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PILKASIS RUDENĖLISA. JĄSINSKAS ’ . •Graži ir šilta šįmet buvo vasara. Saulutė šildė net perdaug. Gražiomš dienoms, rodėsi, ir (Jalo nebus. Tačiau štai jau ir vėl rudenėlis su savo ilgėjančiais vakarais, su darganotomis ir lytingomis dienomis. Taip jau trečias ruduo, kaip mes svetimoje šalelėje ... ' ,Nepalyginsi svetimų kraštų su mūsų Tėvyne. Niekas čia širdies nevilioja. Kas kita ten— mūsų Tėvynėje! Ten ir saulė, rodos, šviesesnė, ir apsiniaukęs rudenėlis į liūdesį taip neįtraukia. Kiekvienas kampelis ten mielas ir malonus, viskas taip artima ir įprasta.Bet vargsta svetimų priespaudoje dabar ir musų šalelė. Vargsta ten viso krašto žmonės, vargsta ir maži vaikai. Nors vargstam čia ir mes svetimam krašte, nors visokius trūkumus turim kentėti, tačiau vis dar nors laisvę turim. Mūsų čia niekas į šaltus kraštus išvežti nemėgina, Dievulio garbinti nedraudžia. Niekas nebaudžia ir už tai, kad Tėvynę, sayo gimtąjį kraštą mylime.Būdami išvietinti, mes stengiamės čia savo gražių papročių neužmiršti, savo pavargusią sielą gražiais papročiais gaivinam ir stiprinam. Su dideliu dvasios pakilimu mes išeivijoje švenčiame bažnytines šventes ir iškilmingai paminime mūsų garbingos praeities įvykius. Taip pat susitelkę paminime mes ir mūsų tautos skaudžias praeities valandas. Visa tatai mus lyg atgaivina ir stiprina, tauresnius daro. ' •Ne visada tačiau mes galime ir tas šventes svetimam krašte tinkamai atšvęsti. Štai kad ir mirusiųjų prisiminimo ir pagerbimo šventė, kuri pagal krikščionišką paprotį švenčiama lapkričio mėn. 2 d. Tai Vėlinės. •Gražiai ir neapsakomai įspūdingai Vėlinės būdavo švenčiamos Lietuvoje. Tai bendra tautos ir Bažnyčios-šventė. Visi tą dieną skuba į kapines, visi puošia kapus. Pilnos kapinės prisirenka žmonių. Lyg ir atgyja tą dieną Lietuvojemirusiųjų miestai. rOi, gaila, kad mes jau kelinti metai negalim tokiose bendrose mirusiųjų pagerbimo apeigose dalyvauti! O kiek ten yra mums brangių artimųjų kapų, kiek svetimiems valdant dar naujų ■ kapų pridygo! Ar daug rasi šeimų, kurios neturėtų Lietuvoje sau artimo saviškių kapo? Ypač tai skaudu našlaičiams, kurių tėveliai mirę. Liūdna ir skaudu , visiems, savo artimųjų netekusiems. Ar papuošė šįmet kas jų kapus, ar vakare žvakutę kas ant kapo uždegtą pastatė?O kas papuošė ten tėvelių kapus? Kas ant mažojo broliuko ar sesutės kapelio vainiką įuždėjo?.. ..’••• ' ’ /Daug tokių brangių vienišų apleistų kapų yra ir tolimoje Rusijoje, šaltam Sibire ir kitur. / Suspautomis širdimis juos iš tolo prisiminti tegalime. , /Taip tai praėjo šįmet Vėlinių diena, kurioje pagerbiami mirusieji tautos didvyriai ir artimieji. I Jie buvo pagerbti mūsų nejaukiose stovyklose malda ir susimąstymu, su viltimis ir troškimais, i kad ateis laikas“, kada savo mirusiuosius vėl iš arti ir tinkamai pagerbti galėsime. \Mūsų vargai ir rūpesčiai lai nepakerta mū'sų jėgų, lai neatima mūsų vilčių sugrįžti į Tėvynę. ... Mes grįšime. Ten bus tada malonios šiltos vasarėlės, o ir apsiniaukęs rudenėlis j liūdesį taip neįtrauks; Ten viskas bus artima ir miela. ■ - “ ’
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ŠYKŠTUOLIO ATSIVERTIMAS
LIETUVIŲ PASAKA

Gyveno kitąsyk labai labai turtingas žmo 
gus, bet labai nedoras ir šykštus. Jo klėtis 
visada būdavo pilna grūdų ir kitos naudos, 
o pinigų tai jau nė suskaityti nebegalėjo.

i Gausingais metais javų nevežė parduoti,'* 
bet rinko į daiktą, o kai, būdavo, ateis ba- 
dingi metai, tai nė grūdo niekam veltui ne
duos — tiktai už gerą pinigą, nors kas ir badu 
mirtų. Elgetos, eidami per kaimą, iš tolo 
lenkės jo kiemo: jau visi žinojo, kad nieko 
neduoda, tik šunimis užpjudo.

Žmonės visaip pasakojo apie jo turtingumą: 
vieni sakė, jog savo sielą esąs velniui par
davęs, kiti matę kauką, nešantį jam visokius 

, daiktus. Visi jo šalinos ir bijojo. Niekas ne
matė jo nei vestuvėse^'pas kurį kaimyną, nei 
krykštynose, nei kaip kitaip. Gyveno sau 
vienas su keliais vaikinais, kuriuos šiaip taip 
palaikydavo prie darbo.

O tada šventieji dar vaikščiojo po žemę. 
Vieną kartą šventasis Petras ėjo per kaimus, 
užėjo ir pas jį paprastu seneliu. Turtuolis 

rengės į tolimą kelionę, kepėsi pyragų ir kitos 
kepsnies. Beimant pyragus iš krosnies, vienas 
kepalėlis išsprūdo jam iš rankų ir įkrito į 
paplovas. O taip pasitaikė, kad tą valandėlę 
įėjo į virtuvę šunų nepamatytas šventasis 
Petras. Turtuolis, pamatęs prastą žmogų, liepė 
vaikinui paduoti jam tą paplovuotą kepaliuką 
ir išvaryti lauk.

Tą pačią dieną turtuolis išvažiavo į kelionę. ' 
Gera valanda pavažiavęs, į mišką. ■ Nepava
žiavo nė gero galo; kaip apniko jį plėšikai, 
atėmė viską, ką turėjo, o ir pats vos gyvas 
ištrūko iš jų nagų.

s Šiaip taip išsikapstė iš miško, priėjo pirmu
tinį kaimą ir įsiprašė į nakvynę. Po vakarienės 
sukalbėjo poterius (o anksčiau jam nė poterių 
nereikėjo), nusitaisė ir atsigulė.

Užmigęs mato, jog stojo į Pono Dievo 
teismą. Šventasis Mykolas svėrė jo darbus. 
Blogų darbų atsirado galybė, o gerų — tiktai 
tas vienas paplovuotas kepalėlis, bet jis ne
galėjo atsverti blogųjų. Paskui jis mato, kad einą
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i skaistyklą, mato didelę ugni ir — pasibunda.
Pasibudęs tuojau puolė ant kelių ir pradėjo ' 

melstis, kad Dievas dovanotų jam už visus 
blogus darbus.

Nuo to sykio žmogus taip persimainė, kad 
negalėjo jo pažinti: tapo dievobaimingas, 
duosnus, didelę dalį savo turtų išdalino pa
vargėliams. i

PAMIŠKES TROBELĖJE
VYT. TAMULAITIS

Miško sargas uždarė trobelės duris ir išėjo . 
apžiūrėti miško, ar koks vagišius neįselins į 
kirtimus, kur rąstų krūvos kvepia sakais.

Rainas katiniukas matė, kaip jis užsidėjo, 
ant pečių dvivamzdį šautuvą, užsitraukė ant 
kaktos kepurę ir išnyko tamsoje. Lauke ūžė 
ir kaukė rudenio vėjas. Jis gailiai dejavo 
palangėje, verkė užšokęs ant stogo, iš piktumo 
draskydamas suplaktą lietaus kraiką.

Katiniukas žvilgtelėjo pro langą, kur juo
davo naktis ir užšoko ant stalo. Rūpestingai 
išlaižęs lėkštę, jis nusišluostė ūsus ir tarė sau: »

— Baisi naktis. Nė su šautuvu pelinėti 
neičiau ...

Tikrai, stambūs lietaus lašai barbeno į 
langų stiklus, o medžių plikos šakos skėtriojo 
ore, grumdamos su vėtra. Tiršti debesys 
skriejo pažeme, lenkdamai prie žemės namus . 
ir sodą.

Toli toli miške sukaukė vilkas.
— Aūū, — nuskrido laukais jo balsas, 

kiekvieną nu-purtydamas šiurpu.
Rainas katiniukas vienu šuoliu užsirito ant 

krosnies, o jo akys degė žalia ugnimi. Pa
statęs juodas ausytes, jis valandėlę klausėsi. 
Paskui atitoko, pakraipė ūsus ir balsiai ištarė:

— Nereikėjo šeimininkui išeiti... O kada 
jis grįš? Vaje, jei vilkas į kiemą ateitų!..

— Žinoma, kad pirmiausia tave už uodegos 
griebtų. Tokią ilgą turi... — nusijuokė svo
gūnų pynė, sujudėjusi ant virvutės palubėje.

Katiniuko akys žybtelėjo iš pykčio. Bet jis 
pirmiau pasikišo po savim rūpestingai uode
gytę ir tik tada atsakė:

— Susirūpinkit savo kvapu, o ne mano 
uodega. Ačiū jums, kad taip malonų nusičiau

dėti, vos tik pasuku nosį į jūsų pusę... O jėi 
norite tiesą žinoti, tai atvirai pasakysiu: 
vilkas pirma svogūnų pyne užsikąs, o tik tada 
į mano uodegą pasižiūrės ...

— Kažin, ar jo nosis sieks palubės, — ištarė 
svogūnų pynė. — Reikėtų suabejoti...

— Tiesiai jam į gerklę įkristum, — atšovė 
katiniukas. — Ant kokios silpnos virvelės 
kabi. Tik kakšt aštriu dantuku ir nukąsiu. 
Argi vilkas be svogūno katiną valgys! 
Turėtum bent žinoti, kam čia pakabinta esi. 
Jei jau bus galas, tai pirma tavo eilė, ger
biamoji tetule.
. — Na, neimk čia gąsdinti, — ištarė svogūnų 
pynė. — Aš netikėsiu, nors ir dar ilgiau 
plepėtum, — suvirpėjo jos balsas.

Katiniukas nusišypsojo, papūtė vieną pusę 
ūso ir, primerkęs akį, tarė:

— Labanaktis, tetule! Skleisk ir toliau savo 
**svogūninį kvapą. Tik neužmiršk sprukti 
anapus krosnies paskui mane, kai vilkas 
pabels į duris. Reikės sušilti, jei norėsi spėti 
paskui mane.

—• Kad aš kojų neturiu, — išsigandusi atsakė.
— Pasiskolink dabar, jei nori dar ryto 

sulaukti... Girdi? Klausyk!
' — Kas?

—Sugirgždėjo vartai... Jau tuoj subildės 
ant slenksčio. Bėkim!

— Ar vilkas?
— Man, rodos, ne vienas ...
— Tai gal du? — vos ištarė svogūnų pynė. 

Taip staigą jai kažkas kvapą užėmė.
— Ne du, o trys... — ir katiniukas šokte

lėjo į patį tolimiausią kampa.
— Gelbėkit! — sušuko svogūnų pynė. — 

Rainiuk! Ar jau atsidarė durys? Jau?
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— Ne, dar ne.Dar turi laiko apgailėti 
savo blogus darbus ir manę atsiprašyti. Tik 
skubėti reikia... O jei jau nuoširdžiai gai- 

. lėtumeis ir prižadėtum manęs niekada neį
žeidinėti, tai gal ir rasčiau išeitį...

— Kokią? Tik greit sakyk!
— Duris užrakinčiau, skląstį užstumčįau. 

Tada nė devyni vilkai jų neatidarytų...
— Vaje, koks tu puikus vyras! Ne tik 

gailestingos širdies, bet. drąsuš ir tikras 
džentelmenas... žinoma, tavęs tai atsipra
šau. Nors tavg uodegytė ilga, bet ne vilkui 
už jos nutverti. Aš tik pajuokavau... Nepyk, 
meldžiamasis.

— Juokas juokui nelygu, — atrėžė katinas 
atlyždamas ir mirktelėjo akimi pats sau. Jam 
labiau rūpėjo pačiam apžiūrėti duris. O gal 

•užmiršo miško sargas užrkinti? — Na, šį 
kartą dovanosiu, —. iš tarė jis, atsargiai 
leisdamasis nuo krosnies.

