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GIRMANTAS . . ' . ? ■Rugsėjo mėnesio 23 ir diena ir naktis — lygios. Pasibaigė miela vasarėlė, prasidėjo ruduo. Bet rugsėjo mėnuo dažnai dar esti labai gražus ir malonusKą turime prisiminti šįmet rugsėjo mėnesį?1865 m. rugsėjo mėn. 6 d. rusų valdžia uždraudė lietuviams spausdinti knygas mūsiškomis raidėmis. Bet leido rusiškas raides. O tų lietuviai nenorėjo ir nepriėmė, nes lietuvių kalbai jos netinka. Ir kai negalima buvo Dldžigjoje Lietuvoje spausdinti savo knygų, spausdino Mažojoje Lietuvoje, Tilžėje, ir slapta gabenos į D. Lietuvą. Rašytojai, knygnešiai ir knygų platintojai daug kentėjo nuo rusų valdžios. Bet tauta turėjo knygų.Šįmet, kai minim 400 metų lietuviškos knygos sukaktį (Mažvydo Katekizmo, 1947 metais išleisto), labai pravartu prisiminti ir aną rusų valdžios žiaurų uždraudimą. Tiktai pamanykim: per tą uždraudimą, trukusį '40 metų, labai susi trukdė lietuvių švietimas. Juk sparčiau švietimas plinta, kai laisvai galima skaityt ir mokytis. •Rugsėjo mėn. 8 d. Šv. Marijos gimiirio diena. Ta diena ir Lietuvių Tautos šventė.Prisiminkim Vytautą Didįjį? Kodėl jis—Didysis? Savo viešpatavimo laikais jis praplėtė Lietuvos sienas, nugalėjo didžiausią Lietuvos priešą — Kryžiuočių Ordiną, sustiprino Lietuvą, padarė ją didžią ir galingą. Romos imperatorius ir popiežius pripažino jam karaliaus vaininką. Rugsėjo mėnesio 8 Vytautas buvo paskyręs savo vainikavimo diena. Tai turėjo būti didžiulės iškilmės, o pats vainikavimas būtu turėjęs didžiausios reikšmės visai Lietuvai, nes karalius daugiau, kaip didysis kunigaikštis, ir karalystė daugiau, kaip didžioji kunigaikštija. Deja, Vytautui neteko vainikuotis karaliaus vainiku: lenkai sutrukdė, nes jie nenorėjo Vytautui tokios didelės garbės ir galybės ir nenorėjo, kad Lietuva, pasidarius karalystė, neatsiskirtų nuo Lenkijos.Tačiau mes dabar vistiek žinom, kad Vatauto galybė buvo pripažinta ir kad jis buvo nusipelnęs karaliaus garbės ir didybės.Lietuvoje rugsėjo mėn. 8 dieną — Vytauto Didžiojo vainikavimą ir Tautos šventę — iškilmingai švęsdavom. Bet ir čia neužmirškim tos dienos. Iš' didžios savo praeities stiprybės ■ semkimės.Rugsėjo mėnuo — rudens sėjos mėnuo. Ūkininkas beria į žemę grūdą, kad, rudenį sudygęs ir šaltą žiemą po sniegu iškentęs, pavasari vėl gražiai sužaliuotų, o vasarą derlių atiduotų.Tegu Vtyauto Didžiojo pasėti ir palikti mums dideli j<? darbai stiprina mus šviesia viltimi sulaukti ir mums mielo pavasario, laimingesnių metų. Tegu stiprina mus ir vargdienių mūsų knygnešių darbai, atlikti anais žiauriais rusų priespaudos laikais. Gimtosios kalbos ir tautos meilė nugalėjo milžiną. Ir kiekviena kita priespauda neamžina, o kiekviena neteisybė kada nors pralaimi.
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Vytautas Didysis Naugardo žemėje. — Jonas Mackevičus.

ALDUTĖS PARŠIUKAS
VYT. TAMULAITIS

Aldutė klūpojo savo lovelėje ir kalbėjo 
vakaro maldą. Gražiai rankutes sudėjus, ji 
baigė šiais žodžiais:

— Duok, Dieve, sveikatėlės dėdei Liudui, 
močiutei ir tetai Onutei. Leisk mums grįžti į 
laisvą savo tėvynę Lietuvą. Taip pat- duok 
sveikatėlės ir mūsų paršiukui, kad jis lai
mingas ir didelis užaugtų. Didelis, didelis, 
toks, — ir parodė skėstelėdama rankutėmis, 
kokį dudumo turi jį Dievas užauginti.

— Už paršiuką galima nesimelsti, — ištarė 
motina, atsisukus į mergaitę. — Už tėvelius ir 
artimuosius taip. Bet už paršiuką ne būtinai.

— O kodėl, mamyte? — paklausė Aldutė.
— Už tai, kad jis gyvulėlis, — jieškojo 

motina aiškesnio atsakymo. — Žinoma, už 
gyvulėlius irgi galima melstis, bet pirmausią 
reikia už žmones.

— Ar už visus žmones?
• — Galima ir už visus.

— Už visus? — žiūrėjo į motiną nustebusi 
mergaitė. — Kad žmonių labai daug, mamyte.

— Žinoma, žmonių labai daug. Bet pir
miausia tik už savo artimuosius ir draugus.

— O kas turi melstis už tuos, kurie nėra 
mano artimieji?

— Už juos turi melstis kiti, jų artimieji. Kiek
vienas žmogus turi savo artimųjų ir giminių.

— O paršiukas ar turi artimųjų?
— Turi ir jis, — atsakė motina, užklodama 

Aldutę. — Kiekvienas turi.
u t-;

N-'-. -
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— Tai tie artimieji meldžiasi už paršiuką. 
Ar taip, mamyte?

, — Gal ir meldžiasi, nežinau, vaikeli, — 
atsakė motina. - — Bet tu jau miegok. 
Gyvulėliai nemoka melstis, kaip žmonės. Jie 
nežino, kad danguje yra Dievulis.

— O kodėl jie nežino? Ar jiems niekas 
nepasakė? Tada aš pasakysiu mūsų paršiukui. 
Gerai, mamyte?

— Jis nemoka kalbėti ir nesupras tavęs.
— Ar jis nė vokiškai nemoka?
— Ne, nė vokiškai...
— O tėvelis sakė, kad jį iš vokiečio pirko. 

Tai kodėl jis nemoka vokiškai?
. — Paršiukai nekalba žmonių kalba.

— O kaip jie kalba? Ar paršiukų kalba?
—■ Taip, vaikeli. O dabar miegok.
Aldutė padėjo galvą ant pagalvės ir 

užsimerkė. Bet miego ji nenorėjo. Ji tebegal
vojo apie paršiuką, kurį tėvelis šiandien 
parvežė’iš kaimo. Įkišęs į maišą, užsidėjęs 
ant dviračio, jis parvežė jį ir sušuko:

— Aldute, įspėk, ką tau lauktuvių par
vežiau?

Maiše kažin kas judėjo. Ji žiūrėjo, pastačius 
akis ir paraudusi iš džiaugsmo. „Gal voverytė, 
kiškis ar lapė?" pagalvojo. Bet ten buvo 
baltas, mažas paršiukas.

— Kriukt, kriukt, — staiga atsiliepė jis 
maiše. Aldutė tuojau pažino iš balso.

— Paršiukas, paršiukas!

Y DO į 
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Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus fasadas
su beržais.

Jį paleido į mažą gardą, kurį tėvelis atitvėrė 
tvartelyje. Čia buvo Edelių gaidys, ponios 
Krasauskienės triušis ir Miceikų antis. O 
dabar ir jų paršiukas knisosi ten viename 
kampe. Aldutė matė, kaip pradžioje jis 
neramus dairės ir išsigandęs bėgiojo iš kampo 
į kampą. Bet po valandėjės jau daug ramiau 
ir ten kaišiojo savo baltą šnipuką.

— Apsipras pas mus, — tarė tėvelis ir 
uždarė duris. — Tu jį, Aldute, turi dabar 
užauginti.

— Ar jis mano, tėveli? Tik mano vienos?
— Taip, tavo, — atsakė tėvas.
Aldutė liknsma nustriksėjo į kambarį ir 

greitai grįžo, užsigniaužusi kažką saujoje.
— Ką tu čia turi? — paklausė Petraičių 

Jonukas, sutikęs ją tarpduryje.
— Matai, šokolado. Bet dabar įspėk, ką dar 

turiu. Aš tau nesakysiu, ką man tėvelis parvežė.
■ — Lėlytę?

*— Ne, lėlytė šokolado nevalgo. O aš jį 
nešu gyvam ir baltam. Įspėk!

— Kas jis? Pasakyk.
— Paršiukas, — neiškentė mergaitė. — Toks 

baltas ir gražus. Ausytės mažos. Tik pažiūrėk!
Ji pribėjo ir atidarė tvartelio duris, kurios 

tokios mielos jai dabar pasidarė. Paršiukas 
stovėjo kampe, nuleidęs galvą ir vikriai 
krustelėjo, jai įeinant.

Bet šokolado jis nevalgė. Net*nepasižiūrėjo 
į tą vietą, kur Aldutė nusviedė gabalėlį.

— Nevalgys. Verčiau man būtum atidavus, 
— ištarė Jonukas.

— Valgys. Pamatysi, kad valgys. Kai 
apsipras, tai viską valgys. Ir tėvelis taip sakė.

Ligi pat vakaro nenurimo Aldutės širdis. 
Visiems draugams, kuriuos tik sutiko, 
neiškentė nepasigyrusi savo laime.

