tu jai duodi? — sako varna.
— Jeigu neduosiu, pakirs eglelę, iškratys 

mano lizdelį.
— O su kuo ji kirs? — tarė varna. — Tu jai 

taip ir atsakyk: su kuo gi tu kirsi? Ji tyčia 
tave gąsdina; vaikelius vilioja.

Varna nulėkė sau, o strazdelis ramus pasi
liko. Atbėgo lapė ir vėl sako:

— Strazdeli, strazdėli, veskis, šalin vaike
lius: kirsiu eglelę!

— Kirsk, — sako starzdelis. — Su kuo tu 
kirsi?

Lapė šmaukšt, šmaukšt su uodega per medį, 
o medis nė krust. Matydama, kad starzdelis 
visai nebijo, sako jam:

— Strazdeli, strazdeli, o kas tave pamokė? ...
Strazdelis nebuvo per daug gudrus, o me

luot nenorėjo, tai ėmė ir pasakė:
— Varnelė, gera žmonelė mane pamokė.
Užvirė lapei širdis ir nutarė nedovanoti 

varnai. Nubėgo j pagirį, kur varnos skraidy
davo, atsigulė ištisa ir pasivertė negyva. Pa
matė varna, pamanė, kad nebegyva ir pradėjo 
kapoti. Lapė kapt ir nutvėrė ją. Dabar varna 
ėmė prašytis:

■ — Lapele, lapele, jau ką darysi, tą daryk, 
tiktai nemesk manęs nuo aukšto kalno į upę.

Lapė labai norėjo varnai atkeršyti, tai nu
nešė varną ant aukšto upės kranto ir pasiautė 
į upė. O varna tiktai plėšt, plėšt ir nulėkė sau.
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6. Ežero pakrantėje.Niekada anksčiau bitelė nebuvo atskridusi prie ežero. Tik iš tolo buvo mačiusi jį mėlynuojantį pievų žalume, apsuptą linguojančių švendrių. Už tai dabar stebėjosi tuo, ką čia iš arti pamatė. Koks triukšmingas gyvenimas •virė ’jo saulėtuose krantuose! Dainos, muzika ir traliavimai pynėsi į vieną ilgą skambėjimą, kuris plaukė vandens paviršiumi, suposi mėlynose bangose ir kilo į žydrą dangų. .Valandėlę bitelė užmiršo ir gėlių žiedus, kurie laukė jos lankoje. Ji aukštai apsuko ratą virš ežero, įsmeigusi savo akeles į tūkstančius įvairiausių vabzdžių, kurių niekada nebuvo mačiusi. Jie skraidė ir šokinėjo' virš vandens ir ežero pakrantėje. Jų buvo tokia daugybė, kad nuo blizgančių sparnų raibo akys. Rūbų margumas ir spalvos, kurios dabar čia mirgėjo saulėje, taip sužavėjo bitelę, kad ji negalėjo ramiai praskristi pro šalį, nepasigėrėjusi valandėlę šituo retu reginiu. Ji pamažu nusileido į švendrės viršūnę ir pusbalsiu ištarė:— Kas pasakys man, kokia čia šiandien šventė? Kodėl visi taip gražiai išsipuošę, net brilijantais apsisagstę savo sparnus?— Jūs, tur būt, dar pirmą kartą prie ežero, kad šito nežinote, — išgirdo ji švelnų balsą. — Tai ne kokia nors šventė, o pats vidurdienis, kada saulė, ■ iškilusi į pačią dangaus aukštybę, meiliai nusišypso žemei. Jūs tik pakelkite akis aukštyn ir pamatysite ją ...

. ’ ' 1 'Bitelė žvilgtelėjo ne į saulę, bet į kalbančią pateliškę, kuri buvo didesnė už ją. Rudus, juodais taškeliais papuoštus sparnus, kurių' pirmo ji. pora buvo žymiai didesnė, jfatsargiai išskėtė, jau rengdamosi skristi.— Palaukite, — sušuko bitelė. — Norėjau su jumis susipažinti. Aš esu bitė. Mane vadina dar bitute. Kuo gi jūs vardu? Ar nebūsite tik peteliškių giminės, nors turiu pasakyti, kad peteliškių niekada nesu mačiusi tokios ilgos uodegos, kuri baigtųsi trim gražiom plunksnom.— Ne, aš ne peteliškė, — atsakė labai maloniai, pakraipydama į abudu šonus savo plunksnuotą, juodą uodegą. —'■ Aš giminiuo-. juosi šiek tiek su laumės žirgeliu, bet anaiptol nepanašus mano gyvenimas į jo. Taip nepanašus, kaip ugnis ir vanduo. Jis plėšikas,o aš ne tik nieko nežudau, bet visiškai net _ nieko nevalgau. Sakau, visiškai, nes neturiu tam nei dantų, nei pilvo ...— Vaje! — sušuko bitelė. — Tai jūs nepažįstate nė medaus saldumo? ...• — Ne, — atsakė nesišypsodama laumės žirgelio giminaitė. — Nepažįstu jo saldumo, bet už tai nežinau nė ašarų kartumo. Neturiu tam nė laiko. Aš ką tik gimiau ir tuojau turiu mirti. Dėl to mane vadina viendiene skrajotoja. Bet ne tai svarbu. Aš norėjau jums pasakyti, koks puikus įr žavingas mano gyvenimas. Ak, kad jūs žinotumėte! Bet to jūs nesuprasite, — nusišypsojo, atsisukdama į bitelę plonu, grakščiu savo liemenėliu.
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— Tikrai negaliu šito suprasti, — atsakė bitelė. — Tai nuostabu!— Ne, — tarė ji. — Tai ne nuostabu, o tik labai gražu. Aš visiškai dabar nesurišta su šita žeme. Tik buvau su ja surišta tada, kai mažu vikšreliu gyvenau ežero vandenyje. Bet dabar aš visiškai laisva ir skrendu teisiai į saulę, nes gimiau ne tam, kad pajusčiau gyvenimo gėrį, bet tam, kad tik išvysčiau jo grožį. Ir skrendu tiesiai į jį, nes nieko kito neturiu žemėje, ką mano širdis gailėtųsi palikti. Mirti man yra lygiai tokia pat laimė, . kaip ir gyventi. Paklausykite, ką apie tai sako mano pačios širdis:Kokia graži mirtis tarp saulės spindulių, ■ kokia laiminga aš, be žemiškų vargų ..., • Tuojaus akis užmerksiu »be ašarų, kančios, kai tik išgirsiu balsą ■' _vidurnakčio tylos...Ateik iš nežinios tu, slaptingoji viešnia, .ir vesk į amžių grožį tu mane pas save ...Tu man saldi, mirtie, kaip ilgesys dainos, nes tik viena esi be amžių pabaigos ...Pakartojusi du kartus paskutinį posmelį, ji išskėtė sparnus ir pasinėrė saulėje.— Neturiu daugiau ką jums pasakyti, — šuktelėjo dar ji bitelei, nusileidusi kiek žemyn. — Sudiev, aš skubinu gyventi ir savo laimės taurę, sklidiną vasaros šilingos, noriu išgerti ligi pat dugno. Jūs gi galite čia ramiai dar pasižvalgyti. Bet aš neturiu laiko. Taip pat dovanokite man, jei atvirai pasakysiu, kad apie jus nieko nenoriu žinoti. Kas man jūsų medus ir žiedų nektaras! Aš soti saulės spinduliais, kurie tik vieni ' reikalingi mano trumpam gyvenimui... Aš dar turiu keletą . valandų laiko ir negaliu jas praleisti čia niekus plepėdama. O kaip malonu nieko netrokšti ir nieko nenorėti!.. — tai pasakiusi, švystelėjo savo plunksnuotą uodegą, staiga pasisukdama tiesiai aukštyn. Plasnodama savo visais keturiais sparnais, tuojau išnyko mėly- noje erdvėje...Ęitelė, įsmeigusi akis, dar ilgai žiūrėjo į ten, kur ji buvo nuskridusi. Bet ji jau negrįžo.