Pamažu, tyliai dėstydamas savo letenėles 
ant grindų, jis priėjo prie durų ir apsižvalgė. 
Durys buvo užrakintos. Net lengviau atsi
duso katiniukas.

— Ei! — šūktelėjo jis išdidžiai, net svo
gūnų pynė krūptelėjo. — Duris užstūmiau 
taip tyliai, kad nė medis nebrakštelėjo.

Vėjas vėl suūžė, sukaukė, net trobelės 
rąstai sudejavo ir sąsparos sugirgždėjo. Ka
tiniukas vėl užsirito ant krosnies.

— Koks jūs geras, — pasakė svogūnų 
pynė taip saldžiai, kaip mokėjo. — Argi aš 
užmirščiau kada tave, Rainiuk! Ačiū už tai iš 
visos širdies...

— Taip iš karto reikėjo šnekėtų — pasakė 
katinas, jau primerkęs akis, ir ėmė murkti.

— Džiaugiuosi, kad šitas ginčas baigėsi 
taikiu būdu, — atsiliepė svirplys, taisydamas 
savo smuiką. — Buvau įlindęs į patį giliau
sią plyšį, kad negaučiau per klaidą į kaktą 
su kokiu nors pagaliu. O čia dabar ėmėte ir 
ginčą be muštynių baigėte. Sveikinu iš 
širdies. Ne visada taip laimingai baigiasi...

— Kai priešas garbingas) tai ir ginčo galas 
toks, — atsakė jam svogūnų pynė. — Lyg 
ne, Rainiuk?

— Nė vieno žodžio per daug, — murkte
lėjo patenkintas katinas ir papūtė ūsus.

Bet užmigti jis negalėjo. Užmerkė vieną 
akį, užmerkė kitą, bet blakstienos nesviro 
žemyn. Kažko nejauku buvo tuščioje trobe
lėje. Šeimininkas dar negrįžo, o vilkas 
kažkur vėl sustaugė tolumoje. Katiniukui

pasirodė, kad jo alkaną balsą dabar išgirdo 
net arčiau. Ištempęs ausytes jis atsidėjęs klau
sėsi, bet tik vėjas ūčiojo aplink trobelę ir 
lietaus lašai skambėjo lange.

— Ar vėl girdi vilką? — paklausė svo
gūnų pynė. — Kodėl tokios ausytės stačios?

Katiniukas susigėdo, bet neparodė to, kas 
jam spaudė širdį.

— Ne apie tai galvoju, — atsakė jis. — 
Mah rūpi šeimininkas. Eisiu jo jfeškoti...

:— Vaje, koks jūs!.. •— aiktelėjo svogūnų 
pynė. — Jau tik nepalikite manęs vienos ...

— Nesirūpinkite juo, — atsiliepė ir svir
plys. — Argi kas atsitiks jam, jei su šautuvu 
išėjo.

— Gal ir nieko neatsitiks, — ištarė katiniu
kas, — tik tokia rūpestinga mano širdis ... 
Na, kas tu per muzikantas, jei negroji. Pa- 
čirpink. kokią dainelę. Gal liūdnas mintis 
išblaškysi. Tik tuojau pradėk. Aš nemėgstu 
ilgai maldauti... <

Svirplys išlindo iš plyšio, timtelėjo sparną 
ir tarė: ,

— Groti galiu, nors ir nebūtų klausytojų. 
Ir dabar neatsisakysiu... — ir jis pradėjo 
smuikuoti.
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Katiniukas primerkė akis ir klausėsi. 
Svirplys liūdnai dainavo:

Jei širdis nuliūdus, 
jei'širdis ko ilgis, 
tai tiktai saulutės 
meilio akių žvilgio.

Kaip toli už kalnų 
mūs šviesi laimužė, 
kaip prabėgo greitai 
vasaros dienužės!..

Oi neverki, vėjau, 
begraudink širdelės. 
Pasisuks vėl laimės 
saulėtasis kelias...

Kils už marių saulė 
debesėliai plauks, — 
ir mažam plyšely 
Širdis džiaugsmo lauks ...

— Gražu, murktelėjo katiniukas, — pui
kiai skamba tavo smuikas. Kai prisimenu 
vasaros dienas, net graudu širdy pasidaro. 
O tos šviesios mėnesienos užpila krūtinę 
neapsakomu saldumu .. . Kai žydi žemė, visai 
kita, rodos, širdis plaka tavyje ...

— Aš irgi žydėjau sode, — sušuko svo
gūnų pynė pilnomis ašarų akimis. —'Ak, ar 
jūs žinote, ką reiškia žydėti! Tai gražiausias 
dalykas, ką duoda žemė ... Žydėti, žydėti! — 
sušuko ji, pakeldama balsą. — Ir stiebtis į 
saulę! Štai kas neduoda man naktimis užmigti. 
Ak! — sudejavo ji ir apsisuko ant virvutės.

— Bet turi būti viskam pradžia ir galas,— 
atsiliepė staiga šlapias autas, kuris garavo 
ant šiltos krosnies. — Kas gi būtų be pabai
gos! Jei jūs norite žydėti visą laiką, tai'aš 
tuo tarpu negaliu būti amžinai šlapias. Ar jūs 
žinote, kas yra laikas?

— Ne, — ištarė svogūnų pynė.
— Tai nematoma ranka, kuri kiekvienam 

išdalina skausmą ir džiaugsmą, — atsakė jis 
labai rimtai ir sukosėjo. — Tai labai svarbu 
žinoti. Kai atiduoda jis, kas kiekvienam pri
klauso, tada sustabdo širdį, tyliai ištardamas: 
tau gana ...

— Taip, — atsiliepė puodeliuko ąselė, 
užmesta užkrosnėje, — tai tiesa. Kai aš nu
kritau nuo stalo ir sudužau, pro rakto skylutę 
įskrido baltas paukštelis ir man tarė: jūs 
neverkite dėl to, kas atsitiko. Į jūsų vietą 
šeimininkas nusipirko kitą puodeliuką su rau
dona gėle šone. Jau pasibaigė jo laukimas,
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o jūsų laikas. Ramiai užmerkite savo akis. 
Ir žinote, kai tik. užsimerkiau, aš nustojau 
širdies ir dabar nieko nejaučiu. Jūs negalite 
suprasti šito jausmo. Bet man visiškai 
vistiek, ar lyja ar šalta, ar kartu ar saldu, 
ar aš džiaugiuosi ar liūdžiu, nieko nejaučiu, 
tik lengvą bangavimą, lyg laivelis suptųsi, 
nešdamas mane į užmiršimą. Nė vienas jūs 
nesuprasite, kaip gera keliauti pasakos ke
liais į aną šalį... Sudiev, aš vėl tylėsiu, nes 
tyla turi nešti mane į nežinomą šalį...

— Vaje! — sušuko svogūnų pynė. — Ar 
nė žodelio daugiau nepasakysite? ..

Bet niekas jai neatsakė. Tik svirplys 
brūkštelėjo savo smuiko stygas ir vėl nutilo.

— O, koks nuostabus gyvenimas, koks 
stebuklingas žemės veidas, kai jis juokiasi 
žydėdamas ir kai jis verkia liūdėdamas! Aš 
žinau tai, nes žaliavęs girioje, sudžiūvau iš 
senatvės šioje trobelėje, — atsiliepė menturis, 
dar košėta pasmakre. — Bet ne apie tai eina 
kalba. Aš norėjau pasakyti, kad nelaikytumėt 
mane mirusiu, kol čia kabu. Jei aš kada 
liepsnosiu krosnyje, tai žinokite, kad skrendu 
į dangaus saulę padėkoti jai už kadaise tu
rėtus kvepiančius pumpurus.

— Nesuprantu, — murktelėjo susimąstęs 
katiniukas. — Kaip tu, menturi, gali žinoti 
apie saulę, jei palikai miške savo viršūnę? ..

— O kaip tu gali žinoti apie vilką, jei jo 
nematai? Ar nejaučiam mes viską kiekvienu 
sąnariu. Tu nemanyk, kad daiktas miršta, 
kada jam paskirtos pareigos, kurių jis anks
čiau nepažinojo. Aš buvau žalia eglaitė, o 
dabar menturis. Bet tas, kuris padarė mane 
menturiu, atidavė man savo sielos ir širdies 
dalelę. Ar jau su pranti? Argi šito nežinojai?

— Šiek tiek, — atsakė katiniukas. — Mai
šyti karštą košę juk nelabai malonu. ..

— Nieko nepadarysi. Ne visi ir peles už 
uodegų trauko, — atkirto menturis, ir jo 
galva paraudo.

Bet katiniukas tik nusišypsojo ir apsilaižė.
— Būtų laikas užmigti, — ištarė autas. — 

Aš rytoj keliausiu į mišką. Kad tik išdžiūti 
spėčiau! Jūs nesušildysit šeimininko koją 
savo plepalais.

Prie trobelės durų kažkas subildėjo.
— Vilkas! — sušuko svogūnų pynė. — Ne 

vienas; o trys ...
Katiniukas tik žioptelėjo ir užspringo nuo 

tų žodžių.
Bet durys prasivėrė ir įėjo miško sargas.
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Katiniukas nusišypsojo ir nusirito nuo krosnies. 
Jis ilgai trynėsi apie kojas, iš džiaugsmo 
garsiai murkdamas. Jau buvo užmiršęs ir 
vilką, ir svogūnų pynę, ir svirplio dainą, tik 
žiūrėjo į spintą, kada šeimininkas ją atidarys. 
Gal vėl liks jam ant stalo išlaižyti lėkštė. Jis 

buvo dabar toks meilus ir geras, taip saldžiai 
žiūrėjo į miško sargo veidą, kad tas neiš
kentė. — ištiesė ranką ir paglostė čiuprą, 
tardamas.

— Matau, kad pasiilgai manęs, matau, 
Rainiuk! Eik šen, duosiu spirgutį...

KAI SUGRĮSIU
V. ŠMAIŽIENE

Rasiu Margį būdoje, 
Micę kur kiemely, 
o už stalo troboje 
mieląjį senelį.

Kai sugrįšiu į namus, 
mama, miela mama, 
apibėgsiu tris kartus 
apie visą namą.

Sodo obelys žydės ...
O gal dar be lapų? .. 
Gal tik jievos pamiškėj 
skleis malonų kvapą.

O svirnelio tarpdury — 
brangiąją močiutę.
Ir visai visai balti ‘ 
bus jau jos plaukučiai.

O gal bus žiema rūsti, 
ir visur tik balta...
Gal nameliai bus tušti, 
gal seklyčioj šalta? ..
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■ GINTARAS — LIETUVIŠKASIS AUKSAS ,
J. PUZINAS

Daugelis jūsų, be abejonės, yra matę gin
tarą: vieni grožėjotės mamytės ar sesutės 
gintariniais karoliais, segėmis, apyrankėmis, 
kiti, gal būt, net patys rinkdavote pajūryje 
smulkius gintaro gabalėlius. Tačiau, atrodo, 
retai kam teko sužinoti, kas tai yra gintaras, 
kaip ir kur jis yra atsiradęs. Jūsų jaunosios 
galvutės visa nori žinoti, jūs savo tėvelius 
visada apipilate įvairiais klausimais: kas tai 
yra, iš kur tas ar kitas' daiktas atsiradęs, 
kodėl, kur ir 1.1. Tėveliai su dideliu malonu
mu jums visa aiškina ir tenkina jūsų smal
sumą. Tat šį kartą pasiskaitykite apie gintarą, 
Apie tą lietuviškąjį auksą.

Gintaras yra mineralas. Jis yra trapus, 
lengvai pjaustomas, gerai glūdinamas (šlifuo
jamas) ir blizginamas (poliruojamas). Gintaro 
spalva labai įvairi: šviesiai geltona, rausva, 
rečiau balta ar balkšva su gelsvu atspalviu. 
Skaidrumas nevienodas: dažnai jis yra per
šviečiamas, kartais visai skaidrus, kaip van
duo, bet dažniausiai drumstas. Uždegtas dega 
šviesia liepsnele ir skleidžia malonų kvapą. 
Norint gintarą suminkštinti ar ištirpinti, rei
kia aukštos temperatūros: 150 laipsnių karš
tyje jis minkštėja ir tik 358-363 laipsnių 
karštyje tirpsta. Trinamas į vilnonį drabužį, 
elektrizuojasi ir pritraukia mažus popierio 
gabalėlius.