— Mes turim paršiuką, va. O ką jūs turit? .. 
Jo snukutis toks mažiukas ...

Ir dabar, jau gulėdama lovoje, ji galvojo 
tik apie savo paršiuką.

— Mamyte, ar jam ten nešaltą? — staiga . 
paklausė.

— Ne, nešalta, Jis šiauduose miega. Miegok 
ir tu.

Jos akutės pamažu merkėsi, bet pavargusios 
-mintys dar vis bėgiojo, tai vienur, tai kitur 
užklysdamos. Pro langą ji matė tamsėjaptį 
vakaro dangų. Ten toli raudoni debesys 
kabėjo ant medžių viršūnių. Kažkur aukštai 
aukštai sužibo žvaigždutė. Tai Dievulis degė 
dangaus žiburius.

— Mamyte, — prašneko ji vėl. — Ar daug 
Marijų danguje?

— Tik yiena, Aldute. Tai Dievo motina.
— O Jėzuliukų?
— Taip pat vienas.
— Aha, — atsiduso leingvai Aldutė. — Tik 

vienas. O ar jis turi lovytę?
— Gal ir turi. Jis viską gali turėti, ko nori.
— Jis daug daug paršiukų gali nusipirkti. 

Taip, mamyte? Gali nueiti į kaimą ir nusipirkti 
Jis nė policininkų nebijo, ar taip?

— Taip, Aldute. Nebijo nieko, nė 
policininkų.

— Nei rusų, nei vilko?
Nei rusų, nei vilko...
„Tai gerai Jėzuitui", galvojo Aldutė. „Jis 

gali grįžti ir į Uosupį, kur liko jos močiutė. 
Ten maži, gražūs katiniukai tupi dabar ant 
tvoros ir blizgančiom akim žiūri į kiemą. 
Dėdė Liudas eina patvarte ir vedasi senąją 
burę. Jos du maži aviniukai striksi prie 
šulinio. Jėzulis juos gali pasigauti, už ausyčių 
juos pačiupinėti ir už uodegytės patraukti. . 
Jis viską gali, jei tik -nori. Pas tetukę Onutę 
taip pat gali nueiti, į tą aukštą, seną kriaušę 
įlipti, piktam žąsinui per snapą uždrožti, o ko 
jis grieba jam už nuogos blauzdelės! Tai 
gerai Jezuliui...

Aldutė vėl praveria akutes .Danguje jau 
daug daugiau žiburėlių dega. Debesys vis 
tamsėja ir grimsta už medžių vakaruose. 
Mėlyna prieblanda liejas į kambarį per langą. 
Ji vos įžiūri ant sienos kabantį paveikslėlį. 
Bet jo nė matyt nereikia. Ji užsimerkusi
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žino, kas ten yra. Tai du lakūnai prie savo 
lėktuvo.

— Mamyte, ar Darius, su Girėnu buvo 
drąsūs vyrai?

--- Drąsūs, Aldute.
— Taip, mamyte, — drąsūs. Jie į Lietuvą 

skrido, nė rusų nebijojo.
— Tada rusų Lietuvoje dar nebuvo, Aldute.
— Bet jie vistiek buvo drąsūs.
— Žinoma, drąsūs. Jie nebijojo skristi per 

Atlanto vandenyną.
— O kas tas Atlantas?
— Didelis ir gilus vandenynas, kurį jie 

perskrido. Labai gilus ir didelis.
— Ar jie virš debesų skrido?
— Taip, virš debesų.
— Tai jie galėjo pas Dievą nuskristi. Ar 

galėjo, mamyte?
— Dievas dar aukščiau. Aukščiau už visus 

debesis ir degančias žvaigždutes. Labai labai 
aukštai. Joks žmogus jo pasiekti negali.

— Nė su lėktuvu?
— Nė su lėktuvu.
— Tai ten Dievas turi savo kambarį?
— Taip. Ten aukštai Jis gyvena.

O kas Jam gert atneša?
— Angeliukai. Dievas turi daug daug 

angeliukų. Jie skrajoja ir Jam tarnauja.
— Ar ir obuolių angeliukai kaime Dievui 

išmaino? Ir vyšnių?
— Viską angeliukai padaro. Tik mainyti 

Dievui nei obuolių, nei vyšnių nereikia. Jis 
pats visko turi.

— O kur Dievas prausiasi? Ar jis prausiasi?
—Dievo veidas toks skaistus, kad jam 

niekada nereikia praustis.
— Tik vakare kojas nusiplauja ir eina 

miegoti. Taip, mamyte?
—• Nereikia Jam nė kojų plauti. Jis 

nevaikščioja purvinais žemės takais, už tai 
jos visada švarios. Ir tu, kai būsi danguje, 
galėsi nei veido nesiprausti, nei kojų neplauti. 

‘Būsi balta, kaip angeliukas, ir skrajosi ten, 
tarp degančių žvaigždučių..

— Ir sparnelius turėsiu, kaip drugelis?
— Taip? turėsi ir sparnelius, — atsakė moti

na. — Balto šilko sparnelius, kaip ir angeliukai.
— Ar tik aš viena turėsiu, ar turės ir 

Vaičiulėnų lėliukas.?
—Turės ir jis, kai angeliukai nuneš jį į dangų.
— Kaip gerai bus tada, mamyte. Turėsim 

sparnelius visi. Turės ir Miceikų Gįnutis ir 

Edelių Tadukas. Turės taip pat ir Mockų 
Vilija, Krasauskų Steputė. Tai bus smagu 

-visiems lakioti! Nė kojytės į akmenį ne- 
susimušių. Ir tu su tėveliu skraidysi, ar ne, 
mamyte?

— Taip, Aldute, visi sykiu skraidysim, jei 
geri būsim.

— Bet rusai tai jau sykiu neskraidys, tikrai 
ne. Jie juk negeri. Mus iš namučių išvarė.

— Gal ir jie skraidys, kai Dievulio 
atsiprašys.

— O kodėl jų neišvaro Dievulis iš mūsų 
namų? Ar jis negali?'

— Gali, Aldute. Jis viską gali, tik laukia, 
kol jie patys išeis.

— O jei jie neišeis?
.. ■—• Tada išvarys.

— O kada išvarys?
— Nežinau, Aldute.
— O kodėl nežinai, mamytė?
— Niekas nežino, mažyte, kas bus. O dabar 

turi miegoti. Matai, tamsu jau lauke. Visi 
vaikučiai seniai jau miega. Ir paukšteliai 
miega, ir vabalėliai...

— Ir kirminukai ant kopūstų, ir Dievo 
karvytė ant lapo ...

— Taip, Aldute, visi, visi. Labanaktis!
— Labanaktis, mamyte!
Aldutės raudonos lūputės pasipūtė ir pa-

r

Laisvės statula V. D. Kultūros Muziejaus sodelyje.
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sigirdo tylus, ramus alsavimas. Ji užmigo. 
Tik jos siela skrido saldžiame sapne ten 
aukštai, kur tamsioje dangaus mėlynėje 
žibėjo ir mirkčiojo žvaigždutės.

Vos rytą nubudusi, nė batelių neapslavusi, 
tik j šliureles įsistojusi, Aldutė tuojau nušlep
sėjo pažiūrėti savo paršiuko. Edelių gaidys 
jau buvo seniai pabudęs. Papusryčiavęs 
šluostės į žemę snapą, kratydamas skiauterę. 
Bet paršiukas dar miegojo. Tik uodegytės 
galiukas tekyšojo iš miego.

— kelkis, kelkis! — sušuko Aldutė. — 
Koks tu miegąlis!

Paršiukas kriuktelėjo ir iškišo šnipuką iš 
šiaudų.

Mamytė atnešė jam pusryčių. Įpylė balto 
skystimo į mažą lovelį, kurį tėvelis sukalė iš 
lentų. Nedrąsiai jis įkišo snukutį ir čepsėda
mas pradėjo valgyti.

—Ar jam nereikia praustis?—paklausė Aldutė.
— Jis nesiprausęs valgo, — atsakė ma

mytė. — Už tai ir tinginiai vaikai sako: bepi
gu paršiukui, nei jam burnelė prausti, nei 
poterėliai kalbėti. Bet už tai tvarte guli ir 
tvarte valgo.

Teisingumo rūmų fasadas, Kaune.

Ne, tvarte gulėti ir valgyti tai jau Aldutė 
-nenorėtų.

Ji tuojau grįžo į kambarį pasimelsti ir vei
delio nusiprausti. O papusryčiavusi, tuojau 
išbėgo į gatvę. Ji visiems dabar pasakojo, 
kad jų paršiukas nei burnelės neprausė, nei 
poterėlių nekalbėjo, o iš migio tiesiai pusry
čiauti ėjo. Bet pykti už tai ir bartis nereikia, 
nes jis paršiukas.

Daug kartų dar tą dieną Aldutė varstė 
tvartelio duris, kol visus draugus supažindino 
su savo nauju įnamiu. Buvo visiems ko pasi
žiūrėti. Jo uodegytė buvo taip dailiai susirai
čiusi, kaip spyruoklė. Ausytės nulinkusios, o 
pailgas snukutis baigėsi riestu šnipuku. Ma
žutės, juokingos akutės spinksėjo baltoje kak
toje, kaip du juodi taškeliai. Gražus buvo 
paršiukas. Aldutė džiaugėsi ir didžiavosi.

— Paršiukas tai ne višta ir ne antis! Taip 
ir tėvelis sakė, — kalbėjo mergytė, uždary
dama duris.