— Ko jūs taip žiūrite į dangų? —-išgirdo staiga tvirtą, vyrišką balsą. — Ar ten gražiau ką matote, negu štai šis mėlynas ežero paviršius? ..Bitelė krūptelėjusi atsisuko. Ant švendrės lapo pamatė puikiais blizgančiais rūbais vyrą, savo žvalias akis įsmeigusį į ją. Jo permatomi stiklo sparnai buvo ištiesti ir spindėjo šviesiai mėlyna spalva, kuri keitėsi čia tamsėdama, čia vėl šviesėdama saulėje. Ant tiesaus laibo liemens jis turėjo mėlyną mūndierą, o ant galvos tokios pat spalvos kepurę. Tikrai žavingai dabar jis atrodė savo uniformoje.— Laba diena! — ištarė jis ir mandagiai linktelėjo, kai bitelė pasižiūrėjo į jį.— Laba diena! — atsakė' ji nedrąsiai. — Jūs klausėte, ko žiūriu į dangų? Palydėjau viendienę skrajotoją. Pažįstate, tųr būt, jei esate čia vietinis gyventojas ...— O, taip, — atsakė jis, — tai tolima mano giminaitė.— Ar jūs nebūsite laumės žirgelis? — paklausė bitelė ir atsargiai pasitraukė atokiau nuo jo. Juk tai buvo plėšiką^, jei tiesą viendienė skrajotoja buvo sakiusi.— Taip, — atsakė vyriškis, mandagiai ir pastebimai nudžiugęs. — Iš kur mane pažįstate? Tikrai esu. laumės žirgelis. Tik turiu pridėti, kad taip pat geriausias lakūnas šioje ežero pakrantėje. Lakūnas, kokio kitur nesutiksite, — ir jis išdidžiai žiūrėjo į ją savo didelėmis akimis," matydamas jomis ne tik ją, bet iš karto viską aplinkui.— Žiūrėkite, — sušuko staiga, nenutraukdamas akių nuo jos, — ten užpakalyje manęs, virš švendrių skrenda muselė, rausvais sparnais. Palaukite manęs, kol aš ją sudorosiu.Ir, nelaukęs atsakymo, tuo pačiu momentu iškilo į orą. Staiga 'apsisuko ir savo blizgančiais sparnais švystelėjo virš švendrių. Už keletos akimirksnių jis prašvilpė virš bitelės galvos jau su grobiu naguose. Bitelė matė, kaip jis, net nenusileisdamas ant žemės, surijo mažąją musę. Paskui spjaudydamas savo pirmojo grobio likučius — sparnus ir kojas — jis pradėjo vytis kitą auką.*»Tai buvo žaliais sparnais vabzdys, kuris nepasidavė be kovos taip lengvai, kaip muselė. Norėdamas išsprukti, vargšas vabzdys tai pakildavo į viršų, tai vėl .krisdavo žemyn, bet laumės žirgelis neišleido jo iš akių nė akimirksnio. Lygiai vikriai jis šokinėjo ir nardė ore. Tikru
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lakūno įgudimu švysčiojo savo ilgais sparnais erdvėje. Taip staiga apsisukdavo ore ir nerdavo žemyn, kad reikėjo stebėtis. Užėmusi kvapą bitelė žiūrėjo į šias baisias lenktynes. Staiga laumės žirgelis šoktelėjo ore ir griebė pirmutinėm kojom žaliasparnį vabzdį tiesiai už galvos. Šis rūsčiai suzirzė kovos šauksmu, užpakalinėm kojom spirdamas užpuolikui į galvą ir krūtinę. Žūtbūtinė, mirtina kova prasidėjo virš tylaus ežero paviršiaus. Bitelę nukratė šiurpas.— Kaip baisui — sudejavo. — Ką jūs darote! Paleiskite jį, — norėjo garsiai sušukti laumės žirgeliui, bet nespėjo. Laisvai sukdamasis ore, jis jau leidosi žemyn prie ežero pakrantės, tvirtai nusitvėręs vabzdį savo rankose. . Čia pat, dar švendrių nepasiekęs, jis nutraukė jo galvą ir sviedė į ežerą. Tuojau pat nukrito ten elaimingo vabzdžio žalieji sparnai, taip pat viena po kitos rankos ir kojos. Tas atsitiko taip greit, kad bitelė iš pasibjaurėjimo nespėjo nė šūktelti.— Aki—tik ištarė, tiesdama savo sparnus. Ji norėjo ko greičiausiai dabar sprukti iš čia. Bet laumės žirgelis, tuojau pat švystelėjo prie jos, vieną momentą visiškai sustodamas ore.— Palaukite, — sušuko jis tūpdamas ant švendrės lapo. — Ar jūs viską matėte? — paklausė, ramiai šluostydamasis savo kruvinas lūpas. — Tai buvo viena iš tūkstančių mano kovų, kurias atlieku ore. Gražu, ar ne?— Fui,-tai baisu! — sušuko bitelė piktai.— Aš nenoriu apie tai nė žodžio girdėti. Jūs esate galvažudys. Ir reikia pasakyti, baisus galvažudys. Stebiuosi, kaip jūs galite ramiai naktį užmigti po tokių darbų. Ar jums sąžinė nieko nesako?— Cha, cha, cha... — visai laisvai nusikvatojo jis. — Jūs tik pagalvokite,' ar man gali ką nors sakyti sąžinė dėl tos niekingos musės, kuriai galvą nusukau! Ne tik kad ji nieko nesako, bet širdy jaučiu dar didesnę pareigą kokiam šimtui taip padaryti. Žinoma, jums to gal niekada nepadaryčiau... .— Ką! *- sušuko bitelė, pertraukdama jį. Labai įsižeidusi, ji staiga piktai suzvimbė. Atsiminusi savo gylį, tvirtai atsistojo ant kojų ir drąsiai pažiūrėjo į akis. — Prašau nedrįsti nė žodžio ištarti apie mane. Neužmirškite, kad aš esu bitė... — paraudo jos veideliai ir širdis ėmė stipriai plakti.