Ne vieni jūs domitės gintaro kilme, bet 
jau senų senovėje žmonės suko savo galvas, 
beaiškindami gintaro ' atsiradimo klausimą. 
Pradžioje net ir mokslo žmonėms ta paslaptis 
nebuvo žinoma, todėl te'nkintasi tik padavi
mais. Štai jau penktame amžiuje prieš Kris
taus gimimą graikų rašytojas Euripidas 
duoda savo raštuose šį įdomų padavimą apie

gintaro kilinę. Faetonas, norėdamas įsitikinti, 
ar jis tikrai esąs saulės dievaičio Helijo 
sūnus, paprašęs savo tėvų leisti pasivažinėti 
saulės vežimu. Tačiau Faetonas jokiu būdu 
neįstengęs suvaldyti žirgų. Saulė prisiartinus 
arti žemės, ir kilus baisi audra: upės išdžiū
vusios, žmonių oda pajuodavus nuo karščio. 
Supykęs Zeusas trenkęs perkūnu Faetoną, 
ir.jis nukritęs į Eridano upę. Jo trys seserys, ’ 
Helijados, pavirtusios topoliais prie upės 
kranto, apverkusios savo brolio mirtį, ir iš 
jų auksinių ašarų, nukritusių į upę, susidaręs 
gintaras.

Panašus ir lietuvių padavimas apie gintaro 
atsiradimą. Tame padavime sakoma, kad Bal
tijos jūros deivė Jūratė pamilusi žmogaus 
sūnų, gražuolį Kastytį, ir jį pasikvietus į savo 
gintarinius rūmus, esančius jūros gelmėse. ■ 
Apie tai sužinojęs Perkūnas, labai užsirūsti
nęs. Savo žaibais jis nugriovęs puošnius gin
tarinius rūmus, nužudęs jos mylimąjį Kastytį, 
o pačią Jūratę prikalęs prie vienos rūmų 
sienos, kur ji ir dabar dar teberaudanti. Bal
tijos bangų dabar išmetamas gintaras esąs 
kilęs iš tų sugriautų gintarinių rūmų skel- 
veldrų bei Jūratės ašarų.

Kiti vėl galvojo, kad gintaras esąs sutirštė
jusios jūros padaras. Pavyzdžiui, IV amžiaus 
prieš Kristų graikų jūrininkas ir geografas 
Pitėjas (Pytheas) savo raštuose kalba, kad 
toli šiaurėje esanti nepaprasto didumo sala 
Basilia (kitų vadinama Baltia). Čia pavasarį 
jūros bangos atnešančios gintaro, kurs, esąs 
sutirštėjusios jūros nuosėda. Gyventojai jį 
deginą vietoje malkų ir pardavinėja kaimy
nam germanams.

Romėnų istorikas Plinijus senasis (gyvenęs 
23-79 m. po Kristaus gimimo) vėl kitaip 
aiškino gintaro kilmę^ Jis savo knygoje „Gam
tos istorija" rašo, kad gintaras atsirandęs 
šiaurės vandenyno salose, kur jis tekąs iš 
tam tikros rūšies pušų. Iš tų pušų, pana
šiai, kaip iš vyšnių ir paprastų pušų, teką 
sakai. To skysčio susidarą gana daug, jis 
ilgainiui nuo šalčio ir šiaip nuo laiko ap
linkybių sukietėjąs, paskui pakilusios, jūros 
bangos jį pagriebiančios nuo salų ir išmetan
čios ant krantų. Toji medžiaga taip sukinė- 
jantisi, jog sekliose vietose atrodanti ne
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Gintaro žvejai.

gulinti ant dugno, bet tiesiog kabanti van
denyje. Kad gintaras kilęs iš tam tikros 
rūšies pušų, esą, matyti iš to, kad patrynus 
jauti pušies kvapą, o degdamas liepsnojąs, 
kaip žibintas.

Kitas romėnų rašytojas Kornelijus Taci
tas (gimęs apie 55 m. po Kristus ir miręs 
apie 120 m. po Kristaus Romoje) panašiai 
aiškina gintaro kilmę. Jis savo knygoje „Ger
mania" pirmą kartą pamini mūsų artimus 
giminaičius aisčius, gyvenančius Baltijos 
jūros pakraštyje. Tie aisčiai esą vieninteliai, 
kurie seklumose ir pačiame krante renką gin
tarą jie nežiną, iš kur ir kaip gintaras atsi
radęs. Patys jo visai nevartoję. Neapdirbtąjį 
renką, gabeną kitur ir stebįsi gaunama kainai 
Tacitas jau buvo pastebėjęs, kad gintare pa
sitaiko įkliuvusių vabzdžių. Jo nuomone, va
karų salose ir žemynuose esą ypatingai der
lingų miškų, iš kurių medžių teką sakai. Tie 
sakai, artimos saulės spnidulių išspausti, bū
dami skysti, nuteką į artimiausią jūrą, ir 
audrų jėgos išplaunančios juos ant krantų. 
Uždegtas gintaras degąs, lyg sakingas medis 
ir sukeliąs stipriai kvepiančią liepsną; tuo
jau po to virstąs limpama kaip sakų ar der
vos mase.

Taigi senovės romėnai nujautė, iš kur gin
taras galėjo atsirasti, bet visai tiksliai dar 
nemokėjo jo tikrosios kilmės išaiškinti. Tik 
žymiai vėliau mokslo žmonės išaiškino gin
taro susidarymo paslaptį. Tai yra buvę labai 
seniai, prieš milijonus metų. Tame laiko
tarpyje Europa visai kitaip atrodė, negu 
dabar. Tuo metu jūros, salos, pusiasaliai ir 
aplamai žemynas buvo visai kitoki. Šiaurinė 
Europa sudarė didelį sausažemj. Dabartinės 
Baltijos jūros srityje būta sausumos. Klima
tas taip pat buvo skirtingas, panašus, kaip 

dabartiniuose šiltuose kraštuose. Čia augo am
žinai žaliuoją ąžuolai, kelių veislių palmės, 
magnolijos, laurai ir kiti šiltam klimatui bū
dingi augalai. Milžiniškose giriose augo gin- 
tarmedžiai, tam tikros veislės pušys ir eglės. 
Miškai nebuvo maišyti, bet beveik kiekvienos 
veislės medžiai augo atskirose vietose. Girios 
yra buvusios nepaprastai tankios, neįžengia
mos. Atskiri medžiai, verždamiesi į saulę 
aukštyn, temdė kitus medžius, kurie negalėjo 
tinkamai augti; apatinės šakos džiūvo, me
džiai skurdo. Į miškus įsimetė įvairios medžių 
ligos. Audros vertė medžius ant vienas kito. 
Medžiai begriūdami laužė kitų medžių šakas, 
viršūnes, žalojo žievę, šaknis. Sužeisti me
džiai stengėsi užgydyti savo žaizdas, išleis
dami iš savo vidaus sakus. Tačiau toks gydy
masis labai sakingiems gintarmedžiams labai 
brangiai atsiėjo: jie gausiai leido savo sakus 
žaizdoms gydyti ir, kol žaizdos neužsitrauk
davo, iš jų nuolat tekėjo sakai. Sakai, bevar- 
vėdami nuo šakos ant šakos ir per patį 
liemenį, tekėjo ant žemės, užliedami visa, 
kas yra buvę po medžiu: spyglius, augalų 
lapus, stiebelius, žiedus, nukritusias paukščių 
plunksnas, įvairiausius vabzdžius ir kitus 
smulkiuosius gyvius, kurie įklimpę į vis be
tekančius sakus galutinai buvo užlieti. Todėl 
ir dabar gintare aptinkam įvairiausių to meto

Gintariniai augalai.
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augalų ir vabzdžių, kurie liudija apie tais laikais augusius augalus, gyvenusius vabzdžius ir kitus mažus gyvius. Karaliaučiaus Gintaro Muziejuje yra išlikęs gabalėlis gintaro, kuriame aiškiai matyti įklimpęs mažytis driežas. Pagal į gintarą įkliuvusius augalus bei gyvius sužinome ir apie tuo metu buvusį klimatą, nes kiekviename klimate auga skirtingi augalai bei gyviai. Iš'gintarmedžių tekančių sakų spalva buvo nevienoda: iš pradžių tekėjo geltonos, aiškiai penpatomos spalvos sakai, vėliau balkšvos, rusvos ar tamsiai geltonos. Daug kur gintaras buvo užterštas žemių ar kitų nešvarumų, tada ir jo spalva keitėsi, darėsi nelabai permatomas. Saulės spindulių paveiktas gintaras vėl keitėsi ir įgydavo kitokią spalvą: tapdavo labiau permatomas, geltonas, rečiau rausvas ar žalsvas, labai retai melsvas. Be to, įvairių rūšių gin- tarmedžių sakai yra turėję skirtingų atspalvių. Per tūkstančius ir šimtus tūkstančių metų gintarmedžių sakai buvo užnešti žemėmis, sukietėjo ir pagaliau virto gintaru. Vėliau sausažemis buvo užlietas jūros, ir gintaro sluoksniai atsidūrė jūros dugne. Jūros bangos, ypačiai audrų metu, ardo tuos sluoksnius, neša gintarą tolyn ir išmeta su jūros žolėmis ant kranto. Daugiausia gintaro išmetama, pučiant stipriam pietų vakarų vėjui, kurs pajūrio gyventojų vadinamas gintariniu vėju. Dažniausiai išmetami smulkūs gintaro gabalėliai, tačiau kartais pasitaiko ir didelių gabalų, sveriančių net 3 ir daugiau kilogramų.Kur gi to gintaro randama? Daugiausia jo aptinkama Baltijos ir Siaurės jūros pakraščiuose. Lietuvoje gintaras išmetamas tarp Latvijos ir Vokietijos sienos. Be io, jo randama ir 'kitose vietose: .Lukšto ežere prie Varnių, Nemuno krantuose ties Pažaislip vienuolynu, prie Alytaus, ties Kernave, Širvintomis, apie Uteną ir kitur. Tačiau čia randamas gintaras yra ledynų atneštas iš Baltijos jūros srities. Mažesniais kiekiais gintaro randama ir kituose kraštuose, pavyzdžiui: Anglijoje, Airijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rusijoje.

a
 Baltijos jūros kilmės gintaras išsiskiria iš kitur randamo turima tam tikra gintaro rūštimi. Kitos kilmės gintaras ar į jį panašūs mineralai 
Gintare *u.k menėje, gintaro rūkšties neturi. Pagal 
vabalas

šią būdingą savybę galima nustatyti jų kilmę.Gintaro blizgesys ir spalva iš seno traukė į save žmonių akį. Jau prieš kokius 5000 metų mūsų pajūrio gintaras būdavo renkamas ir iš jo daromi visokie papuošalai, karoliai, žmonių bei gyvulių figūrėlės. Daugiausia to laikotarpio gintarinių dirbinių surasta Juodkratėje, Smeltėje, Klaipėdos uoste, Lūžijos miške ir Palangoje. Čia aptikta įvairios- formos karolių, žiedų, kabučių, sagų ir t.t Iš tų visų papuošalų ypačiai išsiskiria paplokščios gintarinės žmonių ir gyvulių figūrėlės. Daugumas figūrėlių turi skylutes, kad būtų galima jas pakabinti ant kaklo ar krūtinės. Ką reiškia tos figūrėlės, tuo tarpu nėra galutinai išaiškinta. Vieni mokslo žmonės jas laiko protėvių paveikslais, kur gali įsikūnyti protėvių dvasios, kiti įrodinėja, kad tai yra buvę amuletai, vaizduoją gerąsias dvasias, saugojančias žmones nuo pikto žvilgsnio ir ligų. Gyvulių figūrėlės būdavo nešiojamos medžiotojų, kad medžioklė geriau sektųsi.Mūsų pajūrio gintaras tais laikais buvo labai mėgiamas, todėl jis būdavo vartojamas ne tiktai pajūrio gyventojų, bet dar išgabenamas riet į kitus tolimus kraštus. Tokių pat gintarinių .papuošalų randama ne tik kaimynystėje (Latvijoje, Estijoje), bet taip pat net Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Rusijoje. Apie 267 gintariniai dirbiniai buvo rasti Končanskoje, buvusioje Naugardo
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gubernijoje. Nuo mūsų pajūrio iki Kon- 
čanskoje tiesia oro linija yra apie 850 kilo
metrų.

Vadinamajame žalvario amžiuje (1800— 
400 m. prieš Kristų), kada žmonės darbo 
įrankius, ginklus ir papuošalus gaminosi iš 
žalvario (vario ir alavo mišinio), mūsų gin
taras būdavo mainomas už žalvarį ir išgabena
mas į tolimus kraštus. Mūsų gintariniai 
papuošalai pasiekė net Graikiją.