Augo Aldutės paršiukas sveikas ir laimin
gas. Jis tuojau priprato prie meilių, glostančių 
žvilgsnių. Patenkintas tik kriuksėjo ir kėlė 
savo pailgą veidelį, kai ateidavo Aldutė. 
Norėdamas valgyti, jis nesivaržė prašyti, o 
unkštė ir cypė. Nešė Aldutė jam visko, ir 
duonos pluteles ir sriubos likučius. Net savo 
pienelį kartais išpildavo, kai mamytė nematy
davo. Paršiukas taip jį mėgo. O ji ir vyšnių, 
ir obuolių kartais gaudavo. Reikėjo juk ir 
paršiukui kartais pagardinti.

O kaip jis mėgo, kad jį Aldutė pakasinėtų 
ir per nugarytę rankute perbrauktų! Tuojau 
vikst ir guli ant šono.

— Kriu, kriu, — patenkintas, būdavo, 
kriuksi, kai jam šoniuką pakasinėja.

O kai mamytė jį išprausdavo, toks baltas ir 
gražus atrodydavo, kad ir į lovą guldyti galė
jai. Tiesa, praustis tai jis nemėgdavo. Vaje, 
kaip rėkdavo ir spardydavos. Kaip Petraičių 
Algutis. Pats tėvelis turėdavo jį palaikyti. Bet . 
koks atrodė išsiprausęs, negali nė papasakoti. 
Tik čiukšėjo iš džiaugsmo ant šiaudų užvirtęs, 
tik vartėsi nuo vieno šono ant kito, kaip po
naitis pūkuose. Ir augo, rodos, daug greičiau. 
Kasdien kumpiukai apvalėjo, kasdien spran- 
dukas storesnis darėsi ir pagurklis didesnis 
pp smakru darėsi. Net ir balsas jo pakito, lyg 
vyriškesnis pasidarė, jau ne toks skardus ir 
plonytis buvo. Visi, kas tik pamatė, atsigėrėti 
negalėjo, kad gražus buvo, gyrė.
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Pasruvo kartą Aldutės akys ašaromis, kai 
jos krikšto tėvas pasakė:

— Na, tokį rubuilį jau ir pjauti galėtumėt. 
Tai skanios mėselės būtų!

Kaip skaudžiai suspaudė mergaitei širdį tie 
žodžiai!

— Ne, ne, — sušuko ji. — Bet jo tai jau 
nepjausime. Jį tėvelis man parvežė. Mano jis. 
Niekam neduosiu, nenoriu.

— Taip, jis Aldutės, atsakė mamytė iš 
karto nudžiovindama šiais žodžiais visas .aša
rėles nuo veido.

— Ji jį užaugino. Kaip be jos sutikimo 
dabar imtum ir taip padarytum? *

Bet Aldutei vistiek po to širdelę knietėjo. 
O gal ateis kada toks laikas, kada jos nebus 

' namie, ims ir papjaus paršelį. Visuomet išei
dama teiraudavosi, ar tikrai jos paršelįo nie
kas nepapjaus, išgirdusi lauktą atsakymą, 
linksma nustriksėdavo gatve. O grįžusi nie
kada neužmiršo patikrinti, ar tvartelyje tebe
guli apvaliais šoniukais jos augintinis. Tuojau 
prišokusi nugarėlę pakasydavo, per šoniuką 
pabraukdavo. O tam degliui, rodos, to tik ir 
betrūko. Primerkęs akį drybsojo, net aplink 
tingėdamas apsižvalgyti. Į gaidžio didelę ka
rūną nė retkarčiais nedirstelėdavo. Gulėjo 
išsitiesęs, tik kartais ausimi sumojuodamas, 
įkyrią musę nuvyti tenorėdamas. Visada so
tus, pavalgęs, kilo kaip ant mielių. Ne tiek 
nuo gero maisto, kiek nuo Aldutės meilių 
žvilgsnių ir mamytės rūpesčio.

Jautė ir jis meilę, nors ir paršas buvo. Jautė 
švelnią ranką, kuri jo šiurkščius šerius glostė, 
nors ir iš ilgaveidžių giminės buvo kilęs. Su
prato gyvulėlis, kad tikrai buvo mylimas ir 

- nuo visų burnos nutrauktais kąsneliais maiti- 
noki. Nors nedaug, nelabai sočiai, bet visada 
lovelyje šį tą rado, kada tik savo snukutį ten 
kišo.

Vieną dieną, kai Aldutė grįžo iš darželio, 
prie stovyklos mažo, skurdžio namelio pamatė 
stovintį didelį automobilį. Vokiečių žandarai 
su šautuvais ant pečių stoviniavo prie durų, 
vaikščiojo kaimynų kieme.

— Aldute, — sušuko jai Petraičių Zigmas. 
— Bėk gelbėti savo paršiuko. Matai, kas ten. 
Atimti atvažiavo.

Aldutei nusmelkė širdį, ir akutės aptemo. 
Ji nieko nieko neatsakė, tik tekina ėmė bėgti 
namo. Jos kojytės susipynė, batelis nusmuko. 
Taip skubėjo. Net ant žemės kelisyk pargriu

vo, balutėje suknytę susipurvino. Bet nė viena 
ašara neiškrito iš akių. Ji pakilusi vėl bėgo, 
paraudusiom lūputėm pati sau kartodama:

—• Atimti atvažiavo, atimti... Paršiukas 
juk mano. Aš jį sau užsiauginau. Ar ne jam 
mažyčiui savo pienuką girdžiau? ..

Kambaryje stovėjo nusigandusi mamytė, o 
žandarai vartė visus jų daiktelius. Vienas 
kratė maišą, kuriame buvo suplyšę drabužiai, 
o kitas kišo rankas į palovę, iš kurios išsi
traukė senus tėvelio bątus. Rado ten ir jos 
skudurines, su raudonais kutais šliurytes, 
kurias buvo padovanojusi krikšto mama.

— Čia mano! — sušuko prišokusį Aldutė ir 
nusitvėrė savo šliurytes.

Žandaras tik žvilgtelėjo į ją piktai ir vėl 
kišo savo ranką į palovę. Pasilenkęs ilgai 
žiūrinėjo, kur čia galėjo būti paslėpti tie 
aukso ir sidabro pilni maišai, kuriuos, jo many
mu, turėjo tame skurdžiame kambarėlyje 
rasti. Paskui išvertė jie tėvelio geležinę lovą, 
net jos lovytę apčiupinėjo, bet to aukso ir 
sidabro taip ir neužčiuopė pirštai. Pikti ir susi- 
gėdę atidarė dar mažą spintelę, kur buvo jų

Vytauto Didžiojo paminklas Jurbarke.
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duona ir lėkštės. Ten vartė dėžutes, kilnojo ir 
uostė, tik palaižyti nedrįso.

Vienas žandaras, tas, kuris Aldutės šliureles 
buvo iš palovės ištraukęs, išėjo į kiemą. 
Sugniaužus kumšteles ir drebančia širdimi, 
Aldutė nedrąsiai išsekė paskui. Ji viską dabar 
buvo užmiršusi, net nepastebėjo, kad vieną 
batelį buvo pametusi, tik apie savo paršelį 
tegalvojo. Eidama paskui žandarą, akutėmis 
sekė, ar tik neis jis ten... O gal ims ir ne
pastebės mažų tvarto durelių, kurias savo 
pirščiukais buvo nučiupinėjusi, tiek kartų per 
dieną čia bėgdama. Ne, žandaras ramiai 
praėjo pro tvarto dureles ir ėmė versti malkų 
ki ūvą.

Aldutė, stovėdama iš tolo, žiūrėjo į jį, o jos 
lūputės judėjo: „Jėzuliuk, apgink nuo jo mano 
paršiuką. Nors mamytė sakė, kad nereikia 
melstis už gyvulius, o tik už žmones, bet juk 
galima ir už paršiuką. Tu žinai, Dievuli, kad 
jis mano vienos. Tėvelis juk man jį parvežė. 
Tai kodėl tu leistum dabar jį iš manęs atimti? 
Aš pieneliu jį girdžiau, nugarėlę kasiau. Jei 
norės atimti, neduok. Gerai, Jėzuli? Neduok!”

Aldutei nuo tų žodžių širdelėje palengvėjo, 
lyg šviesiau pasidarė. Ne, jų paršiuko nea
tims. O jei ir norės atimti, tai Jėzulis tikrai 
neduos.

Štai žandaras, išvertęs malkas, atsisuko į 
Aldutę tuščiomis rankomis. Mergaitė nusišyp
sojo, lyg būtų pradėjusi juoktis iš jo. Žan
daras nesmagus nuleido akis. Lyg gėda, lyg 
pikta jam pasidarė. O Aldutė žiūrėjo į jį ir 
šypsojosi. Jis nusisuko ir ... žengė tiesiai prie 
tvartelio durų. Kai jas atidarė, ir Aldutė ten 
įėjo, visa paraudusi ir drebėdama.

Edelių gaidys nuo aukštos laktos sužiuro į 
juodu. Savo pentinus jis pasuko į šviesą ir 
pakratė raudoną skiauterę, lyg pasididžiuoda
mas prieš atėjusį nė kiek neprastesne savo 
uniforma. Ištiesęs kaklą, jis mostelėjo sparnais 
ir užšoko į pačią palubę, garsiai šuktelėdamas 
nepažįstamajam:

— O ko tu čia?
Tik antelė švelniai sukvarksėjo ir manda

giai linkčiojo galva nelauktam svečiui.
Aldutė įsmeigė akutes į kampą šiauduose. 