— Mano miela, — ištarė nusišypsodamas žirgelis, visa savo didybe ir drąsa atsistodamas prieš ją. Jo mėlyna lakūno uniforma dabar sublizgėjo saulėje taip dailiai, kaip tikro, jauno karininko. — Jei verčiate mane kalbėti apie tai, visų pirma turiu pasakyti, kad mane savo gyliu nė kiek neišgąsdinsite. Per daug esu kovose užgrūdintas, kad jo .dabar bijočiau. Mirti nuo jūsų švelnios rankutės man būtų tik malonumas. Galite tuojau pat įsmeigti savo gylį man į krūtinę, jei turite tiek drąsos. Prašau!Ir jis žengė žingsnį arčiau jos, drąsiai Žiūrėdamas į akis.Bitelė sumišo. Tokių drąsių žodžių ji nebuvo dar girdėjusi. Taip, tai tikrai buvo drąsus vyriškis.— Ne, — atsakė ji. — To jums nepadarysiu. Juk nieko bloga dar man nepadarėte. Bet jei kartais... ’ • .— Aha, jei kartais... — nusišypsojo jis. — Bet už tai išklausykite pirma ligi galo; ką norėjau jums pasakyti, o paskui spręskite. Jums niekados, kaip sakiau, taip nepadaryčiau, kaip tai musei ar žaliasparniui vabzdžiui. Anie gyvi tikisi būti iš svetimo kraujo... O jūs aš labai gerbiu. Visokį ten nenaudėliai, kurių pilni pašaliai, turi būti griežtai teisiami. Su blogiu ne vien gražiais žodžiais reikia kovoti, bet kartais ir ko nors svaresnio prireikia ... Tam ir jūs turite savo gylį, kad galėtumėte tinkamai ir griežtai nubausti tą, keno per daug akiplėšiška širdis. Lyg tai ne tiesa? Atsakykite! Ir žmogus mane gerbia, kad šituos visus niekadėjus, kurie graužia ir ryja ne tik gėles, bet kėsinasi ir į jį patį, verčiu tuojau pat iš kojų. Žinoma, visi šitokie nepraustburniai manęs kaip vanago bijo. Jūs skirkite, kas žudo dėl malonumo ir kas žudo, kovodamas su piktu.— Nežinau, gal ir klystu, — atsakė bitelė nuolaidžiai, daug maloniau pažvelgdama jam į akis, — bet aš pateisinčiau tik tą, kuris žudo gindamas pats savo gyvybę ...— Jūs sakote šventą tiesą, kalbėjo jis toliau, — bet neužmirškite ir tikrojo gyvenimo, kuris daug kur pakeičia ir labai teisingą mūsų galvojimą. Kova už būvį yra sunki. Jūs randate savo gyvenimo prasmę nektaro saldume ir tikroje ramybėje, tuo tarpu kiti turi jos jieškoti visai, kur kitur. Lengva jums šiandien teisti mane, kai nejaučiate apmaudo
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net ir tai piktai musei. Tuo tarpu mano širdis nė valandėlės nerimsta, kol nenusuku'vienai kitai galvos. Nagi imkite ir pakeiskite mano gyvenimo būdą, jei jis toks ...— Kaip gi aš galiu jį pakeisti! — sušuko bitelė. — Lygiai kaip jūs negalite pakeisti manojo ir uždrausti- pasakyti jai, kuo mano širdis bjaurisi. Aš ne žudyti gyvenu, bet statyt ir kurti ką nors nauja. Už tai jūsų kova mane nežavi. Atleiskite, bet jūsų gyvenimas — tai tikro plėšiko gyvenimas ... Kai mes išsiskirsime, už valandėlės jūs vėl užmušinė- site ir žudysite. Tegu tai būna piktos musės ir įkyrūs uodai, man visiškai tas nesvarbu. Jūsų rankos vis tiek kruvinos ir jūs toli esate nuo tikrojo gyvenimo grožio, kaip, pavyzdžiui, jūsų giminaitė viendienė skrajotoja ...— Ak, ta kvailutė svajotoja... — nusijuokė žirgelis, pasitaisydamas kepurę. — Kokia nauda iš. jos gyvenimo! Pakankama daugybė yra tokių, kurie tik žiūri į saulę ir eilėraščius deklamuoja...— Nesijuokite, — ištarė bitelė rimtai. — Jūs labai klystate sakydamas, kad gryna širdis gyvenime nieko nereiškia. Ji kartais daug daugiau reiškia, nei jūsų, papuošta daugybe pergalių ... Man rodos, jūs gyvenate tik šios dienos įspūdžiais, neįžvelgdami ateitin. Gyvenate tik šios dienos pasisekimais, liūdite tik šios dienos nelaimėmis ir už tai nerandate tos savo gyvenimo prasmės. O jos jieškokite visai kitur, sudėję visus savo darbus ir triūsą krūvon ... Ir vertinkite save iš to, ką gražaus .ir kilnaus ten rasite.— O, jei taip, tai po keletos dienų aš būsiu užmušęs jau virš šimto musių, kelissyk daugiau uodų ir kitų palaidūnų... — nusi

kvatojo laumės žirgelis. — Tai irgi šis tąs ...— Taip, — atsakė liūdnai bitelė,—tai irgi šis tas, bet tik žiauriai plėšiko širdžiai pasotinti, o ųe gyvenimo kilnumui parodyti...Jis nieko neatsakė į šiuos paskutinius bitelės žodžius, tik1 nuleido gražias akis ir ilgai žiūrėjo į ežerą, kažką galvodamas.— Sudie! — staiga ištarė, vėl pasitempdamas prieš ją. — Atleiskite, bet aš girdžiu savo mergelės balsą ... Ak, kokia ji graži...Jis greit nušoko nuo švendrės lapo prie pat ežero, kur ant didelio lapo tikrai jo laukė mėlynai žalia sužadėtinė, tokiais pat blizgančiais, permatomais sparnais. Jis švelniai apkabino ją ir nuskrido į aną ežero pusę, pasinerdamas šviesioje mėlynėje.— Ak, ir plėšikas myli, kai jo širdy pabunda grožio ilgesys, — ištarė pati sau bitelė. — Ir jis myli, kai į jo juodą krūtinę įsiskverbia šviesus spindulėlis ... Bet kodėl gi tą švieselę vėl užtemdo tamsūs šešėliai, kad ji ne tik visą laiką negali šviesti, .bet taip pat ir degti... — ir ji vėl staiga atsiminė viendienę skrajotoją, kuri nekantraudama tiesė savo sparnelius *į saulę, nieko daugiau netrokš- dama, tik jos spindinčiame grožyje sudegti ir užgesti... •Bitelė ilgai mąstė apie vieną ir antrą, juos gretindama ir statydama šalia vienas kito. Jie buvo net giminės, o toki tolimi. Jie buvo tame pačiame ežere gimę, o koki skirtingi. Kas juos taip toli atstūmė nuo vienas kito?— Ne man šitą suprasti, — staiga ištarė garsiai ir pakilo nuo švendrės viršūnės. — O vis tik reikėtų rasti atsakymas į tą klausimą ... — mąstė jau skrisdama.. (Bus daugiau)
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BITELE
B. VOVERAITE

Till till bum bum bum!
Man duonytės su medum! 
Dar pagerti pieneliuko — 
po gurkšniuką, po gurkšniuką. 
Ta bitelė — tllill!
Neša medų iš toli.