Ypačiai romėnai labai vertino mūsų gintarą 
pirmaisiais amžiais po Kristaus gimimo. Apie 
tai mes sužinome ne tiktai iš kasinėjimų, bet 
taip pat ir iš to meto rašto šaltinių. Jau 
anksčiau paminėtasis romėnų istorikas Pli- 
nijus senasis rašo, kad jo laikais dar 
tebegyvenęs vienas romėnų raitelis, kurs 
buvo išvykęs į Baltijos pajūrį pargabenti 
gintaro į Romą. Jis pasiekęs jūros pakraščius 
ir parsivežęs daug gintaro. Tais laikais, kaip 
toliau rašo Plinijus, gintaras buvęs labai 
branginamas: viena, gintaro figūra turėjusi 
daugiau vertės, negu gyvas žmogus Mainais 
už gintarą iš tolimųjų Romos imperijos 
provincijų būdavo įvežami įvairiaspalviai 
stikliniai bei emaliniai karolinai, žalvarinės 
segės drabužiams susegti, romėnų pinigai ir 
kiti daiktai. Apie tokią tolimą prekybą kalba 
ir iškasenos. Štai, paviyzdžiui, Vokietijoje, 
prie Breslavos, vienoje vietoje rasta net 30 
centnerių gintaro žaliavos. Tai greičiausiai 
kokio nors stambaus • pirklio gabenamo į 
pietus gintaro lobiai, anais laikais paslėpti 
kokio nors pavojaus metu.

Pagaliau ir VI amžiuje po Kristaus, maždaug 
prieš, pusantro tūkstančio metų, aisčiai buvo 
nusiuntę gintaro dovanų į Italiją karaliui 
•Teodorikui, kurs savo laiške jiems už tą 
dovaną, įteiktą per pasiuntinius, padėkojo.

Vėlyvesniais priešistoriniais laikais mūsų 
pajūrio gintaras mažiau buvo gabenamas į 
kitus kraštus, bet vartotas savame krašte 
karoliams gaminti. Tokių karolių gana daug 
randama senuose kapuose. ,

Viduriniais amžiais gintaras,, atrodo, buvo 
pamirštas ir rečiau vartojamas, bet nuo XVII 
amžiaus vėl įėjo j madą ir vartojamas ligi 
šių dienų. Gintaras būdavo renkamas ne tiktai 
pajūryje, bet ir kasamas. Ypačiai Rytprūsiuose, 
Palmininkuose (netoli Karaliaučiaus) bekasant

II amž. po Kristaus žalvarinė segė iš Sargėnų 
(Kauno apskr. Lapių valsč.), atvežta iš Romos 

Imperijos provincijos.

būdavo randama daug gintaro. Lietuvoje 
jūros išmetamas gintaras taip pat būdavo 
renkamas ir Palangos bei Kretingos dirbtuvėse 
iš jo gaminami įvairūs dirbiniai: karoliai, 
segės, apyrankės, auskarai, žiedų akutės ir 1.1. 
Iš sulydyto gintaro būdavo dirbami didesni 
daiktai: dėžutės, rašalinės, peiliai popieriui 
pjaustyti ir kitkas.

Tai tokia yra mūsų gintaro, to lietuviškojo 
aukso, istorija. Dabar mums gyvenant toli, 
nuo savo tėvynės, gintariniai dirbiniai yra 
dar labiau brangesni, ir jie mums nuolat 
primena mylimą tėviškę, mūsų gražųjį pajūrį.
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KUR PRAPUOLĖ?
A. GIEDRIUS

Po seklyčios langu 
rūtų darželėlis.
Žydi tviska puikios gėlės 
įvairiais žiedeliais.

Apie svirną sodas, 
o sode — paukšteliai. 
Čiulba ulba paukštužėliai 
įvairiais bilseliais.

— Mano motinėle, 
mano širdužėle , 
kur prapuolė ta gėlelė, 
kur anksti pražydo?

— Mano tėvužėli, 
mano globėjėli, 
kur prapuolė tas paukštelis, 
kur ansti čiulbėjo?

— Mano dukrytėle, . 
mano jaunuolėle, 
tas nuskynė tą gėlelę, 
kam labai patiko.

— Mano sūnaitėli, 
mano jaunuoli, 
tas pagavo tą paukštelį, 
kam labai patiko.

Lenkia akys dilgę, 
usnį ir balandą, 
o baltosios lelijėlės 
tai neatsižiūri.

Lenkia akys varną, 
kuosą ir pelėdą, 
bet nelenkia paukštužėlio 
iš visų gražiausio.

KUR BUVO KRYŽIUOČIŲ PILIS?
LEKUTIS

Aną kartą, kai grįžom iš Narkūnų piliakal
nio, mus užklupo vakaras, ties" Jurbarku sute
mos užėjo. Turėjom rūpesčio. Kai įplaukėm į 
Mituvą, jau dangus plačiai žvaigždėmis buvo 
užsiplieskęs, v vakaruose tiktai siauras ruožas 
rausvai balzganos šviesos rodė, kur yra nusi
leidusi saulė.

Visi tuojau pamanėm apie Ragainę, kurią 
būtinai turėjom perplaukti, o Gintukas paty
lomis pasakė:

— Skubinkimės, kad vidurnaktis neprisiar
tintų ...

Daugiau nekalbėjom, nes kam būtume turė
ję garsintis?

Mituvos žiotyse ir prieplaukoje dar buvo- 
žmonių. Laivuose ligi pat išnaktų kruta žmo
nės. O vienas kitas jau ir į naktinį garlaivį 
ateina, kuris išplaukia iš Jurbarko į Kauną 
23 valandą. Bet toliau nuo Mituvos žiočių 
pavažiavę, pajutom, kad čia tesam tik mes 
vieni.

Štai jau ir Imsrės žiotys, o karklynai čia — 
kaip giria. Sako, bijančiam ir krūmai braška. 
Mūsų akys visų buvo susmeigtos į paslaptin
gus Imsrės karklynus. Bet karklynai ne
braškėjo, buvo visai ramūs, lyg ko nusigandę, 
kaip ir mes, vėlai grįždami.

Tiktai dar toliau paplaukę, visi staiga 
sužiurom į krantą: vos beš viepiančiame dan
gaus fone pamatėme tamsią moterį, o šalia 
jos kažin ką — su ragais. Iš žemai žiūrint į 
aukštį, ta moteris ir raguotasis padaras atrodė 
labai grėsmingai. Mes tuojau ant daikto su
stojom, nes ar galėjom važiuot į Ragainę, kai 
jau čia rodėsi raguoti padarai?

Tiktai mums pasidarė keista, kad tas raguo
tasis ne juodas, o baltas ir daug mažesnis už 
moterį. Iš karto to nepastebėjom nusigandę, 
bet įsižiūrėję parifatėm, kad baltas. Ar nebus 
tiktai ožka? Jeigu ji stovėtų į mus skersa, tai 
tuojau būtų aišku, o dabar mes tematom 
tiktai iškeltus ragus ir mažą balkšvą plotelį
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Vilniaus Švento Jono bažnyčia. E. Zdanausko foto.

šalia tamsios moteriškės. Ožka, matyt, stovi 
pryškaiu j mus. Ir atrodo kaip nedidelė 
žmogysta su ragais. — Me-e-e-e! — staiga 
pasigirdo tylus balsas.

Bet mūsų tai visai neramina. Juk velnias 
dažniausiai ir mekena ožio balsu.

Gintukas paslapčiom sudėjo kryžiaus ženklą.
— Kas čia? — paklausė mus nuo kranto 

moteriškas balsas.
Mums pasidarė smagiau, nes tas balsas 

neatrodė vaiduokliškas, nors nė vienas ne
žinojom, koks vaiduokliškas balsas. Tiktai 
kaip mes jai turim atsakyti?

— Čia trys keliauninkai, —atsiliepė Arvydas.
— Aha,—patenkintu balsu atsakė moteris.

— O aš čia vėduos iš pakrantės ožkelę pasi
girdžius ir girdžiu — kažin kas atpliauška... 
Trys keliauninkai... O kur gi jūs keliaujat 
šituo laiku?

— Niekur nekeliaujam, tetule. Mes grįžtam 
namo.

— Tai keno jūs? — Pasisakėm.
— Aha .Jūsų tėvus pažįstu. O kur jau taip 

buvot? — domėjosi ji.
— Narkūnų poliakalny. Ten yra griuvėsiai 

po žeme . .. Labai įdomu. Senų senovėje ten 
buvus didelė pilis ...

— Taip, sakote? O kokių griuvėsių yra 
Jurbarke, ar žinote?

Mes labai nustebom. Jokių griuvėsių Jur
barke nežinojom.. Ir kas gi dabar čia ta mo
teris, kad taip kalba? ... z

— Matau, kad nežinot, — sako ji vėl. — 
Ateikit pas mane dieną, tai papasakosiu, o šį 
tą ir parodysiu. Ar žinot, kur gyvenu?
— Ne.
— Žinot, žinot. Štai gi, va. Lukošiuvienė.
Dabar mes visi atsiminėm. Ir jos balsas 

mums pažįstamas pasidarė. Kaip gi pirmai 
mes buvom taip aptemę? Juk ji taip aiškiai 
kalba! Tai ta pati Lukošiuvienė, kur gyvena 
Imsrės ir Mituvos santakoje ant kalniuko, 
prie Tilžės gatvės. Tuojau pasakėm jai:

— Visi žinom, pažįstam tetulę.. Ar galim 
rytoj ateiti?

— Ateikit, tiktai po piet. O dabar labanakt. 
Keliaukit ir jūs namo, kol,dar gaidžiai neuž
giedojo.

Ji nusivedė savo ožką, o mes skubinomės 
greičiau persivaryt per Ragainę.

Tik kodėl ji mums pasakė — kol gaidžiai 
neužgiedojo?

Mes susirūpinę tylėjom ir tik skubinomės. 
Arvydas traukė irklus, kaip galėdamas, o aš 
laikiau tvirtai vairą, kad valtis per arti ne
prieitų prie karklyno ar prie stautaus kranto, 
nuo kurio driekės tamsus šešėlis.
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4

Štai ir Ragainė. Iš tolo atrodo ji kaip didelė duobė, pripilta tamsaus vandens, kaip smalos. Rodos, {važiuosim ir įsmuksim į tą duobę.Bet mes važiavom ir neįsmukom. Ir jau buvom laimingai beplaukią iš pačios gelmės, tiktai staiga — kiau, kiau, kiau!Lyg kas būtų mums ^u botagu kirtęs. Gin- tukui tada pasirodė, kad sulojo iš vandens gelmės, o mudviem su Arvydu — nuo kranto. Ne gaidys, ve, užgiedojo, o šuo sulojo. Kas tai būtų? Gal Lukošienė ką nors žinojo, tik nesakė mums iš anksto? Ar velnias negal šunim pasiversti?Bet Arvydas staiga prisiminė, kad tai Jo- ciuvienės šuo.— Ko mes krūpčiojam? — tarė jis po valandėlės. — Jociuvienė savo šunelį visą dieną laiko pririštą, o vėlai vakare paleidžia, tai jis ir laksto ties savo namais pamituviais. Be baimės būkim.Taip toliau ramūs ir nuvažiavom.Kitą dieną, tuojau po piet, išsirengėm pas Lukošienę. Radom ją namie ir prisistatėm: Arvydas, Lekutis ir Gintukas.— Ve, kokie šaunūs vyrai! — tarė Lukošienė, pasižiūrėjus į mus.— Tamsta žadėjai mums apie griuvėsius ...— tarė Arvydas.— Atsimenu, — atsakė ji. — O kaip vakar sekės namo sugrįžti?— O gerai. Tiktai po Ragaine nugąsdino mus šuok iš netyčių viaukštelėjęs nuo kranto.Lukošienė nusišypsojo.— Tai Jociuvienės šuo. Jis vis laksto vakarais apie Ragainę.• —Okodėl jis ten laksto?—paklausėGintukas.— Sunku pasakyt, — kalbėjo Lukošienė. — Ar jūs esate ką nors girdėję apie tąRaigainę?— Taip, esam.
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— Matot, ten kažin kas nepaprasta. Kartais žmonės ką pamato, o gal ir šunelis mato. Galėsiu jums kada ir apie Ragainę papasakot, o dabar norėjot apie griuvėsius.... — Taip, taip. Pirmiau’ apie griuvėsius.— Apie tuos griuvėsius ir aš būčiau nieko nežinojus, — kalbėjo Lukošienė. —• Pasakodavo kitąsyk mano tėvas, kad mūsų namai stovį ant pragrimzdusios pilies, bet kaip čia kas yra buvę, neatsimenu. Tiktai prieš keturiasdešimt metų, — o tada aš dar buvau apyjaunė moteris, — atėjo pas mus toks vyriškis ir paprašė tėvo, kad leistų jam apžiūrėti mūsų žemę. Mano žmogus buvo tarnyboje, o tėvas abejojo. Bet tas vyriškis pasakė: „Nesirūpinkit ir nebijokit: aš jokio blogo .tikslo čia neturiu. Esu arkelogas') ir noriu patirti; kas jūsų žemėje slypi." Mano tėvas dar nesuprato, ko jam reikia iš mūsų žemės. Tada jis dar paaiškino: „Skaitydamas senus raštus, spėju, kad šitoje vietoje, kur jūsų sodyba, prieš 600-700 metų galėjo būti vokiečių kryžiuočių pilis. Dabar jos nė ženklo paviršiuje žemės nebelikę, bet -gal yra kas po žeme." Tada mano tėvas Suprato ir. papasakojo jam, kad darže ir dabar išariam plytgalių, o tėvų tėvai yra pasakoję, kad čia esanti pragrimzdus pilis. Tas vyriškis labai klausės, ką pasakojo jam tėvas ir viską užsirašinėjo. Paskui juodu išėjo į sodą į daržą, ir tėvas viską tam vyriškiui aprodė ir papasakojo, ką pats žinojo. O dabar aš jums galiu taip papasakot ir parodyt.Ir Lukošienė išsivedė mus į sodą.— Matote, čia tokia kalva. Visi mūsų namai stovi ant kalvos. Senų senovėje, sako, tos kalvos Nemuno potvyniai neapsemdavę, o ir dabar tik dideli potvyniai teapsemia...— O kodėl? — paklausėme mes. — Argi seniau Nemunas būdavo seklesnis?— Ne, — atsakė Lukošienė. — Seniau Nemuno vaga buvo gilesnė, ten daugiau tilpdavo vandens, tai mažiau teišsiliedavo į lankas. •Taip tada tas vyriškis aiškino mano tėvui... Dabar klausykitės toliau. Lietuvių pilis buvus bišpilyje. Žinot, bišpilį. O kryžiuočiai šičia pasistatę safo pilį, arčiau Nemuno, iš kur jie atplaukdavo su laivais. Lietuvių pilį bišpilyje sunaikino, o sau čia pasistatė. Bet neilgai ir jie čia viešpatavo. Lietuviai ilgainiui ir jų pilį sunaikino, ir dabar matote — nė pamatų nėra. Bet mūsų tėvai pasakodavo, kad, ardami
’) Teisingai tariant, archeologas — senienų, 