O, koks protingas ir gudrus buvo jos paršiu
kas! Nė mažyčio uodegos galiuko neparodė 
godžioms žandaro akims. Nė užpakalinės ko
jytės nagų kraštelio! Nieko nieko, rodos, ten 
nebuvo. Net nė vienas šiaudas nekrustelėjo, 

taip tyliai ir atsargiai tas gyvulėlis alsavo, 
ten giliai šiauduose pasislėpęs. Koks nema
tytas gudrumas buvo to išdykėlio! Rodės, nė 
širdis jo dabar neplakė, o valandėlę buvo 
sustojusi. Aldutę toks juokas paėmė, kad ji 
vos vos laikėsi garsiai nenusikvatojusi. Tik 
kandžiojo lūputes ir prunkštė į savo delniukus.

Žandaras tikrai būtų ėjęs ten į kampą ir 
dėl visa ko pagrabinėjes ranka po šiaudais, 
bet išgirdęs tylų Aldutės juoką, nedrįso. Ar 
ne dėl to juokėsi, kad ir čia, kaip prie malkų 
krūvos, atsisuks žandaras j ją tuščiomis ran-- 
komis? Suprato jis, kad mergaitė tik ir laukė, 
kada balsu-galės kvatotis, kai ir po šiaudais 
nieko neras, kaip ir ten palovėje ir kieme.

— Kur jūsų kiaulė? — tik piktai sušuko, 
atsisukęs į Aldute. — Pasakyk!

■— Nėra, nematyt, — atsakė Aldutė gražiai 
vokiškai, tvirtai įsitikinusi, kad ne jam dabar 
jos paršiuką rasti, taip gerai pasislėpusį.

— Nėra, — vėl pakartojo ir šypsojosi, 
žiūrėdama jam tiesiai į akis; — Lyg nematote 
patys, kad nieko nėra ...

— O kur? Kur jis dingo? Man turi pasakyti.
— Jau nesurasite, — atsakė vėl mergaitė.— 

Gal ten, — parodė staiga pirščiuku į dangų. 
O gal Dievulis ėmė ir iš tikrųjų jį ten nu
nešė, kol jie išeis ...

— O gal čia? — paklausė žandaras, bakstel- 
damas jai storu pirštu į pilvuką.

— Gal čia... — atsakė Aldutė ir ėmė 
purkšti, nesusilaikydama iš juoko. Tai gerai 
mokėjo žaisti slapukus jos paršiukas. Jis, 
žinoma, girdi viską ir tyli. Kaip ir ji po tėve- • 
lio paltu, kai Algis įieško!

— Tai jau visą suvalgėt? — sušuko žan
daras. — Visas jis čia? — vėl baksnojo jai į 
pilvuką. — Nė kiek neliko?

— A nė kiek, — juokėsi mergaitė. — Nė 
vienos kojelės jo nepamatysit. Nė tokio uode
gytės galiuko, — rodė ji pusę savo pirštelio.
— Viso nėra ... Taip, gerai pasislėpė.

Bet žandaras nelaukė jos ilgo aiškinimo. 
Tik piktas trinktelėjo tvartelio durimis ir išėjo.

Dabar Aldutė taip skardžiai ėmė juoktis, 
net visas kiemelis skambėjo. Ji buvo tokia 
laiminga. Tuojau pribėgo prie durų, norė
dama pašaukti žandarą ir jam parodyti, kaip 
saldžiai ir giliai miegojo šiauduose jos paršiu
kas. Jau buvo ir duris pravėrusi, bet žandaras 
skubiai lipo į ūžiantį automobilį. Ir taip jau 
ilgai čia buvo užtrukęs. O šaukiamas vargu
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ar būtų išgirdęs jos balsą. O jei būtų ir 
išgirdęs, tai kažin, ar būtų ėjęs. O gal Aldutė 
vėl būtų ėmusi iš jo juoktis, prunkšti į delniu
kus, kad ten nieko jis nerado ...

— Kriu, kriu... — staiga išgirdo Aldutė 
savo paršiuko balsą. Prisšoko prie jo, sudavė 

plaštakėlėmis per nugarą ir nutvėrė už ausies.
— O tu, gudruoli, tu išdykėli! Nė nežino

jau, kad tu taip moki. O tave atimt iš mūs 
norėjo. Tai bus dabar kas apie tave pasa
koti!

• Ir ji pradėjo jį kasinėti ir glostyti.

PASAKA
O. B. AUDRONĖ

Visos mūsų dienos, visos mūsų naktys 
supasi pašiurę debesių pilku — 
Pasaką kaip saulę norisi pasekti 
apie savą dangų, apie šviesią naktį — 
Pasaką, kaip sapną, nuostabią seku.

Visos mūsų dienos maudėsi žydrynėj, 
naktys lengvasparnės suposi sapne — 
Niekas nesukaustė juoko sidabrinio — 
Juokės šviesi saulė, kylanti nuo šilo — 
Žemė tai sūpavos Viešpaties delne.

Visos mūsų mintys, visos mūsų godos 
Viešpaty alsavo palaima šventa —.
Dienos lėkė, metai šviesūs mūsų soduos — 
Pylėm 'savo grūdus į savus aruodus — 
Pasaka vaidenas, pasaka man ta.

Margos laukų gėlės, brandžios rugių varpos, 
girios ir takeliai — žemė buvo mūs — 
Prakaito lašuose laimė sava tarpo — 
Rankos o ir mintys meldėsi po darbo, 
meldėsi po kryžium Viešpaties Namuos.

Plaukė mūsų dainos, džiugesiu kaišytos, 
plaukė mūsų dienos tėviškės laukuos. 
Ramios migo naktys, mielas aušo rytas, 
džiugesiu laisvuoju kvepiančiai kaišytas — 
Pasaką nūnai tik, pasaką sekuos ...
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ANKSTI RYTĄ KĖLIAU
LIETUVIŲ DAINA '

Anksti rytą kėliau, Pastačiau viedrelius, -
dureles pravėriau, paguldžiau našlelius
ėjau, ėjau vandenėlio, ir padėjau brolužėliui
bet tiktai ne viena. žirgelius pagirdyt.

Už žalios girelės 
tyras ežerėlis.
Ten aš radau brolužėlį 
žirgelius begirdant.

Ilgai ten stovėjau 
daug aš ten kalbėjau, 
ir pražydo vainikėlis 
ant mano galvelės.
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VIRKŠČIA KIBIRKŠČIALIETUVIŲ PASAKABėga virkščia kibirkščia per mišką, susitinka lepšę.— Virkščia kibirkščia, kur bėgi?- — Į pragarą vėlių gelbėt.— Ir aš bėgsiu.Bėga, bėga, susitinka žiurkę*. '— Lepše vepše’, kur bėgi?— Į pragarą vėlių gelbėt.— Ir aš bėgsiu.Bėga, bėga visi trys, susitinka ežį.— Žiurke murkė, kur bėgi?— Į pragarą vėlių gelbėt.— Ir aš bėgsiu.Bėga, bėga visi, susitinka girnų pusę.— Ežy kiužy, kur bėgi?— Į pragarą vėlių gelbėt.—- Ir aš bėgsiu.Bėga, bėga visi, susitinka giros kubilą.— Girnapuse, kur bėgi?— Į pragarą vėlių gelbėt.— Ir aš bėgsiu.

Bėga, bėga,Ir nubėgo visi i pragarą. Virkščia kibirkščia įsilindo j ugnieką (židinį), lepšė atsistojo po slenksčiu, žiurkė pasilindo po lova, girnų pusė įsikėlė ties durimis j palubę, giros kubilas atsistojo kertėje, o ežys įsikraustė j giros kubilą.Įėjo senas, žilas velnias ir atsigulė į lovą. Guli, guli ir taip ilgą laiką. O žiurkė, kentus, kentus, ir neiškentė: gružt, gružt po lova.Velnias išgirdo, atsikėlė ir sako: „Tur būt, nauja vėlė atėjo." Priėjo prie židinio ir ėmė pūsti ugnį. Pučia, pučia, o virkščia kibirkščia tiktai kyšt jam ugnį prie barzdos ir uždegė. Velnias sujudęs apsidairė ir puolė prie giros kubilo gesintis. Kišo galvą į kubilą, o čia ežys jam bagst su savo šepečiu. Velnias išsigandęs su degančia barzda kuria lauk, o čia užmynė ant lepšės, keberiokšt parvirto, girnų pusė iš palubės tvokst ir užmušė velnią.Paskui atėjo kitas velnias — tie užmušė ir tą. Atėjo trečias — užmušė ir trečią. Ir taip daug vėlių išgelbėjo.
DAR VIENAS SUSITIKIMAS SU DAINIUMLEKUTISNarkūnų piliakalnis mums labai patiko, bet ir Dainius — ne mažiau. Dar tą pačią dieną, grįždami iš piliakalnio namo, nutarėm po kelių dienų vėl ten nuvažiuoti, kad tik palankus bus vėjas. O toks ir pasitaikė, nes vakarų Lietuvoje dažnai pučia vakarinis vėjas.Ir gerai mums sekės iš pat pradžios. Vėjelis nors ir ^nedidelis, bet tiesus vakarinys, baltą mūsų burę be perstojimo laikė įtempęs ir gero vyro žingsnio greitumu stūmė mus į rytus. Mes dairėmės į Nemuno krantus ir spėliojom, ar teks mums šiandien pasimatyti su Dainium.Ką gi veiktume be jo? Tik dar kartą apžiūrėtume piliakalnį, ir viskas. O_ gal susirastume jį namie? Negi labai toli gyvena, jei piliakalnio sargas?