Renka dailiai nuo gėlyčių, 
nuo baltųjų dobilyčių. 
Myli Dievas biteles — 
joms pražydina gėles. 
Kvepia liepos ir klevynai 
tai lietuviška tėvynė!'

ŠUNYTIS IR KAČIUKAS
A. GIEDRIUS

Ūkininko prieangyje.susitiko penkių savai- . 
čių šunytis ir tokio pat amžiaus kačiukas. 
Kaip gyvi dar nebuvo juodu vienas kito 
matę.

— Kas tu toks? — paklausė šunytis kačiuko.
— Aš — kačiukas. O tu kas?
— Aš — šuniukas.
— O kodėl tavo
— O kad mano 

šunytis. — O kodėl
— Kad ir mano 

kačiukas.
— Ar mudu, negalėtuva pažaisti? — pasiūlė 

šunytis ir straktelėjo artyn prie kačiuko.
Bet kačiukas tiktai purkšti kepšt! šunyčiui 

su kojuke per snukutį ir sako:
— Nelįsk!
Šunytis sucipo išsigandęs ir pašoko į šalį.

ausys nudribusios?
mamos tokios, sako 
tavo stačios?
mamos stačios, — sako
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Bet vėl atsisukęs, sako piktai kačiukui:
— Ką tu ten saujoje turi? Pasidėk! Tu man 

į snukutį įbrėžei!
— Nelįsk! — pakartojo kačiukas. — Man 

' tavo dantys nepatinka.
— O man tavo letena nepatinka! — sušuko 

šunytis ir norėjo pulti kačiuką.
. Tuo tarpu į prieangį įėjo gaidys.

— O ko judu čia vaidyjatos? — riktelėjo 
jis . .

Pasižiūrėjo į vieną, pasižiurėjo* į kitą ir 
kaptelėjo kiekvienam po sykį į pakaušį. Šuny
tis sucipo ir uodegą pabrukęs išnėrė į kiemą. 
Kačiukas uodegą papūtęs šmurkštelėjo gilyn 
į trobą.

Gaidys iškėlė galvą ir skaniai ėmė juoktis.
— Ar jūs matėt? — pasakojo jis vištoms. — 

Susitiko du vyrai ir tuojau — peštis! Mano 
kieme peštukų nereik!
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ŠOKIM
O. B. AUDRONE

Svyra* šakos tų beržų, 
mirga lapai — tai gražu! 
Šokim, sukimės ratu 
vis kartų, kartu, kartu ...

Žydi pievos — tiek gėlių! 
Šokim, siauskim rateliu — 
Apsisukime-abu — 
Tai smagu, smagu, smagu!

- Tyliai suošė klevai — 
Bėgu — vykis —r pagavai — 
Saulė, gėlės ir dangus. 
Tai žaruoja laimė mūs!
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KODĖL KIŠKIO. LUPOS PERPLYSUSIOS
LIETUVIŲ PASAKA

Vieną kartą kiškis ėjo skandintis ir susitiko 
genį. Genys jo klausia:

— Kodėl tu, brolau, toks nuliūdus? Kur eini?
— Ką aš nebūsiu nuliūdęs, — sako kiškis, 

— kad manęs niekas nebijo, o aš turiu visų 
bijoti. Visi iš manes ir juokiasi: sako kad aš 
ir lapo krintančio bijąs. Eisiu ir-pasiskandinsiu.

' — Nebūk kvailas, — sako jam genys. — 
Jei taip nori, kad tavęs bijotų, nueik į pievą 
ir jsilįsk į krūmą, o kai pamatysi atvarant j 
pievą aveles, šok iš krūmo — avelės tavęs ir 
išsigąs.

Kiškis paklausė genio, nubėgo į krūmą ir - 
atsitūpė. Kai pamatė atvarant į pievą aveles, 
šoko iš krūmo — avelės išsigando ir "nubėgo. 
Kiškis apsidžiaugė ir ėmė juoktis. Juokėsi, 
juokėsi — net jam lūpelės perplyšo.
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NARKŪNŲ PILIIKALNIS
LEKUTIS

Vieną dieną Arvydas sako:
— Ar nepasileisim kada į didesnį žygį? 

Gana jau bus čia pat apie Jurbarką bastytis.
— O kur kitur?—sakovamudu suGintuku.
— Važiuokim kur nors Nemunu.
—.Važiuokim.
Pakalbėjom, pasvarstėm ir nutarėm važiuoti 

' aukštyn Nemunu. Iš pradžios manėm — į 
Skirsnemunę. Bet Skirsnemunė — paprastas 
bažnytkaimis ir nieko įdomaus ten nėra, o aš 
buvau girdėjęs apie Narkūnų piliakalnį, šiek 
tiek už Skirsnemunės, kitoje pusėje Nemuno. 
Į tą piliakalnį ir sutarėm. z

Kitą dieną buvo gražus oras ir palankus 
vėjas — vakarinys. Įsidėjom valgyt, paėmėm 
valtį, ištempėm burę ir pasileidom vėjo spar
nais aušktyn Nemunu. Vėjas į priešpietę šiek 
tiek pasmarkėjo, ir didesnės vilnys ėmė 
mėtyti mūsų valtį, bęt dabar jau mes buvom 
apsipratę su Nemunu ir su valčia, tai puikiai 
važiavom.

Garlaiviu būtume per 40 minučių nuvažiavę, 
o valčia plaukėm beveik dvi valandas. Pato
gioje vietoje valtį užtraukę ant kranto ir gerai 
ją prisirakinę, išlipom į -viršų.

Narkūnų piliakalnis iš Nemuno atrodo 
didelis gojus medžių, o iš dviejų pusių dideli 
gilūs grioviai, taip pat medžių priaugę.

Mes nuėjom ir įlipom į viršų iš šiaurės 
vakarų kampo. Ir patekom. į nedidelę aikštelę, 
iš visų pusių apžėlusią medžiais. Iš tos aikšte
lės paėjom į pietus ir patekom į kitą aikštelę, 
tik jau daug didesnę“ už pirmąją. Ir šita iš 
visų pusių apaugus medžiais. Paėjom dar į 
pietus — priėjom trečią aikštelę. Ir šita iš 
visų pusių apaugus medžiais, tik pietų rytų 
kampe — spraga, plika be -medžių vieta, pro 
kurią pamatėm netoli kelią.