priešisistorinių daiktų tyrinėtojas.
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daržą, užkliūdavę dar už kažin kokių mūrų po žeme. Jie pamažėle tuos mūrus ardė ir valė daržą. Ilgainiui daržą taip išvalė, kad daugiau jau žagrė nekliūva.. Lukošienė nusivedė mus į daržą.— Štai, tose vietose būdavę tų mūrų ar kokio mūrinio namo pamatų. Dabar, matote, tiktai smulkių plytgalių tesimėto visur. Tas vyriškis pasakojo, kad kryžiuočių pilis čia buvus didelė ir, gal būt, buvo apėmus visą mūsų sodybos plotą. Sodo medžius sodindamas tėvas taip pat rasdavęs plytgalių, o kartais ir kita ko iškasdavo. Eime dar kartą j namus — aš jums ką parodysiu.Lukošienė nusivedė mus j namus, atsinešė tokią dėželę ir ėmė rodyti mums visokių 1 iškasenų. Čia buvo senų seniausių pinigų, visai sudilusių ir surūdijusią, kad nė ženklų juose negalima buvo pažinti, o kitų dar ir su ženklais. Kai kuriuose piniguose buvo žirgas — vytis, kitų mes nesupratom ir neišmanėm, ką jie galėjo reikšti. Lukošienė rodė ir kitokių daiktų: jiečių galų, kažin kokių žiedų ir visai mums nesuprantamų daiktų.— Ttj daiktų buvo daugiau, — tarė Lukošienė, — bet daug jų išsiprašė tada iš mano tėvo tas vyriškis. Tik visų jam tėvas nenorėjo atiduoti. O ir aš tebelaikau atminimui.— Ką dar tas ponas tada papasakojo? —- klausėme mes.— Daug jis pasakojo mano tėvui, — sakė Lukošienė, — aš nedaug tegirdėjau. Tik mums paskui pasakojo tėvas. Daug jau ir pamiršau.... O tas ponas čia išbuvo tada visą savaitę ar dar ilgiau. Jis pasiprašė tėvo, kad leistų jam kai kur pakasintėti. Tėvas leido, ir jis kasinėjo. Vienam krašte daržo, aš jums rodžiau tą vietą, jis giliai įsikasė į žemę fr rado kažin kokius požemius, tokius rūsius. Parodė ir tėvui. Tik juodu slėpėsi su savo darbu nuo kitų, nenorėjo, kad kiti matytų ir žinotų. — Kodėl? — klausėme mes.— Nežinau, — atsakė Lukošienė. — Tėvas mums paaiškino taip, sako: kai sužinos lengvapėdžiai žmonės požemius, tai smerksis paslėptų lobių jieškoti, o nereikia, kad ardytų tokias vietas ... Ir tiek.— Tetule, tas ponas, kur čia kasinėjo žemę, tur būt, viską žinojo apie šią vietą? — dar klausėme mes.—r Turbūt, žinojo. Juk jis buvo daug skaitęs senų raštų, kur viskas galėjo būti surašyta.

Zapyškio bažnyčia. Jau kelintas amžius stovi ji 
Nemuno slėnyje.•-— Ar jūs nežinot, kur tas ponas gyvena?— klausėme mes.Lukošienė palingavo galva ir tarė:-— Tas ponas, vaikai, dabar jau būtų daug senesnis už mane. Tada jis jau buvo senas, o praėjo keturiasdešimt metų. Bet palaukit. Mes niekas apie jį nežinom. . . Sakiau, kad jis daugiau kaip savaitę čia kasinėjo ir priėjo požemį. Į tą požemį juodu abudu su mano tėvu lindo. Bet vieną dieną, vieną pavakare, aš atėjau to vyriškio kviesti pavakarių, ogi žiūriu — visas požemis užgriuvęs. Išsigandus sušukau. Kur dingo tas žmogus? Ar užgriuvo jį žemės, ar kas jam atsitiko? Vienoj vietoje, pasirodė man, lyg dar kokia skylė. Pasilenkus sušukau į tą daiktą po žeme. Bet niekas man neatsiliepė. Parbėgus namo, pasakiau tėvui. Tėvas visai nesusijaudino. „Nesirūpink", tarė jis man. „Taip reikia. Mudu abudu požemį užvertėva. Tylėkit, niekam negarsinkit, kas yra po mūsų daržų. Tegu nelenda, čia kokie nebūtų turtų jieškotojai, kad nepagadintų išmanančių darbo. Senovės palikimą turi tyrinėti išmaną vyrai, kaip tas, kur čia buvo. Kai toks kada vėl ateis, tai tegu... Kitiems— ne valia. Tik aš nespėjau jums pasakyti, kad tas ponas jau išvažiavo." Aš tada nusiraminau, bet kurį laiką mane vis dar vargino mintis, kad tas vyriškis ten užgriuvęs. Mat, koks stiprus buvo pirmasis įspūdis!Mes padėkojom ir pasikėlėm eiti • namo. Lukošienė palydėjo mus per sodelį ir stabtelėjus dar parodė ir pasakė:— Žiūrėkit: čia teka Mituva, o štai iš kitos pusės Imsrė. Šitame kylyje stovėjo kryžiuočių pilis. Čia patogu jiems buvo: ir privažiuoti vandens keliu, ir apsiginti už dviejų upių. Bet dabar nė ženklo- jų nelikę. O Lietuva kaip buvo, taip tebėra!
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OBELĖLĖA. GIEDRIUSObelėle, obelėle, viso sodo gražuolėle, kas nudraskė tavo tankias šakeles?Tavo šakeles nudraskė, tavo lapelius išbarstė ir suniekino, sumynė į žemes.Dar lapelį teišskleidus, tu pavasarį žydėjai šviesią dieną baltu žiedu, kaip puta.Skraidė šakose paukšteliai, dūzgė žieduose bitelės, per dienas linksmai kalbėjo su tavim.O per mielą vasarėlę apsikrovei obuolėliais 

ir paraudusiom šakelėm nusvirai.Vieną dieną, vieną kartą užpūtė šiaurinis vėjas, ir nutvėrė kietos rankos už tavęs.Purtė tavo krėtė tavo lenkė tavo šakeles.
liemenėlį, obuolėlius, ligi žemės

Kai nebiro obuolėliai, kai nelinko tavo' šakos, laužte laužė piktos rankos kruvinai.Taip tau šakeles nudraskė, taip tau lapelius išbarstė ir suniekino, sumynė į žemes ...
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Skaidrė
D. NAURAGYTĖ

iename mieste, dar senų 
senovėję, gyveno ne
turtinga našlė Giedrė. 
Ji turėjo labai gražių 
dukterį Skaidrę. Jos 
akys buvo tyros ir ne
kaltos, kaip pavasario 
dangus, o kasos gelto
nos, kaip bičių medus, 
tirštu vaininku supo 
jos galvą.

Vieną vėlyvą ir šaltą rudens vakarą Skaidrė 
sėdėjo savo kambarėly prie lango. Gatvėj 
buvo tuščia ir tamsu, tik senoviška žibalinė 
lempa, pastatyta ^>rie namo, šiek tiek apšvietė 
tuščią gatvę. Tik štai pasigirdo skardūs 
žingsniai, ir Skaidrė išvydo gatve einant 
keistą žmogų. Jis buvo aukštas ir liesas, 
susisupęs i platų juodą apsiaustą, kurio kraštai 
plačiai draikėsi rudens vėjuje. Žmogus priėjo 

• prie lango jr žemu, pridususiu balsu paklausė:
— Mergaite, ar našlė Giedrė yra tavo motina? 
—Taip, —šiek tiek nusigandus, atsakė Skaidrė. 
— Tai rytoj tu jau neturėsi motinos. Aš 

esu — mirtis ir rytoj tuo pačiu laiku ateisiu 
pasiimti tavo motinos, nes jau atėjo jos eilė ...

Skaidrė dar kažką norėjo sakyti, bet 
keistasis žmogus jau ėjo, kaukšėdamas 
kulnimis, kitų namų link.

Skaidrė neverkė, nelaužė rankų, bet priėjo 
prie motinos kambario durų, pasiklausė ir, 
supratus iš ramaus motinos kvėpavimo, kad ji 
miega, užsimetė apsiaustą ir išėjo j gatvę. Ji 
ėjo pas senukę žynę, kuri tikrai turėjo padėti 
jos nelaimėje.

Senukė, išklausiusi jos, davė jai mažutį 
auksinį varpelį ir žalią sagutę. Ji tarė:

— Mano vaikeli, jei nori išgelbėti savo 
motiną ir didelį užburtą miestą, turi turėti 
daug drąsos ir viską daryti, ką aš sakysiu, 
būtinai dar šią naktį, nes kitą naktį bus per 
vėlu, ir mirtis, vakare atėjus, paims tavo 
motiną. Taigi, vaikeli, eik tiesiai į rytus, 
prieisi didelį mišką. Tame miške ant kalnelio 
yra didžiulis ąžuolas. Po tuo ąžuolu rasi olą, 
į kurią tu nebijodama lįsk. Ten rasi miegantį 
užburtą karaliūnę. Prikelk jį su šituo auksiųiu | 
varpeliu, o tuomet atsivers ir visas karaliūne 
miestas ir jis pats. Tik tas karaliūnas gali 

tavo motiną išgelbėti, ir jis baidyklės ir 
vaiduokliai, bet tu jų nebijok. O štai šitą 
žalią sagutę imk ir prisisek. Ji tau švies kelią. 
O kai prie tavęs pradės per arti lįsti baidyklės, 
tai tu tik pamojuok su ja, ir visos pasi.trauks, 
nes jos bijo stebuklingos sagutės: kai jos 
švitėjimas paliečia kurią nors iš arti, tai ta 
tuojau virsta akmeniu. Taigi, vaikeli, eik ir 
neprarask drąsos, nes jau daugelis grįžo, 
pabijoję tamsaus miško ir vaiduoklių.

Senutė švelniai paglostė Skaidrės pečius ir 
auksines jos kasas, išlydėdama pro duris.

Kol Skaidrė ėjo miestu, vietomis degė 
žiburiai, ir nebuvo baisu, bet kai išėjo už 
miesto į plačią lygumą, ir, priešais dunksojo 
juodas miškas, mergaitei pasidarė nejauku. 
Aplinkui buver taip tamsu, jog mergaitė ture- ‘ 
jo eit ištiesus rankas, bijodama suklupti.

Tik štai ji prisiminė, kad turinti tą sagutę. 
Išsiėmė ją iš kišenaitės ir prisisegė prie krūti
nės. Sagutė skleidė blankią šviesą, jog galima 
buvo matyti nors porą žingsnių prieš savę.