Laikas bėgo, ir mūsų kelias trumpėjo. Ligi paliakalnio beliko vos trys kilometrai. Priešais mus-pliki Nemuno krantai ir plačios lankos. Kur nekur — karklų krūmai. Pievoje ganos pririšti galvijai. Žmonių niekur nematyt. Tuojau pats vidurdienis. Saulė aiški aiškiausia.Mes praleidžiam didelę atkrantę. Narkūnų piliakalnis puikiai matyti. Ties piliakalniu, ant stataus Nemuno kranto, sėdi žmogus. Gerai: mes jo pasiklausim, kur gyvena Dainius.Bet, dar galą pavažiavus, Gintukas sako:— Žiūrėkita — ten sėdi pats Dainius!Visi žiūrim, ir tikrai imam tikėti, kad ten sėdi pats Dainius. Kas gi kitas taip galėtų sėdėti?Privažiuojam dar arčiau. Dabar aiškiai
155

11



Vienas Mituvos vingis ties Jurbarku.

matom, kad — Dainius. Mudu su Arvydu 
dšiaugiavos, kad nereikės jo jieškot, o Gintu- 
kas vėl netikėtai rūpestį užduoda sakydamas:

— Žiūrėkita: jis vėl taip sėdi, kaip aną 
kartą. Sėdi, žiūri į tolį ir nekruta. Kodėl vis 
taip? Ir kodėl mes tiktai jį pirmiau pamatom? ..

Mudu su Arvydu irgi imava abejot. Iš 
tikro, kodėl taip? Kodėl jis pasirodo mums 
tada, kai galvojam ajpie seniai praėjusius 
laikus ir seniai išmirusius žmones? Ar iš tikro 
tas Dainius nėra tiktai vaiduoklis? Ar 
neiššaukia jo mūsų mintys?

Aplinkui didžiausia tyla ir tuštuma, tik 
Nemuno bangelės pamaži šniokščia, skalan- 
duodamos mūsų valtį, ir žuvėdra kur nekur 
nukrinta į vandenį pasigauti žuvelės. Visai 
artinamės prie Dainiaus.

Staiga Gintukas atrišo burės šniūrą ir pa
leido. Atsileidus burė suplevėsavo, kaip 
vėliava, ir valtis nustojo plaukus aukštyn. 
Mudu su Arvydu pasižiūrėjova į Gintuką ir 
supratova be žodžių: jis nenorėjo dar pri
važiuoti prie kranto, kur sėdėjo paslaptingas 
žmogus.

Arvydas atsisėdo prie irklų ir ėmė laikyti 
valtį, kad srovė neneštų žemyn. Aš laikiau 
styrą (vairą). Bet pamažėle artinomės į kran
tą. Tik už kelių dešimčių žingsnių nuo mūsų
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tas žmogus. Aiškiai matom, kad tas pats.
Ar sakyti jam labą dieną? Ar dar laukti? 

O ko laukti? Kaip pradėti?
Mes abejojom ir delsėm. Ir išgirdom jo 

paties balsą:
—Sveiki, sveiki, vaikai. Jau pažįstu jus. 

Kur gi važiuojat?
Aiškiai Dainiaus balsas. Iš tolo atsakom jam:
—■ Mes dar kartą atvažiavom į Narkūnų 

piliakalnį.
— Gerai padarėt. Plaukit šen į krantą.
Ar paklausyti jo?
— Ar nieko jis nepadarys mums prie van

dens? — sako Gintukas.
Bet Arvydas jau varės prie kranto, o aš 

jam pritariau, laikydamas styrą.
— Iš tolo mes manėm, kad tamsta 

meškerioji, — tarė Arvydas, kalbidamas 
Dainių.

— Ne, vaikeli, nemeškerioju. O kam gi 
turėčiau gaudyti žuveles?

— Ar tamstai nepatinka žuvis?
— Labai patinka, bet tiktai gyva, kai 

plaukioja vandenyje. Daug čia jų matau po 
savo akimis. Kokios smagios, linksmos! 
Pulkais vaikščioja. Ir nardo, ir -šokinėja iš 
vandens, gaudydamos vabzdžius.

— Kai tamsta jų negaudai, tai tamstos jos 
ir nebijo.

— Tur būt, taip, tur būt. Negaudau jų, 
negadau. Tegu džiaugias gyvas padarėlis, 
teplaukioja valužėj ... Sėskitės ir jūs va
landėlę ant kranto, pasėdėkit, pasižiūrėkit į 
Nemunėlį... ■.

— O, mes visu keliu žiūrėjom, — tarė 
Gintukas.

— Žiūrėjot iš vatelės ir kitose vietose. 
'O dabar pisižiūrėkit nuo kranto, iš šios vietos, į 
rytus, į vakarus, į aną pusę. Iš rytų kitąsyk 
atplaukdavo didieji Lietuvos kunigaikščiai 
priešo pasitikti. Vai, ne vieną kartą liejos 
mūsų tėvų kraujas šitame Nemunėlyje! Ne 
vieną kartą kietai kovės mūsų didvyriai su 
geležim apsišarvavusiais kryžiuočiais! Daug 
yra matę Nemuno krantai, daug mates ir 
praleidęs Narkūnų piliakalnis ...

1 — O kas yra buvę anoje pusėje? — pa
klausė Gintukas.

— Anoje pusėje, kur dabar Skirsnemunė ir 
Žvyriai, taip pat kas nors buvo. Niekas ten 
nė ženklo kokios pilies neranda. Bet mūsų 
tėvai pasakodavo, kad vienas Narkūnų
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piliakalnio valdovas išleidęs į aną puse savo 
dukterį. O ji savo tėvus labai mylėjus, ir 
tėvai ją labai mylėję, kad vienos dienos 
negalėję būti nesimatę. Dėl to Narkūnų pilies 
valdovas pastatęs per Nemuną tiltą, kad jie 
kasdien laisvai vieni kitus galėtų lankoti. 
Tas tiltas ties čia ir buvęs.

— Ar yra likę to tilto kokie ženklai? — 
klausėme jo.

— Ne, ne, nėra likę. Juk tai buvo labai 
seniai. Kas buvo žemėje, supuvo, kas 
vandenyje .— vanduo išnešė ar uždūmė. Kur 
čia beliks! Tik atminimas liko. Mums pa
sakojo mūsų tėvai, mūsų tėvams — jų tėvai, 
o aniems — dar senesni. Nuo amžių eina 
padavimai. Kai kas taip, kai kas gal ir ne 
taip nupsakota. Bet dideli dalikai niekada 
nepamirštami, gal praeiti šimtai ir tūkstančiai 
metų. Ar jūs netikite, kad buvo Lietuva? 
Nes ji ir dabar tebėra. Tik tada buvo daug 
didesnė ir galingesnė. Ar nekalba apie jos 
didybę mūsų tėvai ir kitos tautos? .. Galėjo 
būti ir tiltas per Nemuną, nes matome štai 
piliakalnį, kuriame gyveno kada valdovas. Ar 
nemylėjo tie valdovai Lietuvos? Savo galvas 
už ją guldė. Kodėl jie negalėjo iš tikros 
širdies mylėti ir savo vaikus? O meilė didi 

ir galinga. Mylinčiai širdžiai nėra kliūčių nei 
per ugnį, nei per vandenį... Tokie senieji 
pavyzdžiai. Nepamirškime jų.

Dainius atsistojo ir dar kartą pažiūrėjo į 
Skirsnemunės pusę.

— Pasižiūrėkite, — tarė jis mums, — kokia 
plati ta vieta, kur Skirsnemunė ir Žvyriai. 
Sako, kad senų senovėje Nemunas ten 
skyręsis į dvi šakas: viena šaka tekėjus šia 
puse Skirsnemunės ir Žvyrių, o kita — ana 
puse, pagal aną Nemuno kalną. Vidury buvus 
didelė ,ilga sala. Toje saloje buvus lietuvių 
pilis, o apie ją ėmę kurtis kiti gyventojai. 
Ir dabar, kai pavasarį Nemunas smarkiai 
patvinsta, vaduo nuteka į aną pusę Skirsnemu
nės, nes ten daug žemiau, nekaip per vidurį 
bažnytkaimio. Dėl to sako, kad ana žemąja 
vieta kitąsyk Nemunas tekėjęs. O kad Ne
munas čia skyrės į dvi - arba gal ir į tris 
šakas, tai ir ta vieta pavadinta Skirsnemune. 
Bet Skirsnemunė galėjo būti ir dėl to, kad 
ten buvo nutekėjus mūsų pilies valdovo 
duktė, kuri per didelį vandenį turėjo skirtis 
su mylimais savo tėvais.

Po tų žodžių Dainius, prade jo eiti, tardamas 
mums:

— Jūs norėjote dar pažiūrėti piliakalnio.

Palanga nuo jūros tilto. Juros pakraštyje — maloniausios maudyklės, o krante — smėlio kopos 
saulutėje pasikaitinti.
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Eime. Visi ten nueisim. -O gal dar ko ir 
paklausite manęs.