Iš tos paskutinės aikštelės pagrįžę atgal, 
pasileidom kiek į dešinę per tokį negilų 
griovį ir patekom į tikrąjį piliakalnį. Sis jau 
visas apaugęs medžiais.

Ne iš karto pažinom, kad čia tikrasis pilia
kalnis. Tik rytų krašte, tokioje dauboje, radę 
griuvėsius po žeme, supratom, kad čia tikra
sis. Be to, šis kalnas atrodė gerokai aukštesnis 
už anas aikšteles.

Mes sustojom prie tos daubos ir susimąstėm. 
Kas čia per griuvėsiai. Kodėl jie po žeme? Ar 
buvo čia kada didelė pilis, ir dabar tik tos 
pilies rūsiai po žeme telikę?

Taip klausėme vienas kito ir samprotavom. 
Aš buvau kada girdėjęs kokį pasakojimą apie 
šį piliakalnį, bet dabar nieko tikro negalėjau 
pasakyti.

Apie visą piliakalnį pakraščiu ėjo takas. 
Matyt, neretai čia lankytojų užklystama, nes 
takas numintas. Daug kam įdomu ateiti čia ir 
pamatyti kalną, kuriame kadaise ' stovėjo 
stipri pilis, o joje gyveno smarkus valdovas, 
kuris, gal būt, šimtus kryžiuočių yra nuleidęs 
nuo skardžiu ir suvaręs į Nemuną ...

Mes pasižiūrėjom žemyn. Čia šlaitas labai 
status. O žemai — upelis. Vos gali išmatyti jį 
pro suklėstusius tankius medžius. Dabar jis 
atrodo sausas, bet senų senovėje, turbūt, 
ištisus metus tekėjo į Nemuną. Bėda tąsyk 
buvo patekus į tą upelį! Kažin ar begalima 
buvo išsilaikyti jo srovėje, nenuplaukus į 
Nemuną!

Pamaži takeliu ėjom tolyn. Ogi žiūrim — 
ant kelmo sėdi žmogus, abi rankas pasidėjęs 
ant lazdos, ir žiūri pro medžių tarpą į tolį,
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kur matyti Nemunas. Mes tematom jo nugarą 
ir ilgus žilus plaukus.

— Ar ne koks vaidila mums vaidinas? — 
sako pamažėle Gintukas.

Mes sustojom. Kas gali žinoti? Gal ir vaidila. 
Šios pilies valdovus kadaise vaidilos lanky
davo. Ir kaip dar! Tuosę skardžiuose šimtus 
kartų yra skambėjusios jų dainos. Kodėl gi 
vieno tokio vaidilos dvasia negalėtų ir dabar 
čia ateit ir pasvajot prie Nemuno! Ar neįdomu 
būtų ir mums dabar pasikalbėti su tokiu 
vaidila? Būtume labai laimingi, galėję pasi
matyti su tokiu svečiu!

Taip svajojom, tylėdami ir žiūrėdami į 
sėdinčią žmogystą.

Bet tai negal būt. Kur čia mums rodysis 
vaidila! Eime artyn ir pakalbinkim. Tai, tur
būt, toks pat gyvas žmogus, kaip ir mes. Tik 
senas, žilais plaukais, ilgo amžiaus. Daug 
galėtų papasakoti...

Mes šnabždamės ir tariamės, bet nė vienas- 
nedrįstam prisiartinti prie jo ir prakalbėti.

Sunku nežinančiam įsivaizduoti, kiek čia 
paslaptingumo. *Mes buvom apėję kelias 
aikšteles ir jau vieną šoną tikrojo piliakalnio. 
Ir aikštelės, ir piliakalnis iš visų pusių apsupti 
gilių griovių, priaugusių medžių. Dugne tų 
griovių ir saulėtą dieną tamsu. Ir vėjas niekur 
neįeina, tik medžių viršūnėmis šniokščia, o 
žemai tyla, rodos, ir vidury dienos tik dvasios 
tevaikščioja.

Tokių jausmų kupini mes stovėjom prieš 
nežinomą žmogystą ir nesiryžom.

Po valandėlės jis pats pajuto mus ir atsi
suko. Gintukas pasitraukė kelis žingsnius 
atgal, o mudu stovėjova, niekur nesiryždami 
pajudėti. Jis pastebėjo, kad mes nusigandę, ir 
tarė mums:

— Nebijokit. Čia nėra jums ko bijoti.
Mes dar nesijudinom. O jis vėl tarė:
— Ar jūs norėjot pamatyti piliakalnį? Žiū

rėkit.
Jis atsistojo. Mes aiškiai pamatėm, kad jo 

veidas geras.
— Pažįstu visos apylinkės vaikus, — kalbėjo 

jis, —■ bet jūs man nematyti.
— Mes atvažiavom iš Jurbarko, — prašneko 

Arvydas.
— Taip. Tai jus pirmai mačiau su valtele 

prie kranto ... Gęrai, gerai... Daugelis lanko

Mažas, bet gražus plotelis Lietuvos.

šią vietą. Čia atvažiuoja ir didesnių už jus. 
Geri Lietuvos vaikai negal pamiršti savo ' 
senovės. O čia (parodė jis su savo lazda į 
žemę) yra mūsų senovė.

Mes nė nepasijutom, kaip prisiartinom prie 
jo ir pradėjom klausytis.

— Ar jau matėte šį tą? — paklausė jis.
Mes pasisakėm, ką buvom jau čia matę.
— Bet mes nieko nesuprantam, kaip čia kas 

galėjo būti senovėje, — pasisakėm jam.
Senelis plačiai mostelėjo su savo lazda ir 

tarė:
— Niekas dabar negalėtų pasakyti, kaip 

čia tikrai buvo senų senovėje. Bet visi numa- 
nom, kad šitame kalnę stovėjo stipri pilis, o 
joje gyveno koks kunigaikštis ar kitas koks 
valdovas. Tose trijose aikštelėse galėjo būti 
kunigaikščio dvaras. Iš visų pusių piliakalnis 
in visos trys aikštelės apsuptos gilių griovių 
su stačiais krantais. Tik iš pietų pusės yra 
siauras ruožas žemės įeit į piliakalnį. Bet ir
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Vienas Nemuno skardžius.

tas ruožas senų senovėje veikiausiai buvo 
kitoks. Jį, matyt, vėliau bus padarę žmonės 
— taip užpylę žemėmis. O kitąsyk čia galėjo 
taip pat būti gilus griovis, tik per jį tiltas , 
įeit į piliakalnį.

Tą viską mes jau buvom apžiūrėję, tai 
lengva mums buvo -jo klausytis.

— Už 20 kilometrų nuo čia į vakarus yra 
Sudargas, — kalbėjo toliau senelis. — Žinote 
Sudargą?