Pagaliau Skaidrė priėjo mišką. Jis buvo 
toks tamsus ir niūrus, jog ne vieną drąsuolį . 
būtų apėmusi baimė.

Bet štai suskambo miesto laikrodis, ir mer
gaitė suskaitė dvylika smūgių. Vos tik smū
giai nutilo, pradėjo medžiuose ūžauti vėjas, 
pradėjo braškėti šakos ir lįsti iš visų kampų 
baidyklės.

Skaidrę nukrėtė šiurpas, bet ji žinojo, kad 
baidyklės jai nieko negali padaryti, taigi ėjo 
toliau, jieškodama didžiojo ąžuolo.

Ilgai ji vaikščiojo po mišką, gąsdinama 
baidyklių ir visokių šliužų, kol pamatė prieš 
save kalnelį, o ant kalnelio — labai didelį 
ąžuolą. Po ąžuolu buvo ola, prie kurios gulėjo 
didžiulis šuo. Mergaitė nežinojo, kaip tą šunį 
nuvaryti. Ji visaip jį prašė ir varė, bet jis 
baisiai urzgė ir šiepėsi.

Tuomet ji atsiminė sagutę ir ja pamosavo. 
Šuo nė nepajudėjo iš vietos, tik dar labiau 
išsišiepė. Skaidrė metė į jį sagute, užkliudė 
tik ausį ir — šuo cyptelėjęs pavirto į didžiulį 
akmenį. Mergaitė be baimės įėjo į vidų.

Viduje buvo visiškai tamsu, bet ji drąsiai 
ėjo toliau. Greit priėjo duris ir atidarė. Kitam 
kambary taip pat buvo tamsu. Ji ėjo vėl ir, 
atidarė dar vienas duris. Ten buvo taip pat
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tamsu. Bet kai atidarė trečias duris, iš karto 
pasidarė šviesu, ir Skaidrė pamatė puikioj 
lovoj gulintį ir miegantį be galo gražų kara
laitį.

Ji priėjo ir pradėjo jį žadinti, bet Užburtas 
karalaitis nepajudėjo. Tuomet Skaidrė paskam
bino auksiniu varpeliu. Varpelis skambėjo 
tokia puikia muzika, jog mergaitė dar tokios 
nebuvo girdėjus.

Tik štai karalaitis sujudėjo ir prasimerkė. 
Jis smagus atsikėlė ir, paėmęs Skaidrę už 
rankos, maloniai tarė:

— Ačiūj mergele, kad mane ir mano miestą 
išgelbėjai. Mano miestas buvo paverstas į šį 
baisų mišką, o aš turėjau šioj niūrioj oloj 
amžinai miegoti.

Nustebusi Skaidrė pamatė, kad išnyko ir 
miškas ir ola, o juodu stovi puikiuose • 
rūmuose, ir pro langus auksu spindi aušros 
nudažyti puikaus miesto rūmai.

Ji dairės ir stebėjos puikiais rūmais. Bet 
štai prisiminė savo motiną ir, papasakojus 
apie ją karalaičiui, prašė kaip nors gelbėti ją 
iš mirties nagų. Karalaitis. maloniai pakvietė 
ją ir jos motiną į savo miestą, kur žmonės 
miršta tik visai pasenę ir kur nei ligų, nei 
žudynių nėra. Ir prašė Skaidrę tapti jo žmona.

Skaidrė mielai sutiko, ir jiedu, įsėdę į 
puikią' karietą, nuvažiavo parsivežti jos mo
tinos Giedrės.

Puikiose karalaičio miesto gatvėse vaikščio
jo linksmi žmonės ir sveikino savo valdovą 
ir drąsiąją išvaduotoją.

Pakilusi saulutė maloniai šypsojosi, miesto 
soduose čiulbėjo paukšteliai ir gėlynuose 
skraidę margi drugeliai.

Visur viešpatavo ramybė ir taika.

VIENA BĖDA
LIETUVIŲ

Žmogui, reikalais užimtam, dažnai tenka 
naktis be miego praleisti, tamsoje keliauti, 
dažnai paklysti, be kelio per' naktį po pelkes 
klaidžioti, daug pavojų iškentėti ir baimės 
dėl nelabo žmogaus. Štai, kaip man yra at
sitikę.

Vaikščiojau po Lietuvą su lietuviškais 
daiktais: nešiau daugybę laikraščių („Tėvynės 
Sargo") ir visokių knygų. O kaip su tokiais 
daiktais, tai labiausiai naktį tegalima eiti*). Ir- 
ėjau į tą parapiją, kur labiausiai skaito „Tė
vynės Sargą"**).

Einu, einu. Jau kojas paskaudo, jau seniai 
sutemo, o vis neprieinu tos vietos, kurios 
reikia.' Ar tiktai nepaklydau? Ne, rodos, dar 
nepaklydau. Ir vėl einu. Sutemo, tako nelabai 
matau. O buvo nešviesi rudens naktis.

Staiga mano keliukas pasibaigė, priėjau 
vieškelį. Kad ir naktį, didelių kelių vengiau.

*) Reikėdavo saugotis rusų policijos. ** ) Tokį laikraštį.

— NE BĖDA
PASAKA

Pagrįžau atgal mažuoju keliuku, pasukau į ■ 
. dešinę siauru šlapiu taku ir galvoju, kad čia 
turiu nueit į savo giminaičius. O naktį sveti
moje vietoje dažnai galva apsisuka. Pirmai, 
rodos, buvo vakarų vėjas, dabar jau pučia 
rytų.

Perbridau upelį, perėjau mažą kalnelį ir 
vėl — pelkė.' Įėjau į tyrulius, vandens arti 
kelių. Bredu tarpkalnėm, apaugusiom ėgliais, 
alksniais, karklais. Užėjęs aukštesnę vietelę, 
jau norėjau gulti ten tarp eglių, bet buvo 
šlapia, o aš buvau labai sušalęs. „Eisiu", 
sakau, „nors ir per visą naktį, o turiu rasti 
kokią trobelę."

Ir štai, po ilgo ėjimo, išgirdau netoli šu
niuką sulojus. Žiūriu — trobelė. Net akys 
man nušvito. Priėjau prie durų, pasibeldžiau 
vieną kartą, kitą kartą. Ir atsiliepė: „Kas 
čia?“ Išėjo žmonelė į priemenę, bet nenori
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Reginys nuo Rambyno kalno.manęs leisti, bijo, kad nebūtų koks vagis ar plėšikas. Juk visokių yra. Pasisakiau jai visas savo bėdas, kad esu paklydęs, pavargęs, sušalęs. „O jei neįsileisi," sakau, „tai vistiek gulsiu po slenksčiu ir gulėsiu."Žmonelė, kad ir bijodama, o įsileido, pasiūlė valgyt, davė šiltų kruopų. Pasrėbiau ir atsiguliau. •Buvau tada jaunas vaikinas, dar 22 metų, greit pasilsėjau ir rytą smagus atsikėliau. Žmona pasiūlė pusryčių. Įsišnekom.O ta žmona buvo našlė, gyveno viena su dukteria. Tą duktė padavė man nusiprausti, padėjo gero muilo, gražų rankšluostį. Nusiprausiau ir sėdaus valgyti. Pusrytys geras, skaniai pagamintas. Ir patiko man ta mergaitė. O paskui, kai įsišnekom apie viską, žmona sako:„Tai cjal eitumei čia į žentus?"„Kodėl ne?" sakau. „Eisiu."O ta žmona vėl sako:„Taip mums vargas vienuodviem be vyro. Štai kad ir miške gyvenam, o nėra kam malkų parvežti."O ąš vėl sau manau: „Čia, viensėdijoje, 

tarp miškų ir pelkių, bus gerai man ir laikraščius slėpti, policija nė nepamanys."Taip pasigalvojau ir pasižadėjau į žentus. Ir apsibuvau. Paskui tuodvi moterys mane, kaip busiantį savąjį, pavaišino, pamylėjo ir išleido į mišką parvežti medžių.Važinėjau, važinėjau po mišką, jieškojau, jieškojau sausų medžių, pagaliau radau drūtą eglę. Bet ką dabar man su ja daryti? Pakirsiu, paleisiu, o kaip paskui į vežimą įkelsiu? Pagalvojau pagalvojęs, pavažiavau arklį su vežimu po egle, ir gerai: pakirsiu eglę ir stačią įversiu į vežimą.Pakirtau,paleidau eglę, o ta kai virto — ir arklį užmušė, ir vežimą sulaužė. Matau, kad- kvailai padariau. Bet ką dabar daryti? Kur eiti?Pasiėmiau kirvį ir einu — bene sutiksiu kokį žmogų, kad padėtų nor^ arklį iš po eglės ištraukti, odą nuimti.Einu, einu pagal vandenį. Žiūriu — laukinės antys beplaukiojančios. Taip užėjo man noras tas antis pabaidyti. Baidau, baidau, o jos nelekia, ir gana. „Tai užmušiu", sakau, „nors vieną, namo parnešiu, pasigerinsiu." Ir pa- siaučiau su kirviu. Bet anties nė vienos neužmušiau, o mano kirvelis ir nuskendo.Ką dabąr daryti? Gėda namo pareiti. Reikia nors kirvelį susijieškoti. Pabridau — gilu. Pagrįžus į kfantą, nusivilkau drabužius, pasidėjau prie karklyno ir nuogas įsibridau į vandenį ligi kaklo. Jieškojau, jieškojau to' kirvio, o vis nėr ir nėr. Sušalau, susimurzinaų, apsivėliau maurais. Išbridęs į krantą, žiūriu — ■ nebėra drabužių. Matyt, kas nors pavogė, lakaus visai nuogas, nėr kur dėtis.Pakrūmiais, pakrūmiais nubėgau prie savo pirkelės, atsistojau pašaly ir drebu. Paskui nusitaikęs patogią valandėlę, įšokau į prieangį, o iš prieangio kopėčiomis — ant aukšto. Ten žiūriu — kubilas su plunksnomis. Kaip aš nestambus vyras, tai įsilipau į tą kubilą, susiriečiau į plunksnas ir apšilau.Sutemus juodvi užsikaitė vakarienę, o aš, iškišęs galvą iš plunksnų, girdžiu per lubų aukštinį, kaip juodvi šnekas.„Tai užsikabink," sako, „tokį nepažįstamą svieto perėjūną! Padavėm arklį, žiūrėk — nei arklib, nei vežimo, nei jo paties. Paskutinį mūsų turtą išnešė ...“.Aš vėl nusiminęs visaip galvoju. Kaip čia ir atklydau į tuos namus, kur turiu tiek vargo ir nelaimių patirti! Bėda man lėtam. I^pd koks’
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Žvejų laivai Kuršių mariose.

apsukrus vyrukas, būtų laimę čia radęs, o 
man — tiktai nelaimė. Bet dar nenoriu juo- 
dviejų palikt ir išbėgt. Ir ta mergytė man labai 
patiko. Kad gaučiau drabužius, apsivilkčiau 
ir eičiau pasirodyt, atsiprašyčiau. Ir pa
sistengčiau būti apsukresnis.

Po kurio laiko gridžiu — užlipa žmona, 
žiburį pasidegus, ant aukšto druskos, ėjo pro 
kubilą ir pamatė mane.

„Ženteli, ar tu čia?" sako.
„Aš.“
„Ko gi tu čia įlindai?"
„Man šalta. Aš nuogas.'"
„Kas gi tau, ženteli, pasidarė?"

Kone verkdamas viską pasisakiau, prašiaus 
dovanti.

„Ką gi padarysi!" sako žmona. „Visaip pa
sitaiko. Eik į vidų. Dovanojam." Padavė man 
drabužius ir nulipo žemyn. Apsitaisęs ir aš 
paskui nulipau.

Manęs belaukdamos, juodvi pyragų priske- 
pusios ir visokių meilių prisitaisiusios. Šilta 
vakarienė dar nebuvo gatava, tai busimoji 
ušvė atriekė man riekę pyrago ir užtepė sviesto.

„Valgyk, ženteli," sako. „O alaus pats 
nueik į kamarą ir įsileisk, kiek nori."