Mes priėjom uostą.
— Žiūrėkite, — tarė Dainius: — tas uostas 

prie pat piliaklanio. Pilies valdovas iš laivo 
tiesiai galėjo, eiti aukštyn į savo pilį. Į kalną 
buvo ir laiptai. Jų likučius dar ir aš atmenu. 
Tai buvo paplokšti akmens, kuriuos žmonės 
paskui išsivažiojo savo reikalams. Nesuprato 
žmonės, kad gražiau būtų buvę'juos čia pa
likus. Ar ne miel dabar būtų visiems 
pasižiūrėti ir prisiminti anuos laikus?.. 
Gaila. Žmonės daug brangių daiktų per savo 
neišmanymą sugadina ...

Mes supratom, kad Dainius labai sielojas 
dėl kiekvieno senovės palikimo.

— Sis uostas, — kalbėjo jis toliau, — 
senovėje, matyt, buvęs daug ilgesnis. Žiūrėkit: 
tada Nemunas turėjo tekėti pro pat jį, o 
dabar nusitolinęs. Kai uostas jau nebuvo 
prižiūrimas, tai Nemunas nugriovė vieną jo 
galą. Štai ir matyt, kad pylimai apdraskyti. 
Paskui Nemunas nusitolino, visą plotą 
užpildamas žemėmis. Dabar nuo uosto ligi 
Nemuno vandens yra apie du šimtus žingsnių. 
Tokį plotą per ilgus metus Nemunas yra 
užpylęs... Darbštus tas Nemunas. Ir jūs 
patys, tur būt, esate pastebėję, kaip jis 

griauja vienoje vietoje krantus, o kitoje 
vietoje pila, daro salas arba platina lankas. 
Taip ir čia yra buvę.

Paskui mes ėmėme lipti aukštyn į piliakalnį. 
O ėjom tarpekliu tarp piliakalnio ir mažosios 
aikštelės. Tarpais stabtelėdamas, Dainius 
mums vis ką nors pasakojo.

— Šitas tarpeklis, matote, yra platus. ir iš 
žemai pamaži kyla į viršų. Labai panašu, kad 
čia kitąsyk buvo į joj imas ir įvažiavimas iš 
apačios į viršų. Ir dabar būtų galima taip 
padaryti, jei ne medžiai. Senovėje čia medžiu, 
matyt, nebuvo.

Įlipę į viršų, mes apėjom visas tris aikštes.
—Ve, kokia puiki tvirtovė čia galėjo būti, 

— kalbėjo Dainius. — Visose trijose aikštėse 
galėjo būti kariuomenės pastatai.' o gal ir 
kitų gyventojų. Piliakalnyje buvo didžioji 
pilis su valdovo buveine. Kai priešas puldavo, 
aplinkiniai gyventojai dažnai subėgdavo į 
pilį pagelbos jieškodami. Čia daug buvo 
vietos — matote.

Mažojoje aikštėje Dainius pakrapštė žemę 
keliose vietose ir parodė mums sudužusių 
plytų liekanų.

— Niekas iš gyvųjų neatmena, kad čia 
būtų stovėjęs koks namas, — sakė Dainius. — 
Nė mūsų tėvai mums to neminėjo. Bet kada
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nors kas nors pastatyta čia turėjo būti. Iš 
kur gi būtų tie sutrupėję plytgaliai? ..

Pavedęs į pietų galą ir parodęs vakarų 
pusėj griovį, Dainius sakė:

— Šituo grioviu visada bėga mažytis 
upelis. Bet senovėje jis turėjo būti daug 
didesnis ir vandeningesnis. Žiūrėkit į pietus: 
dabar čia laukai. Bet mūsų tėvai pasakoja, 
kad girios čia seniau augusios. Tos girios 
toliau buvusios labai šlapios, dėl to upeliui 
vandens niekada netrūkdavo. Rytų puse 
mažesnis upelis tekėjo. Bet ir tam pakako 
vandens. Tiktai kryžiuočiams kliūtis buvo 
vakarinis upelis: juk iš vakarų jie turėjo 
pasiekti piliakalnį. O čia ir maudės. Pigiai jų 
mūsų vyrai neprisileido.

Paskui mes nuėjom į piliakalnį ir susėdom 
ant suoliuko . prieš Nemuną. Pro didėlių 
medžių tarpą matėm blizgantį Nemuno 
vandenį. Dainius valandėlę aptilo: lyg ilsėjos, 
lyg mąstė. O mes dairėmės į visas puses 
ir į jį. Po valandžiukės Gintukas paklausė:

— Dėduk, ar tamstai vienam nebaugu 
piliakalnyje?

— Ko gi aš turėčiau bijoti? — tarė 
Dainius. — Ne, vaikeli, nėra čia man ko 
bijoti. Miela čia man dieną, taip pat miela 
ir naktį.

— Ar tamsta ir naktį čia ateini? — nustebo 
Gintukas.

— O kaip gi, vaikeli? Ateinu. Juk saugau 
piliakalnį, tai visada turiu saugoti. Nedori 
žmonės medžių kirsti tiktai naktį ir ateina, 
ypač žiemą. Karo metu nebuvo tvarkos, tai 
laisvai visi kirto, o dabar draudžiama. Matėt, 
kiek kelmų šlaituose — tai vis anų metų 
darbas. Dabar retai kada pasitaiko man pra
ganyti kokį medelį.

Mums gailėjo, kad toks senas žmogus 
turėjo vargti dėl nedorų žmonių. Mes 
susimąstę. tylėjom.

— Taip, taip, vaikai, — kalbėjo- pamaži 
Dainius. — Juk ne mano tie medžiai ir ne 
man jie reikalingi. O kam aš juos saugau? 
Saugau valdžios turtą, kad tam esu pastatytas. 
Bet labiau man rūpi senovės palikimas. 
Visiems mums turėtų būti brangi ši vieta. 
Čia ir brangi senovė, čia ir gamtos grožybė. 
Ar ne miela mums, kad tokia yra? Nukapokim 
dabar medžius, palikim plikus šlaitus — kaip 
atrodys?.. Ne, ne. Negerai darom. Daugiau 
turėtume branginti tokias vietas ... Yra tokių, 
kurie ir pakasinėti piliakalnio ateina. Užkastų 
turtų jieško. Visokių yra. O ir to negalima 
leisti. Kas gi būtų, jei kiekvienas, kas tik 
užsimanytų, imtų kasinėti? Kas likę, teesie.

Saulėleidis Baltijoje.
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Jei reikės ko pajieškoti, tai, tegu jieško 
mokyti žmonės, kurie žino, kaip reikia- 
jieškpti.

Jis pasižiūrėjo j mus, iš lengvo nusišypsojo 
ir vėl tarė:

— Jūs jau mokate branginti senovės pali
kimą ir nedarysite tokių niekų. Tokie vaikai, 
kurie iš toli lanko protėvių buveines, jau 
mokės branginti kiekvieną sklypelį gimtosios 
žemės, kiekvieną gyvą daiktą ir kiekvieną 
augalėlį. Visi vaikai tokie turėtų būti. Juk 
jūs dar visą amžių gyvensit, ir jūsų bus Lie
tuva. Mums seniesiems jau nedaug teliks 

z dienų...
Jis vėl susimąstė ir tylėję valandėlę. Mes 

norėjom jam žadėtis visada geri būti, visada 
mylėti ir branginti gimtąjį kraštą ir protėvių 
palikimą. Ir norėjom mes, kad senelis Dainius 
dar ilgai ilgai gyventų bent ne mažiau, 
kaip mes, kad visada čia galėtume jį rasti ir 
kalbėtis.

Po valandėlės mes atsistojom. Rengėmės 
atgal grįžti. Dainius pakėlė į mus akis ir su
prato.

— Ar jau laikas jums?.. — tarė jis. — 
Gerai, berneliai. Eisim visi. Aš jus palydėsiu.

Ir palydėjo per gilų vakarinį griovį ir 
parodė mums, kaip ir vidury dienos ten tamsu 
pavėsiuose ir giliame tarpeklyje.

Dainius palydėjo mus ligi pat Nemuno. 
Mes sulipom į valtį ir dėkojom jam, už ką 
buvo mums toks geras. O jis sakė:

— Tokių svečių visada laukiu. Lankykitės 
ir kitą kartą. O ne tik šičia, bet ir kitur, kur 
yra tokių vietų. Mūsų senovė turtinga ir 
graži. Tiktai labiau pažinkim ją. Piliakalnyje 
arba ant Nemuno kranto sėdėdamas, įsigal- 
voju ir matau tą senąją mūsų Lietuvą, kaip 
šia dieną. Graži buvo Lietuva, vaikai labai 
graži... Bet laikas jau jums, laikas. Laimin
gos kelionės, mano sveteliai. ' _

Mes dar kartą padėkojom jam ir pasistū- 
mėm nuo kranto. O jis pasiliko stovėti. Mes 
jau tris kilomterus nuvažiavom, o jis dar 
tebestovėjo. Iš tolo atrodė kaip švyturys ant 
aukšto Nemuno kranto.

Ir dabar, jau daug metų praėjus, prisimenu 
jį ir tebematau stovintį ir žvelgiantį į Ne
muną, į piliakalnį ir į visą Lietuvą.

Taip. Jis matė visą Lietuvą. Ir .buvo ne 
vieno to piliakalnio, bet visos Lietuvos 
sargas ...

Mes į mišką, Į lazdyną 
pleškant ankstų rytą, 
žaidžiam smilgų prisiskynę 
rasai- nubraukyti!

Ąžuolas čia šimtametis 
gilėm kankaliuoja, 
mes gi skriejant kaip patrakę 
keleliu žaliuoju.

— Nesupyki, rudakyte 
riešutų dar lieka, 
nes viršūnės nuraškyti 
nepasiektam niekaip.