— Žinom. Nuo Jurbarko netoli.
— Taip. Sudargo pilis buvo paskutinė šioje 

pusėję Nemuno prieš kryžiuočius. Kai kryžiuo
čiai praeidavo Sudargą ir Jurbarką, jau atsi
mušdavo į šią pilį. O čia nelengva jiems 
būdavo prieiti. Matėte, per kokius griovius 
reikėjo jiems lipti. O visi krantai būdavo 
Vyrų nustoję tik jau ne su plikomis rankomis. 
Ir akmenys priešui rites į kojas, ir aštrios 
strėlės kirto juos, kaip šernus. Ne šimtai, o 

tūkstančiai čia jų yra nusiritę nuo skardžių ir 
nugarmėję upelių srove į Nemuną. Kur dabar 
pietuose matėte plikus laukus, o tik toliau 
žaliuoja trakas, senovėje čia visur buvo 
tankios girios ir klampios pelkės, iš, kurių 
niekada nepritrūkdavo vandens piliakalnio 
upeliui, atbėgančiam iš tų pelkių. Ir žiemą ir 
vasarą kliokė jis abypusiai piliaklnio, šokinė
damas pęr išsiritusius iš krantų kietus akme
nis. Dabar tik menką srovelę jų tematom, o 
tada buvo galybė, ir ne kiekvienas galėjo 
išdrįsti šokt į tokią srovę.

Senelis priėjo prie krašto iš Nemuno pusės 
ir parodė žemyn. Čia buvo matyti plotelis 
švendrų priaugusio vadens, panašus į didelę 
kūdrą.

— Štai, — tarė jis, — čia kitąsyk’ buvo 
uostas. Šio uosto vanduo tada’ jungės su Ne
munu. Dabar, matot, Nemunas toliau. Didelis 
tarpas tarp uosto ir Nemuno užpiltas žemėmis. 
Tai paties Nemuno darbas. Senovėje gi pilies 
valdovas tame uoste savo laivus statydavo. 
O jei priešas į jį įplaukdavo, tai tas čia nę- 
laimėdavo. Nuo kalno pasiekdavo jį pilies 
vyrai, strėlėmis ir ugnia apmėtydavo įsibrovėlį.

— Ar gilus tas uostas? — paklausėm.
— Ne, dabar negilus. Bet kai aš buvau dar 

jaunas, vieno Nemuno potvynio metu buvo 
čia įplaukęs garlaivis. Tai buvo prieš 50 su 
viršum metų. Tada uostas jungės dar su Ne
munu. O tas garlaivis tada čia prieglaudos 
jieškojo. Mat, jis buvo išvažiavęs iš Jurbarko 
aukštyn, kątik ledams praėjus, o paskui ir vėl 
iš aukštai šiūstelėjo plotas ledų, tai jis nuo1 
tų ledų ir pasuko šičia.

Senelis atsisėdo vėl ant savo kelmo, o mes 
susėdom ties juo ant suoliuko.

— Taip, taip, — kalbėjo jis susimąstęs. — 
Senovėje čia virė gyvenimas, o dabar tuščia, 
nyku, tarytum, dvasių buveinėje. Praėjusios 
didybės tik žęnklai telikę. O kodėl tik ženklai? 
Kad priešas žiauresnis ir stipresnis buvo už 
mus. Sunaikino mūsų pilis, išgriovė miestus, 
daug žmonių išžudė. Bet likusiųjų gyvų 
dvasios neužslopino. Kas buvo, lietuvis, tas 
ir pasiliko per amžius. Štai jūs maži dar, o 
atvykote jau šičia, norėdami savo senovės 
pamatyti. Kodėl rūpi jums ta senovė? Kad ji 
jums miela, prigimta, kad jūs ir patys iš jos 
esate išaugę. Čia yra mūsų tėvų palikimas, 
brangus palikimas, ir niekada jo nepamiršim,
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kol tik gyvensim ir kol tik kiti po mūsų 
gyvens.

— Seneli, — tarė Gintukas, — ar čia yra 
kažin kokie rūsiai po žemėmis? Ar yra kas 
nors į juos kada lindęs? Kitur, sako, taip yra.

— Yrą kas nors panašiai ir čia. Aš jau 
neatmenu, bet man mažam senięji yra pasa
koję, kad šičia štai, šitame kampe, dar buvus 
skylė, į kurią ilgą kartį galėdavę sukišti. O 
kai mesdavę akmenėlį, tai jis giliai giliai 
nuskambėdavęs. Sako, vieną kartą piemenys 
panorėję sužinoti, kas ten giliai esą, ir nuleidę 
vieną ant virvės pažiūrėti. Palaikę jį va
landėlę ir vėl ištraukę. Jis buvęs labai išsi
gandęs, ir tik į trečią dieną teprakalbėjęs.

— O ką jis matė? — paklausė Gintukas.
—• Jis negalėjo pasakyti, ką matęs. O kiti 

nedrįsę daugiau leistis į skylę.
— Aš nebijočiau, — tarė Arvydas.—Tiktai 

•gaila, kad dabar jau nėra tos skylės.
— Taip, — tarė senelis, — gal ir nebijotum. 

Bet ne tai dabar svarbu. Jau turim daug 
knygų, kur aprašyta brangi mūsų sęnovė. 
Skaitykit, mokykitės ir nepamirškit. Ištisas 
valandas šičia besėdėdamas, daug pergalvoju. 
Kaip sapne man perbėga visi praeities vaizdai. 
Pamatau senovės pilis, didžius kunigaikščius, 
pulkus karžygių ir visą praėjusią Lietuvos 
didybę ... Graži buvo, vaikai, Lietuva, labai 
graži. Ir dabar graži, tik žmonės kitokie... 
ne taip myli Lietuvą, kaip tada ...

Jis vėl patylėjo valandėlę ir kalbėjo toliau, 
kaip ir vienas sau, lyg mūsų čia nebūtų 
buvę.

— Šita vieta man — kaip šventa, nes ir 
visa Lietuvos praeitis man — šventa. Ši 
žemelė didžiųjų mūsų kunigaikščių nuvaikš
čiota, karžygių krauju apšlakstyta, vaidilų 
dainomis apdainuota, motinėlių raudomis 
apraudota. Juos, rodos, matyte matau, juste 
juntu, kalbėte su jais kalbuos. Ir taip miela 
juos matyti ir girdėti... Tai ne Nemunas 
šniokščia, nę medžiai ūžia — tai jie dideliais

būriais eina ir kalba, o saulė šviečia ir šildo, 
ir jų keliai gražūs, žalume paskendę ... Kaip, 
graži tu, mano miela žemele, kaip graži!...

Mes pamaži pakilom nuo suolo ir tyliai 
pasišalinom. Dar gerą galą paėję, atsisukom 
pažiūrėti: jis tebesėdėjo, galvą nulenkęs, ant 
lazdos abiem rankom pasirėmęs, lyg užsnūdęs, 
lyg sapnuodamas.

O Gintukui iš naujo kilo įtarimas: ar iš 
tikro jis ne vaidila?