Pasiėmiau ąsotį ir išėjau valgydamas į ka
marą. Kamaroje pyragą pasidėjau ant krėsliu- 
ko ir leidžiu alų. Įbėgo šuo ir pagavo mano
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pyragą. O aš labai norėjau valgyti, tai ėmiau šunį vytis su vole. Vaikiaus, vaikiaus tą šunį po kiemą, bet pyrago vistiek neatgavau. Sugrįžtu j kamarą — visas alus išbėgęs, kamaroje — ežeras. Ką dabar daryti?Po žmones vaikščiodamas, buvau matęs, kaip barsto jie smiltimis arba pelenais, kur palieta. Ir aš radau kampe kubilą pelenų ir ėmiau berti. Bėriau, bėriąp — daugybę pri- bėriau. Bet kas čia yra? Bala kamaroje ne- sausėja, o pasidarė tokia vapna, paskui tokia tešla. Klampoju po tą tešlą ir dar bėriu tų pelenų, apsivėliau visas, kojų neištraukiu.O pirkioje manęs nesulaukdama, šeimininkė eina žiūrėt į kamarą.' Įeina ir randa mane apklimpusj.„Ką gi čia darai, ženteli?" sako.„Ogi," sakau, „alus išbėgo, barstau pelenais."„Eik jau, eik,, ženteli. Visus miltus išbėrei. Gana jau bus, kad taip darai. Visai mus elgetomis išvarysi. Eik sau, vaikeli, kur nori.".Ir išvarė mane vidury nakties, nė valgyti daugiau nedavė, tik drabužius paliko, nenu- vilko.Ilgą galą paėjęs, radau trobas. Bet į vidų bijojau eit. Radau pakluonyje pirtį, dar šiltų,
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neseniai kūrentą. Įėjau į vidų. Lovys ant plautų padėtas. Aš į tą lovį atsiguliau ii guliu, kad kas iš netyčių nepamatytų.Po valandėlės išgirdau, kažin kas Įėjo, padėjo ką gale lovio ir vėl išėjo. Pasižiūriu — ogi pilnas duobuo varškiečių, lašiniuočių. Buvau išalkęs, tai griebiau ir valgiau — pusė dubens teliko. Pasisotinęs vėl guliu.Po kurio laiko įėjo du: berniukas ir mergaitė. Mergaitė paėmė dubenį ir sako:„Kas čia dabar? Valgyta varškiečių. Gal katė pro .langelį buvo įlindus. Apterliojo."Dalį numetė nuo viršaus, o kitus valgo abudu. Aš panorėjau į juodu pažiūrėti, ver- čiaus ant kito šono, lovys pasijudino, aš ke- beldokšt su visu loviu nuo plautų ir nukritau. Baisiai nusigandau, bet tas vaikas su mergaite tikrai pamanė, kad vaidinas, tai jau kad kūrė, tai kūrė!O aš atsikėlęs pasiėmiau dar tų -varškiečių ir išėjau. Buvau jau šiek tiek pasilsėjęs, gerai pasistiprinęs, tai patraukiau jieškoti gimtųjų savo namų. Išaušo, atėjo diena ir vėl vakaras, ir iš pasiekiau savo namus.Namie radau manęs belaukiant, nes ilgiau buvau užtrukęs, nekaip žadėjęs grįžti.Tai štai, kaip žmogui lėtam'kartais atsitinka.
AVINĖLIS

SAULE SMAIŽYTE

— Avinėli,, avinėli!
> Bee!

Ką beveiki, vilnonėli?
Bee!

— Šilko žolę raunu, raunu. 
Bee!

Dobilėlius kraunu, kraunu.
Bee!

— Avinėli, avinėli! 
Bee!

Kokie tavo kailinėliai? 
Bee!

— Tai, vaikeli mažulėli! 
Bee!

Šilti mano kailinėliai.
Bee!• .z
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8. Prie naujo lopšio
Debesys po lietingos nakties neišsisklaidė, 

o lyg sunkios, primirkusios marškos kabojo 
virš žemės. Laukų toluma buvo pilka, ir 
bespalvė. Neviliojo šiandien bitelės laukai. 
Kaip ir daugelis kitų bičių darbininkių, ji' 
pasiliko namuose.

Niekas jai nenurodinėjo, ką ji turėjo veikti 
avilyje. Darbą žinojo pati. Tuojau perbėgo 
korius, ar nereis ką taisytino. Bet visos medaus 
akelės buvo sveikos, kiekviena skylelė 
rūpestingai užtaisyta. Ji tik rado keletą nu
birusių žiedų dulkelių, kurias rūpestingai 
surinko ir sudėjo į joms paskirtas korių akeles. 
Paskui nuskubėjo į avilio apačią, kur buvo 
didesnis bičių susigrūdimas. Ten ėjo inten
syvus valdymo darbas. Kiekvienas kampas ir 
kertelė buvo rūpestingai apžiūrima ir šlavi- 
nėjama. Kas tik buvo atliekama ir nereikalinga, 
bitės viską vilko, tempė lauk ir metė nuo 
laktų j sodą.

Vidujiniam namų sutvarkymui diena buvo 
tinkama, nes į laukus mažai kas teišskrido. 
Tik pačios drąsiausios, senosios darbininkės, 
bet ir tos čia pat sode sukinėjosi, tuojau 
grįždamos atgal. Medaus mažai kuri parnešė. 
Ne tam ši diena buvo skirta. Dangus vis 
tamsėjo, pilkoji toluma buvo be ' jokių 
prošvaiščių.

Bet namuose dykinėjančių taip pat nebuvo. 
Avilyje darbas virte virė, kaip ir gražiausią 
dieną. Nė viena bitė nesnaudė kampe be 
darbo, nė viena darbininkė neknarkė už
vertusi kojas, nors ir negalėjo skristi į laukus.. 
Darbo meilė kuri prikėlė visas rytmetį, lydėjo 
kiekvieną žingsnį ir šią niūrią dieną.

• Ir bitelei Darbštutei ne ilgai reikėjo dairytis, 
ko čia tuojau nusitverti. Pamačiusi avilio 
apačioje seną bitę, sunkiai bevelkančią nuo 
avilo sienos atkritusią skiedrelę, tuojau šoko 
į pagelbą.

— Ačiui, — ištarė senoji bitė. — Viena 
būčiau sunkiai įveikusi. Atkrito, matai, nuo 
avilio sienos, reikia išmesti lauk. Nors šita 
maža skiedrelė niekam nekliudė ir maloniai 
pušimi kvepėjo, bet kas nereikalinga, tam 
vietos mūsų namuose nėra. Tą ir pati gerai 
žinai, — pasakė ji, metusi malonų žvilgsnį į 
Darbštutę.

— Taip, — atsakė bitelė, — žinau. Bet jūs 
galėjote pirmiau išnešti aną niekutį, kol 
talkon kas nors ateis.

— Ar tą vėjo įneštą sauso lapt) kraštelį? — 
paklausė bitė. — Žinoma, išnešime ir jį. Bfet 
pirmiausiai griebiau sunkesnę naštą. Toks jau 
mūsų būdas, griebtis visų pirma sunkesnio 
darbo, kitiems paliekant lengvesnį. Jį juk ir 
kiekviena jauniklė lengvai įveiktų.

Juodvi greit išnešė skiedrelę ir sauso lapo 
kraščiuką.

— Dabar čia, pačiame kampe, užklijuosime 
plyšelį. Jaučiu, kad vėjas įpučia. Gali 
skersvėjo mažyčiai gauti ir sloga susirgti, — 
kalbėjo senoji bitė.

Ji greitai priešakinėmis kojomis nusiėmė 
nuo nugaros plytelę vaško, kuris buvo po 
sparneliais ties viduriu kūno, ir rūpestingai 
ėmė klijuoti ir mūryti plyšelį.

— Ar ir aš turiu vaško? — paklausė jaunoji 
bitelė nustebusi.

— Žinoma, — nusišypsojo senoji. — Ir 
turėsi man jo duoti, nes neužteks, kiek turiu. 
Žiūrėk, dar trūksta!;..
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— O kaip aš jį turiu pagaminti ? — vėl 
paklausė bitelė.

Senoji bitė atsistojo prie jos ir ęmė dūgzti 
savo sparneliais. Bitelė padarė tą pat. Tylus, 
ramus sparnų skambesys valandėlę plaukė iš 
avilio kampo. Bitelė staiga pajuto, kad jai 
lašeliai subėgo į rumbuotą jos nugarėlės 
vidurį ir švelniai kuteno liemenėlį.

— Na, dirbkime toliau, — tarė senoji bitė, 
vėl nusiimdama nuo nugaros gabalėlį vaško. 
-— Duok šen ir savajį!

Bitelė pakėlė kojeles ir nuo nugarėlės taip 
pat nusiėmė gatavo vaško. Pridėjo jį prie 
plyšelio kampe ir užlygino.

— Na, kitą sykį jau viena mokėsi, — pa
sakė bitė. — O dabar bėkime pažiūrėti, ar 
nerasime kito darbo.

Jpatingai didelis susigrūdimas buvo prie 
vaikų kambarių. Ten, kur korių akelėse buvo 
mažyčių 'bitelių lopšeliai, bitės auklės bėginėjo 
tai prie vieno, tai prie kito ir ramino ver
kiančius vaikelius. Vienos juos maitino žiedų 
dulkelių košele, kitos dainavo daineles, 
trečios padėjo išlipti jaunikliams iš šilkinių 
vystyklų, kuriuose pabudo jau išaugę į 
tikras biteles.

Viena sena auklė tildė nenuoramą rėksnį, 
kuris vis neužmigo ir spardėsi lopšelyje. Tai 
buvo baltas vikšrelis, neseniai išsiritęs iš 
kiaušinėlio. Dabar jis vartėsi savo lovelėje 
neramus ir išpūtęs akelės dairėsi aplinkui. 
Auklė jį pavalgydino ir uždainavo:

Dabar užmik, mažyti,
Sudėjęs rankeles, 
Saldusis laimės sapnas 
Jau merkia akeles.

Jau šilko siūlą tiesia.
Tylioji paslaptis, 
Jau prie lopšelio tavo 
Nauja diena tuoj švis ...

Sapnuok saldžiai, mažyti,
Sį sapną paskutinį, 
Tuojau išgirsi dainą 
Darbo rytmetinę ...

Pabudęs tu iš miego, 
Jau sparnelius turėsi, 
Pakilęs iš lopšelio 
Daug dirbsi ir kentėsi...

Bitelė Darbštutė klausėsi auklės dainos ir 
liūdesys švelniai spaudė jos širdį. Juk taip 
neseniai ir jai auklė dainavo... šią dainą, ir 
ji buvo toks baltas, bejėgis kirminėlis. O 
dabar jau ji skraidžiojo laukuose ir pažino 
pasaulį.

— Žiūrėk, — sušuko senoji bitė, — jau 
merkiasi mažiulio akys.

Tikrai, kirminėlis užsimerkė, ėmė tįsti 'balti 
šilkiniai siūleliai, į kuriuos jis susisuko ir 
užmigo. Iš kirminėlio jis virto lėlyte ir, nuo 
visų akių pasislėpęs savo šilko vystykluos, * 
turėjo per keletą dienų pasikeisti į jauną, 
tikrą bitelę.

Kita auklė padėjo išlipti iš vystyklų jau 
pabudusiai bitelei. Darbštutė žiūrėjo nustebusi 
į jos gležnus, sulipusius sparnelius, kuriuos ji 
tuojau bandė praskėsti. Jos kojytės buvo dar 
tokios silpnutės, kad ji vos galėjo paeiti 
Auklė jai padavė lašelį medaus, kurį skaniai 
nurijo. Paskui ji bailiai dairėsi aplink, o auklė 
ne valandėlės negaišdama, tuojau pradėjo ją 
mokyti ir viską aiškinti, kas aplinkui buvo. 
Sulyginus ir ištaisius mažytės sparnelius, ji 
nusivedė ją parodyti, kur buvo medus ir 
košelė. Parodė, kaip valgyti pačiai ir kaip 
paduoti košelę mažytėms sesutėms ir bro
liukams, dar gulintiems lopšeliuose. Ne, apie 
žaidimą nebuvo nė kalbos. Nuo pat pirmo 
žingsnio bitelė jau buvo mokoma dirbti. O 
prie jos tuščio lopšio tuojau priėjo ka
ralienė ...