Lazdynėlio puikuonėlio 
laibos šakos linksta, 
daugel mirga riešutėlių 
ak, tai baisiai linksma!

Triaūškiam kevalus kiečiausius, 
branduoliukai — skanūs! 
Voverytę mes apgausim — 
ji čionai gyvena...
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7. Duobkasio namaiTen, kur prie ežero lingavo pačios didžiausios švendrės, bitelė išgirdo skardų sidabrinį balsą: • •— Nusileiskite čia! Jūs pamatysite šį tą gražaus...Bitelė suglaudė sparnelius ir nutūpė ant švendrių, kurios šnarėjo prie pat vandens.— Ar dar nieko nematote? — sušuko plonas balselis nuo švendrės lapo.— Nieko... — atsakė tyliai bitelė ir nustebus dairėsi aplink.— Na, tik akyliau- pasižiūrėkite į ežero gelmes!—pasistiebė ant lapo Dievo karvytė ir skėstelėjo savo ružavais, taškuotais sparneliais.— Matau, jau matau! — sušuko bitelė. — Kiek daug žuvyčių nardo ten gilumoje, kiek daug vandens slidininkų čiužinėja paviršiuje! Ten į gelmių dugną skęsta vasaros dangus ir deganti saulė raičiojas šviesioje tyvuliuojančio vandens žydrynėje.— Taip, — ištarė Dievo karvytė.— Aš negaliu atsižiūrėti į tuos mėlynus, pilnus paslapties vendenis! Bet jei ateitumei jūs čia naktį, kokią grožybę pamatytumėt, kai žvaigždės ima krist į ežerą! Jūs išgirstumėt liūdną nakties avižės. dainą, kuri pilna švelnaus vasaros naktų ilgesio ... Atleiskite man, bet aš nemoku viso to išsakyti žodžiais. Aš jums geriau padeklamuosiu^ eilėraštį. Jį pati sudėjau, sėdėdama štai ant šito švendrės lapo, kai prieš akis blizgėjo maža nubėganti Vilnelė. Štai, kaip jis skamba:Paklausyk, ką gelmės šneka, ką sapnuoja vandenai, 

ir išgirsi tylų balsą, kuris šaukia iš tenai...Tai nuskendęs mūsų džiaugsmas, saulė vasaros dienų, kurios pralekia, kaip vėjas, ant šviesių, baltų sparnų.Kurios bėga, kaip bangelė, greit sudūžtanti krantuos, ' tau palikusi laimužę tik vidurnakčio sapnuos ...O, nebėkit, aukso dienos, ir neskęskit į gelmes.Tegu žydi mūsų džiaugsmas, tegu plaukia į marias ...— Gražu, — tarė bitelė.Bet Dievo karvytė nieko neatsakė, tik vėl skėstelėjo sparneliais ir atsisuko "tiesiai į ją. Dabar jos mažose akytėse buvo ašaros.— Ko gi jūs verkiate? — nedrąsiai paklausė bitelė.— Nieko, — atsake ji, truktelėjusi maža, juoda nosyte. — Nieko, tik man graudu, kad negaliu žemėje gyventi tiek, kiek norėčiau. Man Kūrėjas davė jautrią širdį, kuri taip karštai pamilo kiekvieną lapą ir kiekvieną žolytės daigelį. Aš negaliu nesusigraudinti, kai pagalvoju, kad vasara prabėgs, ir jie visi turės nuvysti, nuleidę galveles. Taip pat ir mano sparneliai susiglaus, neiškeldami daugiau mylinčios širdies į erdvę prie saulės, kuri tekės ir švies jau kitiems ...— Cha, cha, cha! — pasigirdo nuo žemės skardus, vyriškas juokas. — Ar jūs, gerbia-
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moji, tik nenorėtumėt kartais su saule pa
senti! Kas galėtų tikėti, kad šitokiame 
gležname kūnelyje plaka tokia drąsi širdis! 
Ar tik ne moteriškos giminės būsite, kad 
jums laimės ir džiaugsmo per maža šiame 
gyvenime? Ką gi aš, pagaliau, veikčiau, jei 
niekas nemirtų žemėje?

— Aš jau vakar sakiau, kad nenoriu su 
jumis kalbėti, — karštai atsakė Dievo kar
vytė, — Tai ko vėl kišate savo nosį į kitų 
rūpesčius! Trūskitės ten sau po lapus! Darbo, 
rodos, turite ten.

— Žinoma, kad turiu. Tiesą sakote, galiu 
trūstis... Bet juk paklausti ką nors neuž
drausta. Jūs gi galite neatsakyti, jei nepa
tinku, bet kalbėti, rodos, turiu lygiai tokią 
pat teisę, kaip ir visi. Pavyzdžiui, kodėl aš 
negaliu pasakyti, kad jūsų eilėraštis man 
visai nepatiko. Tuščios moteriškos svajonės 
ir daugiau nieko. Kam tie saldūs ir jautrūs 
žodžiai apie vidurnakčio sapnus ir ežero 
gelmes, jei nieko nėra pasakyta apie sliekus 
ir riebias kirmėlaites? Arba apie negyvą pelę, 
kuri man daug labiau kvepia už tą švendrės 
lapą, ant kurio tupite ...

— Vaje, koks jūs bjaurus! — sušuko Dievo 
karvytė susiraukusi. — Tik dėl vieno jūs 
tokio nevalyvumo aš negaliu ilgiau čia gy
venti. Jau vakar sakiau, kad bėgsiu iš čia, jei 
jus vėl pamatysiu. O dabar tai tikrai. Sudiev! 
Aš skrendu į kitą pusę ežero. — Ir ji išskėtė 
sparnelius.

— Palaukite, — sušuko bitelė. — Kas jis 
toks, ar negalėtumėt dar pasakyti?

Bet Dievo karvytė nieko neatsakė. Tik su
mirgėjo sparneliais ore ir iškilo į dangų.

— Laimingos kelionės! — atsiliepė tas pats 
balsas nuo žemės. — Ten gal sukursite 
gražesniu eilėraščių apie dykaduonį žiogą ir 
varlės ilgesį, kuri tupi išsprogdinus akis ant 
lapo vandeny ...

— Tos, kuriai kalbate, jau nėra, — tarė 
bitelė. — Ji jau seniai nuskrido ...

— Tai ir gerai. O jūs čia, sėdėdama šven
drėse, taip pat eilėraščius kuriate? '

— Ne, atsakė bitelė. Aš tuojau skrendu 
rinkti medaus.

— Ar jis toks pat skanus, kaip ir nudvė
susi pelė?

Bitelė susiraukė ir nusisuko į kitą pusę. 
Taip neskanu jai pasidarė.

— Kodėl gi man nieko neatsakote?
— Ką aš galiu jums atsakyti, kad jau 

pats klausimas mane šiurpu nukrato. Aš nesu 
ežys, kuris gardžiuojasi vabzdžių lavonais. O 
be to, nežinau, su kuo kalbu, — šaltai atsakė 
bitelė. — Pirma pasisakykite, kas jūs toks.

— Ar jums tai svarbu?
— Žinoma! — sušuko ji. — Aš turiu žinoti, 

su kuo kalbu.
— Nenorėčiau tvirtinti, kad žinojimas vi

sada duoda tą džiaugsmą, kurio mes tikimės 
iš paslapties, — plaukė iš po nukritusių šven
drių lapų tas pats balsas. — Juk kaip dažnai 
nusiviliame tuo, kas pradžioje taip žavėjo 
mūsų širdį. Ar jums nepakanka girdėti mano 
balso ir žinoti, kad į jus kalba gražus jauni
kaitis?

— Ką jūs norite tuo pasakyti? — sušuko 
bitelė. — Aš neturiu laiko tuščioms kalboms. 
Juo labiau, kad nežinau,'su kuo kalbu.

— Nieko nepadarysi. Jei neturite laiko, tai 
sveika keliaukite toliau. Nemanykite, kad aš 
taip pat neturiu ką veikti...

O ką jūs vaikiate? — buvo įdomu bitelei 
sužinoti.

— Laidoju mirusius ... Prie to dar galiu 
pridėti, kad labai maža ką bendro turiu su 
gyvaisiais. Už tai nė kiek nesijaudinu, kad 
norite palikti mane vieną.

— Aš jūsų bijau, — ištarė bitelė. — Gal 
čia yra kokia nors klasta, ir mane norite taip 
pat palaidoti...

— Žinoma, kad tą padaryčiau, jei numirtu- 
mėte. Bet dabar dėl to galite būti rami. Jūs 
gi esate gyva, o aš tik mirusius laidoju. Praė
jusią naktį čia užkasiau pelę ir dabar at
sikvepiu valandėlę. Be to, saugoju savo 
žmoną, kuri ten... — staiga nutilo nepažįsta
masis, nebaigęs sakyti minties ligi galo.

— Pasakykite, ką pradėjote, — ištarė švel
niai bitelė. — Gal ji jums neištikima, kad 
turite ją saugoti...

— Visai ne dėl to, — pasigirdo skardus 
juokas. — Turiu saugoti, kad niekas netruk
dytų jai ten kiaušinių dėti.

— Kur?
— Ten, pelės kape...
— Kape? — šuktelėjo bitelė. — Ten prie 

lavono? Vaje, kaip baisu! Ir jūsų žmona ten 
nebijo viena?

— Juk ji giliai žemėse. Ko gi gali bijoti? 
Daug giliau kaip šis lapas ...

— Tai dar baisiau. O ypatingai naktį... 
Viena su lavonu! Vaje!