Kitą kartą sužinojom, kad jis —- Dainius, 
paliakalnio sargas, daugiau kaip pusę savo 
amžiaus šalia jo išgyvenęs ir jame praleidęs.
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A. GIEDRIUS

Vaikštinėja tėvelis 
rugelių pabarėliais 
ir dūsaudamas vienas dejuoja, 
sūnelių nesulaukia, ,

Po lygiuosius laukelius, 
po žaliąsias pieveles, 
rilia, rilia prie upelio 
Algė gano žąseles.
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NEGRĮŽTA SŪNELIAI

— Sūneliai mano mieli, 
margieji sakalėliai, 
vai laikas, laikas į pabarėlį — 
gelsvi rugeliai byra

ALGE IR ŽĄSELĖS
PR. IMSRYS

Tėveli mūsų mielas, 
tėveli sengalvėli, 
dar nesugrįšim, dar nepareisim ■ 
gelsvų rugelių pjauti.

Toli rucjių bareliai, 
mes nelaisvi bernelai: 
keliai užtverti, takai užginti, 
varteliai užrakinti..

Tos žąselės gir gar, gar, 
o žąsyčiai liu, liu, liu- 
Mūs Algutė vis linksmutė 
bėginėja takeliu.

Bėginėja vis linksma, 
rilialia per dieneles. 
Kirksi, girgsi prie upelio — 
Algė gano žąseles.
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ERELIS IR LĖKTUVAS
A. GIEDRIUS

Erelis su sūnum tupėjo ant kalnų uolos,
. ir-štai iš krašto gilumos 
lėktuvas atlekia. Čia jis kaip vėtra ūžia, 

Čia, tartum, liūtas kriokia, 
čia lyg kalnų upelis kliokia, 
čia pasigirsta lyg perkūno dūžiai.

„Ve, tėve, atlekia galingas ir baisusl" 
gerokai nusigandęs, sako ereliukas. 
„Jis nugalės, ir užvaldys jau mus...

Matai, kaip strėlė lekia. •. vingiu sukas ... 
j kalną kyla .- . jau už debesų...

O, tėve, man baisui" • 
Erelis sparną pamaži pakėlė 

ir, sūnų kaip skydu pridengęs, sako: 
„Nebūkštauk, sūnaitėli.

Tas paukštis ten be gyvo kvapo 
ir mums nepavojingas." x

Po keletos dienų lėktuvas vėliai skrido — 
stiprus, galingas.

Erelis su sūnum ir vėl jo žygio šito 
nuo tolimos uolos žiūrėjo.

Lėktuvas suko vingį ir į kalną kilo, 
jau nusitolino už paskutinio šilo, 

jau debesėliuos sumirgėjo.
Tik kas gi jam? Jis smarkiai sutratėjo, 

pakrypo, persivertė, nosia smigo 
ir į kalnų tarpeklį kaip kūlys nudribo.

„Nulėkiva", trumpai pasiūlė 
erelis sūnui.

Ir juodu nulėkė abudu pažiūrėti, 
kur keistas paukštis liko amžinai tupėti ■.. 
Dabar erelis, pasistojęs ant tvirtos

kalnų uolos, 
pasakė sūnui: „Štai, kas rūpestį tau kėlėh 

nukrito ir neatsikėlė.

Tai buvo plieno paukštis, 
kurį baugino audros, tamsuma ir aukštis. 
Žinok, sūnau: kas paukščio plunksnų neturės,

tam visada reikės 
padangių saugotis erdvės-"

PATARLĖS IR
Geras šuo iš vagies duonos neima.
Nors su lopu, kad tik savo.
Pritinka, kaip kumščia ant akies.
Stori marškiniai ne nuogalas.
Tuščią žodį pamink po padu.
Vyža batus pragyvena.
Kokia galva, tokia ir kalba.
Per skylę žiūrėdamas,'velnią pamatysi.

PRIEŽODŽIAI
Gudrusis duoną valgo, lėtasis sienas laižo. 
Ant arklio joja, arklio jieško.
Didelis kalbėtojas yra ir didelis melagis. 
Gaidys visuomet tą pačia giesmę gieda. 
Ką su kiaule besipeši, tai geriau nedarytą 

valgyt.
Ne marių dvasia, ne avino pilvas — ir vežimo 

užteks.
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Nenorėdamas.Vienas laikrodžio vagis teisinos teisėjui:— Pone teisėjau, aš tą laikrodį pavogiau visai nenorėdmas...— Gerai, — pasakė teisėjas: — dabar nenorėdamas galėsi du mėnesius ir kalėjime pasėdėti.
O kam stovėti!Mažieji pirmą kartą atėjo į mokyklą. Mokytojas aiškino:— Kai aš kurį klausiu, tasai turi atsistoti.— O kam gi čia stovėti? — tarė mažas Jonukas. — Ar mes čia kaip tramvajuje?

Koks didumo kupranugaris.Mokytojas klausia, kuris iš mokinių galėtų pasakyti, koks didumo esti kupranugaris. Mokiniai tyli, matyt, nežino. Tada mokytojas sako:

— Aš manau, kad daugiausia toks didumo, kaip aš.— Kodėl? — nustebo mokytojas.— Ogi mano tėvelis sako, kad didesnio kupranugario, kaip aš, negali būti.
Kodėl jos akys nejuda?Maža Miliutė žiūrėjo, žiūrėjo į veidrodį ir staiga pastebėjo, kad jos akys nejuda, tiktai žiūri tiesiai, ir ganai— Mama, mama! — sušuko nusigandus mergaitė. — Mano akys pasigadinusios! Žiūrėk, visų juda, vartos, kai žiūri, o mano — ne!Mama, pamačiusi mergaitę prie veidrodžio, visai dėl jos akių sveikumo nenusiminė. Ji patarė ir kitiems vaikams pasitikrinti prieš veidrodį savo akis. Ir visiems rodėsi, kad jų akys nejuda.O jūsų?.. .

Kuris Lietuvoje didžiausias medis? Ąžuolas. Dideli užauga ir kiti medžiai, pavyzdžiui, kad ir liepa. Bet ši nėra tokia tvirta ir patvari, dėl to nei ąžuolo amžiaus, nei jo didumo nepasiekia.Didžiausias ir seniausias ligi šių laikų išlikęs Lietuvoje ąžuolas yra Stelmužės ąžuolas, Zarasų apskrityje. O praėjusiame šimtmetyje dar buvo - ir Dionizo Poškos ąžuolas Baublys, Raseinių apskrityje. Dionizas Poška buvo tokį namelį pasidaręs to ąžuolo viduryje, ten jis skaitė ir rašė ir savo lankytojus priiminėjo.Senų senovėje daug buvę Lietuvoje senų ir142 ’ ’

didelių ąžuolų. Tada lietuviai labiau brangino tokius medžius. -
Ar esate girdėję apie činarą? Tai Kaukazo medis, užauga labai didelis. Vienoje Kaukazo dalyje, Elizabetpolyje, išpuvusiame činaro medyje vieną kartą apsigyveno neturtingas batsiuvys su visa savo šeima.Afrikoje baobabo medis užauga toks didelis, storas, kad gali jame apsigyventi ištisos negrų šeimos su savo baldais ir darbo įranKiais, o po 'baobabo šakomis nuo saulės ar lytaus gali pasislėpti šimtas keleivių.
Kalifornijoje (Amerikoje) velingtonija, arba kitaip vadinama sekvoja, labai didelis medis.
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Stelmužės ąžuolas.