— Koks jūs siauras' protelis, — vėl pasi-
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girdo juokas. — Aš tik gyvųjų bijau, o ne mirusiųjų. Juk jie negalipakelti ne tik rankos, bet taip pat nei įspirti, nei įkąsti... Daryk su jais, ką nori!Bitelė suraukė kaktą ir, pasibjaurėdama juo, patraukė nosį.— Ko gi jūs ten raukotės?— Tai jūs mane matote? — sušuko ji.— Žinoma, kad matau.— O kur jūs esate?— Štai po šituo nukritusiu švendrės lapu.— atsakė nepažįstamasis ir išlindo į šviesą.Bitelė valandėlę žiūrėjo į ji labai nustebusi. Tai buvo mažas, net už ją gerokai mažesnis vabalas, su geltonais, auksuotais sparnais, papuoštais juodais dryžiais. Savo juodą galvą jis pakėlė į viršų ir žiūrėjo į ją. Pirmutinės jo kojos- buvo plačios, lyg lopetėlės kasti žemei'.— Nemeluokite sveikas, — sušuko bitelė,— kad ėmėte ir vienas užkasėte pelę. Ir dar taip giliai. Ne jums vienam susidoroti su tokiu drambliu, kaip pelė.— Aš gi jums nesakiau, kad man niekas nepadėjo. Sutemus mūsiškių susirinko čia visas būrys ir dirbome, kaip pridera geriems darbininkams, sušilę ir suprakaitavę.— Tai kur tie kiti?Vabalas nutilo ir nuleido akis. Šis klausimas jam buvo nemalonus.— Kur kiti, klausiate? Juos likimo ranka paguldė į tą patį kapą, kurį kasė kitam ... — trumpai atsakė jis.—- Nesuprantu, — ištarė bitelė. -— Nė nenorėkite suprasti. Ar tai ’jumssvarbu? O pagaliau, ką aš galiu padaryti, jei toks mūsų — duobkasių — giminės likimas? Ir aš galėjau jau seniai gulėti ten toje šaltoje duobėje su užmerktomis" akimis. Bet turiu didžiuodamasis pasakyti, kad buvau iš visų pats stipriausias ... ' ■— Tai jūs kitus išvijote?— Kurie patys neišbėgo, tuos kumščio smūgiu paguldžiau amžinai ten ilsėtis ... -;— Vaje, koks jūs žiaurus!— Ne, ne žiaurus. Kodėl aš žiaurus? Juk kiti būtų mane užmušę?— Kiti? Už ką?— Už. savo vaikų ateitį. Taip jau likimo lemta. Dirbame visi sykiu, laidojame mirusįjį nesiginčydami ir nesibardami, bet kai sykį darbas baigtas, tai... Metame tada kastuvus į. šalį ir griebiame vienas antrą už galvos. Gerai

Prisiganius ji atsivėsina Telkšvos ežere.
žinome, kad tik vienas iš viso būrio galime pasilikti čia, tik vienas iš visų galime ramiai ir laimingai įsikurti čia su savo šeimynėle.— Ir neteršia jums švelnios romantikos po vedybų tas pūvantis lavonas?— Priešingai, jis labai kvepia... Ir koks skanus, kad žinotumėt. Ne tik mudviem su žmona, bet ir paaugusiems mūsų vaikučiams. Lygiai taip, kaip ir jums medus... r— Eikit sveikas, nemelavęs. Tai šlykštu ...— Jei nepatinka, neragaukite. Lyg aš siūlau. Bet jei būtų kitaip, aš nekovočiau už tai, nesigailėdamas net savo .gyvybės. Žinoma, jums tas nesuprantama. Bet ir stebėtis per daug iš to nereikia, ko nesuprantate. Man taip pat jūsų gyvenimas nesuprantamas. Bet žinokite tik tai, kad žemėje kartais vienas randa savo gyvenimo laimę ten, kur kitas nusisukęs ir užsiėmęs nosį prabėga. Nieko nepadarysi, gerbiamoji. Jei to nebūtų, nežinau, kaip mes pasidalytume žemę. Štai, kad ir mūsų giminė, jei nelaidotų mirusių, tuojau pasidarytų žemėje taip baisu, kad nė kojos nebūtų kur pastatyti per lavonus. Jums tas nė į galvą neateina, o kiek daug mažų lopetėlių kas naktį rausia ir švarina žemę. Kiek daug milijonų duobelių užverčiame per naktį ant tų, kurie užbaigė čia savo kelionę. Kas gi kitas juos visus spėtų išlaidoti, jei ne mūsų — duobkasių — giminė? O miela bitele, — sušuko jis, — nesistebūkite manimi! Bet jei mums visiems būtų malonus tik žiedų kvepėjimas, kaip jums, tai seniai vienas kitą būtume išsižudę. To neužmirškite, vertindami mano gyvenimą, nors jis jums nepatinka.. Tai viskas, ką norėjau pasakyti. O dabar turiu eiti pasižiūrėti žmonos. Ten ji vaikučius peri.
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Laikas vakarieniauti ir man. Ir taip jau per 
ilgai užsiplepėjau. Na, likite sveika!

Ir jis dingo žemės skylėje, užtraukęs ant 
viršaus sausą lapą, kad niekas nepastebėtų

ALp(LKA)3244
1947, Nr.9

slaptų, mažų durelių į jo
namus. O vis dėlto jam buvo jie mieli, malonus 
ir sunkiai sunkiai ižkovoti. Jie — tie duobka
sio namai, ten svetimo kapo duobėje!

(Bus daugiau.)

Pasaulis vis dar nesulaukia taikos. Visas, 
pasaulis trokšte trokšta ramybės, tvarkos ir 
taikos. Tada kiekviena tauta galėtų ramiai 
gyventi, pati tvarkytis, ir nebūtų kitų skriau
džiama. Tada ir mes po didelių tremties 
vargų sugrįžtume į laisvą Lietuvą. Tačiau iki 
taikos dar toli!

Šį mėnesį prasidėjo Jungtinių Tautų Orga
nizacijos (UNO) suvažiavimas. Dalyvauja 
arti 60 tautų atstovų iš viso pasaulio. Tas 
suvažiavimas kalbasi, tariasi, bet vis negali 
susitarti. Nesutaria Rytai ir Vakarai. Prie 
Vakarų priklauso Sovietų Rusija su kai kurio
mis kitomis tautomis, o prie Vakarų — Jung
tinės Amerikos Valstybės (JAV), Didžioji 
Britanija ir kitos "tautos. Suvažiavimas dar 
ilgai užtruks.

Gamtos siautėjimai neša žmonėms dideles 
nelaimes. Mūsų krašte vasara trunka trumpai, 
bet be perkūnijų nėra didesnių gamtos ne
laimių. Tuo negali pasidžiaugti kiti kraštai. 
Prieš kurį laiką Japonijoje šėlo audros, kurios 
dėl savo stiprumo vadinamos taifūnais. Audros 
sukėlė potvynius, kurie pareikalavo aukų. 
Per 200 žmonių žuvo vandens bangose, per 

1500 liko sužeisti. Japonijos sostinėje Tokio 
buvo apsemti 250.000 namų.

Didelė katastrofa įvyko ir Jungt. Amerikos 
Valstybėse, kai ir ten audros pareikalavo 13 
gyvybių ir 500 sužeidimų. Yra ir didelių su
griovimų. Nuostolių Naujajame Orleane 3 mil. 
dolerių ir gražioje Floridoje 20 milionų. Daug 
griuvėsių atsirado ir Louisianoje, kurioje prisi
dėjo ir dar viena nelaimė: srovės prinešė 
daug nuodingų gyvačių, kurioms sunaikinti 
pasiųsti policijos ir kariuomenės daliniai.

Paskutiniu metu Persijoje pasireiškė žemės 
drebėjimai. - i

Didžios nelaimės vietoje gražiai bujoja 
augalai. Japonijos miestas Nagasaki buvo po 
atominės bombos numetimo labai apnaikintas.. 
Atominės bombos sprogimas atnešė išliku- 
siems gyventojams įvairių ligų ir mirtingumo 
padaugėjimą. Dabar gi pranešama, kad ato
minės bombos sprogimas į augalus, padarė 
geros įtakos. Įvyko, lyg kad žemė būtų pa
tręšta. Kviečių ir arbūzų derlius padidėjo 
dvigubai, o medvilnės gaunama trigubai dau
giau, nekaip anksčiau.

NAUJOS KNYGOS
Viktoras Simaitis. VYTURĖLIAI LAUKUOS. Eilėraščiai gimtąjį lizdą- palikusiems Lietuvos 

vaikučiams. Iliustravo Povilas Osmolskis. Reutlingen, 1947 m. 78 pusi. Įrišta. Kaina 5 RM.
Stepas Zobarskas. BROLIŲ JIEŠKOTOJA. Pasaka. Iliustracijos P. Osmolskio. Išleido 

Patria. 1947 m. 48 pusi. Kaina 5 RM.
A. Giedrius. TAUNIENĖS BIČIULIAI. Pasaka apie ožkelę Baltutę, varnos sapną ir kitus 

neįprastus dalykus. Iliustravo H. Naruševičiutė-2muidzinienė. 1947 m. 24 pusi. Kaina 3,75 RM.

Šio numerio viršelis dail. T. Valiaus. Jo ir vinjetėlė 153 puslapyje. 
„SAULUTĖS" adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14

Tiktai siunčiant rankraščius ar paveisklus, reikia rašyti Redakcijai, o siunčiant pinigus ar 
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