Į aukštį užauga apie pusantro šimto metrų, 
o storis taip pat nepaprastas: įsivaizduokit, 
kad ant nupjauto velingtonijos kelmo, kaip 
kokioje salėje, išsitenka muzikantai ir laisvai 
gali šokti 12 porų šokėjų.

Gal žinote didžiausią Vokietijoje medį? Jei 
Žinot ir galit, atsiųskit jo atvizdą. Antrasis 
pagal savo didumą Vokietijoje medis yra 
Ebstorfo ąžuolas, netoli Ebstorfo geležinkelio 
stoties, Uelzeno apskrityje, į pietų rytus nuo 
Hamburgo. Jei kas galėtų pamatyt ir 
nufotografuot šitą medį, taip pat prašome jo 
atvaizdo. Turime žinių, kad šį medį tegalėtų 
apipili savo glėbiais septyni vyrai — toks jis 
storas.

. Kur labiausiai žmonės girias naikina? Kur 
geresnė žemė ir kur patogesni keliai išva
žiuot į platų pasaulį. Prisiminkim ir savo 
tėvynę Lietuvą: kur tik geresnė žemė, ten 
dauigau padaryta ariamų laukų. Taip pat ir 
pagal dideles upes ir didelius kelius.

Nepaprasti karščiai. Šią vasarą visoje 
Europoje dideli karščiai, kokių labai retai 
tepasitaiko. Paryžiuje 40,4° C truko 10 dienų. 
Tokių didelių karščių nebūva net gyvenamose 
Afrikos vietose. Orleano srityje (Prancūzi
joje) saulės atokaitoje temperatūra pasiekus 
60“ C. Dėl tokio karščio buvę daug gaisrų 
miškuose ir kitur.

Šešis mėnesius miegojo. Viena 25 metų 
australietė, Rita Argall, miegojo šešis mėne

sius ir tris dienas: užmigo, žiemą, šių metų 
sausio mėn; 14 d., o pabudo vasarą, liepos 
mėnesį. Kodėl ji taip ilgai miegojo, esą 
neaišku. Kai buvus ji 9 metų, jai buvę pada- 

•ryta galvos operacija — tai gal dabar ta 
operacija atliepus ir dėl to taip ilgai miegojus.

Didelis skautų sąskrydis. Rugpjūčio mėn. 
9 d. Prancūzijoje, prie Maisson ties Paryžium, 
iškiįmingai atidarytas didelis visų tautų 
skautų suvažiavimas. Vieni britai yra nu-
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siuntę ten 6000 skautų, Ten išvažiavo kelios 
dešimtys ir mūsiškių. Susidaro ištisas skautų 
miestas, apimąs per 2000 akrų žemės plotą. 
Nutiesta 20 mylių vamzdžių, kuriais kasdien 
teikiama po 666.000 galonų vandens virtu
vėms, praustuvėms ir kitiems reikalams. Įtai
syti 5 kino teatrai, kuriuose kiekviename 
galės tilpti po 500 žiūrovų. Ten yra teatras, 
cirkas, restoranai, keleivių biurai (keleiviams 
patarti raštinės), krautuvės ir kitokie dalykai.

35 metus tylėjo. Vienas žmogus Amerikoje 
35 ištylėjo. Jis sirgo ir sėdėjo vienas savo 
namuose. Vieną kartą, sėdėdamas kedėje, jis 
kažin ką sumurmėjo sau. Ir labai nustebo, 
kad išgirdo aiškius žodžius. Iš pradžios manė, 
kad čia kas kitas kalba, bet paskui suprato, *■ 
kad yra jo paties balsas, kurio jis nebuvo 
girdėjęs 35 metus. O balsą jis buvo praradęs 
vienoje traukinio nelaimėje 1903 metais. Tada 
jis buvo mašinistas. Garvežiui sustojus tune
lyje, visa to garlaivio įgula (tarnautojai) 
apsinuodyjo dūmais ir neteko sąmonės. Po 
kurio laiko garvežys kažin kaip pats pradėjo 
eiti, o vienas vyras atsigavęs jį sulaikė. Bet 
anas atsigavęs negalėjo kalbėti. Paskui jis

ALp(LKA)3244 
1947, Nr.7/8

šiek tiek pasveiko, o 19n metais vei v tom 
prarado balsą. Dabar džiaugias ir vėl jį at
gavęs. '

Baisi klaida. Amerikoje dvi mažos mer
gaitės, 3 ir 4 metų, paėmė dviejų mėnesių 
kūdikį ir išmetė pro■ langą į gatvę. Juodvi 
manė, kad lėlė. Kūdikis labai susižeidė. Jį 
tuojau nugabeno į ligoninę.

Maitinas tik pienu ir vandeniu. Vienas 
indas maitinas tiktai skystimais, daugiausia 
pienu ir vandeniu. Jis yra 54 metų amžiaus 
indų pirklys. Tokiu būdu jis gyvena jau nuo 
1944 metų. „Geriu", sako jis, „pusketvirto 
litro pieno per dien. Tvirtesnio maisto nevar
toju ir nevartosiu.. Mėsiška kepsnis manęs 
nevilioja". Indai turi 38 dienas pasninko per 
metus. Tada tas pasninkautojas tegeria tiktai 
vandenį. Tos visos pasninko dienos, žinoma, 
būva ne iš eilės, bet įvairiais metų laikais.

Kiek uždirbo arklys! Vienas lenktynių 
arklys per vieną lenktynių sezoną savo šei
mininkui laimėjo 279.000 markių. Tada jis 
nuveikė ir savo bendrą, kitą lenktynių arklį, 
kuris savo šeimininkui laimėjo 400 markių 
mažiau.

ČIZDAVIT2IAI *

Aritmetinis uždavinys Nr. 3.

Vienas piemuo buvo paklaustas, kiek jo 
bandoje esą avių. Piemuo atsakė: „Jeigu aš 
turėčiau, dar tiek, kiek turiu, ir dar pusę 
mano bandos, ir dar vieną ketvirtadalį jos, ir 
dar vieną avį, tai turėčiau visą šimtą“.

Kiek tas piemuo ganė avių?

Atsakymas uždaviniui 
langučiuose Nr. 4:

Šio numerio viršelis iš dailininko K. Šimonio paveikslo „Mergaitės portretas".
Tekste dauguma piešinių R. Veselausko, kelios vinjetės K. Šimonio ir viena Tel. Valiaus.

„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 3.20 RM.
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