Su didele pagarba bitės pasitraukė jai iš 
kelio. Bitelė Darbštutė žiūrėjo į ją nustebusi, • 
su didelia meile akyse. Avilio valdovės ji dar 
nebuvo taip arti mačiusi. Ji buvo daug ilgesnė 
ir didesnė už kitas bites. Jos akyse švelnus, 
motiniškas žvilgsnis taip maloniai degė, lyg 
mylinčios širdies spinduliai būtų tryškę tiesiai 
iš tų ramių akių spindėjimo. Ji žengė atsargiai, 
ramiai, nesiskubindama, nešdama visam bičių 
miestui ne tik gyvybę, bet ir tvarką, ramuma; 
taiką. Be jos tuojau būtų pakrįkęs visas šis 
tvarkingas ir nuostabus gyvenimas. Savo 
esimu ji, rodos, visiems kvėpte įkvėpė.meilės 
gyvenimui ir darbui. Ji buvo jaučiama ne 
tiek kaip karalienė, kuri valdytų šį didelį 
miestą, o kaip motina — davėja ir įkvėpėja 
nerašytų įstatymų, kurie taip nuostabiai visus 
tvarkė. Ji nebaudė ir nebarė avilyje nė vieno, 
bet jos buvimas buvo jaučiamas kiekvienoje
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širdyje, kuri pati, be raginimo ir liepimo, žinojo ką turi daryti, ką dirbti ir veikti.Padėjusi kiaušinį į tuščią korio akelę, karalienė ramiai nuėjo toliau. Bitelė palydėjo ją akimis ir labai nustebo, kai būrelis bičių, pačiame avilio viduryje, jai nepasitraukė iš kelio. Ji stabtelėjo prie jų kiek nerami, bet bitės, sugulusios prie lopšelių, nė nepajudėjo. Ji atsisuko ir apibėgo apie jas aplink. Paskui nuėjo į kitą korio pusę, jau daug neramesniais • žingsniais. Tai matėsi iš jos judesių.— Kas tai? — paklausė bitelė senosios bitės. — Kodėl jos nedavė karalienei kelio?— Tai didelė paslaptis, mažyte, — atsakė senoji bitė. — Ten yra karalaičių lopšeliai. Niekas prie jų neprieis be kovos ir kraujo.. —Net ir avilio karalienė? — nustebo bitelė.— Taip, net avilio karalienė...— Nesuprantu, kodėl? — sušuko bitelė.— Ir nesuprasi, mažyte, — kalbėjo bitė. — Tai didelė paslaptis, kuri išplaukia ne iš keno nors noro ar įsakymo, bet iš viso avilio paslaptingo balso, kurio klauso net ir karalienė. Aš tau trumpai taip paaiškinsiu. Kai avilys yra stiprus ir gyvenimas jame darnus ir pilnas pertekliaus, keletą padėtų karalienės kiaušinėlių bitės auklės ima labai rūpestingai žiūrėti, iš kiaušinėlių išsiritusius vikšrelius ypatingai gera košele maitinti. Iš jų turės išauginti naują karalienę, kuri užims senosios vietą avilyje ... Bet kas įsakė joms taip padaryti, niekas tau aiškiai neatsakys. Net jos pačios. Gal būt, tai įsakė tas paslaptingas avilio balsas, apie kurį kalbėjau...■— Tai jos išaugini naują karalienę, sakote? Kur tada dings senoji? — labai išsigando bitelė.O, pamatysi, mažytė! Ji išskris su būriu bičių naujos vietos ieškoti. Tai bus dideli įvykiai avilyje,kuriuos greitai išvysi savo

Verpėja

akimis. Tai nuostabus įvykiai, pilni paslapčių ir naujų dalykų, kuriuos tik vėliau pažinsi.Tuo pat metu pro juodvi vėl prabėgo karalienė. Ji, atrodė, jau daug pasikeitusi. Jos žingsniai buvo vikresni, akyse degė aštresnis žvilgsnis, tas nuostabus ramumas, kuris matėsi anksčiau, rodos, jau buvo dingęs. Kažkoks neįspėjamas, nematomas rūpestis dengė jos šviesias akis. Gal būt dėl to, kad ten jau buvo taisomas lopšelis tam, kas turėjo užimti jos vietą avilyje. O gal dėl to, kad jos širdis jautė, kad greit turės palikti šį gražų, seną miestą ir kurti naują iš pat pamatų, įtempusi visas savo jėgas ir ant savo pečių nešdama jo gerovę ir ateitį.(Bus daugiau).
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MILDUTĖS KATINĖLIS
RIMAS AUDRUTIS

Mano rainas katinėlis 
niekad nėra susivėlęs, 
niekad nėra pasišiaušęs, 
nes kasdien švariai jis 

[prausias.

Vikriai lyžtelės kojytę, 
. , šluosto purviną ausytę 

' ir snukutį tokį dailų, 
ir net savo rainą kailį.

O iš kur katytė žino, ,
kas ją mažą pamokino, 
kad, reik praustis, netingėti, 
visada švaros žiūrėti?

Pasakyki man, mamyte, 
iš kur moka tai katytė?

„PASAKA"
J. K.

„Varlių karaliaus" vadinimas. Varlių karalius —Rimas Lapinas, Karalaitė — Violeta Norvaišaitė, 
Karalius — Kęstutis Lapinas.
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„Varlių karalius". — Šoka: Danutė Salkauskaite, 
Stasė Vilkutė, Jūra Cižauskaitė.Visos tautos turi pasakų. Jose atsispindi, kaip saulė veidrodyje, tautos gyvenimas, būdas, papročiai ir tautos dvasia. Vienas tų pasakų sukuria atskiri asmens. Kitas — daugelis žmonįų po gabalėlį, po truputėlį. Tai yra liaudies sukurtos pasakos.. Daug gražių pasakų turime ir mes, lietuviai. Pasakas sekti" mėgsta ne tiktai vaikai, bet ir suaugę ir seni. Sekdamas pasakas, žmogus įeina į visai naują, kaip sakoma, pasakų pasaulį, kitokį, negu paprastasis mūsų gyvenimas.Bet pasakas galima ne tiktai sekti, pasakoti, bet ir vaizduoti, vaidinti. Vaidinti jas kartais esti įdomiau, negu sekti. Ypač vaikams, kurie yra didžiausi gyvenimo artistai bei vaidintojai.Niekas taip tikrai nemoka vaidinti, kaip vaikai, Iš smėlio jie stato bažnyčias ir teatrus, iš dėžučių — tiltus ir fabrikus. Ir niekas neįtikins, kad tai tiktai žaidimas, nes vaikai persivaizdina, kad tie jų kūriniai yra tikri. Apsižergęs lazdelę vaikas įsivaizduoja, jojąs šauniausiu žirgų. Ir taip visa tai yra tikrą, gražu ir darnu. Tokiu būdu vaikas kuria savo naują pasaulį, kuris jam yra tikras.

Tokiu pat būdu ir pasakos visus mus nuneša į visai naują pasaulį, kitokį, negu kasdieninis — į įsivaizduojamąjį pasaulį. Bet pasakojant, kiekvienam reikia įsivaizduoti pasaką, o vaidinant ją galima parodyti vaizdais.

. „Varlių kralius". — Negriukas — Nijolė 
Šalkauskaitė.
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Grupė šokėjų.

Taigi, ponia V. Saudargienė, susitarusi su 
dideliu būriu vaikučių, sumanė pasakas vai
dinti. Pasikvietusi į talką Nijolę ir Danutę 
Šalkauskaites, Stasę Vilkūtę, Onutę Mickutę, 
Zitą Levickaitę, Ramutę Malinauskaitę, Vidą 
ir Reginą Norkutės, Lilę Norvaišaitę, Jūrą 
Cižaųskaitę, Antutę Milašiūtę, Laimutę Ma-

„Katinėlis" — Nijolė Salkauskaitė.

karovaitę, Jonę Poškūtę, Stasiuką Mickevi
čių, Gintautą Sabataitį, Algį Malinauską, Ri
mą ir Kęstutį Lapinus, Adomą Mickevičių ir 
dar daugelį kitų padėjėjų — statistų, p. Sau
dargienė pradėjo statyti pasakas scenoje ir 
rodyti jas ne tiktai vaikams, bet ir suaugu
siems, nes jos visiems yra įdomios ir naudin-

Zuikutis — Nijolė Salkauskaitė.
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gos, šio to jos visus gali pamokyti. Tas 
vaikų teatras buvo pavadintas „Pasaka", nes 
jis vaidina pasakas. „Pasaka” jau yra pasta
čiusi šias pasakas: „Užgavėnės”, „Sniego ka
ralaitė", „Varlių karalius".

Ilgainiui tas teatras suorganizavo dar or
kestrėlį, kurį sudaro: Rimantas Lapinas — 
fortepijonas, Kęstutis Lapinas — saksofonas, 
Antanas Ivaška — akordeonas, Adomas 
Mickevičius — akordeonas, Dainius— klarne
tas ir Butkevičius.

Tie patys teatro artistai ir šokius šoka. 
Todėl „Pasaka" ne tiktai vaidina, bet ir kon
certuoja. Ji jau yra padariusi keletą gastrolių 
kitose stovyklose ir koncertavusi amerikiečių 
kariams.

„Pasaka" įsikūrė Wiesbadene, ties Reinu, o 
dabar perkelta su visa stovykla į Kasselį ir 

čia ruošiasi dvejų metų sukaktuvėms, kurioms 
stato naują pasaką „Brolių bejieškant". Visi 
Kasselio vaikai išsiilgę laukia tų sukaktuvių 
ir joms labai ruošiasi. Bet „Pasakos" laukia 
ir kitų stovyklų vaikai, kurie negali sukurti 
teatro.

Tiesa, visi vaikai moka vaidinti, bet jiems 
turėtų padėti suaugę, kaip ir p. V. Saudar- 
gienei padeda suaugę bendradarbiai — V. 
Prancuzevičius, kuris tvarko muzikinę dalį, 
pp. Indrašiai — garderobą, p. A. Navikėnas — 
pianistas. Ir dar kiti. Mat, prie teatro darbo 
yra- daug ir visokio. Bet už tai vaikams labai 
didelis džiaugsmas, kai mato pasakų vaidini
mus, o tėvams taip pat didelis pasitenkinimas. 
Gerai, kai yra žmonių, kurie vaikams padeda 
dirbti ir mokytis. Taip jie gali augti naudingi, 
dori ir geri žmonės.

DnNNIKUTIS
Kas geriau?

Mokytoja. Pasakyk, mažasis Joneli, ką tu 
geriau norėtum gauti: visą obuolį, ar dvi 
puses?

Jonelis. Dvi puses.
Mokytoja. Gerai. Bet kodėl dvi puses?..
Jonelis. Tada aš geriau pamatysiu, ar 

obuolys nėra supuvęs

Milijonierius
—• Aš žinau, ką daryčiau, jei būčiau 

milijonierius. .
— Ką gi tu darytum?
— Ogi nieko.

Ligonis
Gydytojas. Šiandien, rodos, mūsų ponia 

ligonis jaučias daug geriau.
Slaugė. Taip, taip: kaip tik nubudo, tuojau 

paprašė veidrodžio ir valgyti.

Tai vaikai!
Kaziukas. Tėveli, ar tai teisybė, kad yra 

žmonių, kurie gali rašyti užsimerkę?
Tėvas. Teisybė.
Kaziukas. Ir tu, tėveli, taip pat gali parašyti 

savo pavardę užsimerkęs?

Tėvas. Tai visai nesunku.
Kaziukas. Gerai, tėveli, tai pasirašyk man 

užsimerkęs mano rašomąjį darbą.

Pasikeitus nuomonė.
Teta klausia penkerių metų Marytę:
— Ką tu labiau myli: dėdę ar mane?
— Jus, miela tetule, — sako Marytė.
-— Bet vakar dar sakei, kad dėdę? — sako 

nustebusi teta.
— Taip aš maniau ligi šiol, — pasiaiškino 

mergaitė. — Bet dabar nutariau, kad mes 
moterys turime labiau mylėtis.

Per mažas buvo popierius
Mažą Jonuką pirmą kartą išleido į mo

kyklą. Kai parėjo namo, mama jo klausia:
— Kaip tau, Joneli, šiandien sekės?
— Viskas būtų buvę gerai, — sako Jonelis, 

— tiktai kad ta mokytoja tokia keista. Pa
manyk, mama: ji davė man lapą popieriaus ir 
liepė nupiešti bažnyčią! Tokią didelę 'bažny
čią į tokį mažą lapą popieriaus!

— Tai nenupiešei?
— Žinoma, kad ne. Kai duos tokį didelį 

popierių, tai galėsiu nupiešti.
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Ir drambliai moka visi išvien streikuoti. 
Vienas rytų turtuolis turėjo penkis dramblius, 
kuriems prižiūrėti buvo pasamdyti keli dar
bininkai. Darbininkai nebuvo patenkinti savo 
šeimininku ir vieną dieną susitarę paliko 
turtuolio dvarą. Ponas liepė dramblius šerti ir 
prižiūrėti kitiems darbininkams. Kai šie atėjo 
pas dramblius ir atnešė pašarą, jie nepatiko 
drambliams ir atnešto pašaro .visiškai nelietė. 
Jie neėdė ir dar keletą dienų. Gulėjo ir 
neteko jėgų. Turtuolis susirūpino dramblių 
likimu ir siuntė žmones jieškoti pasišalinusių 
šėrikų, žadėdamas jiems pakelti mokestį už 
darbą ir visokių gėrybių. Kai senieji šėrikai 
grįžo, drambliai vėl atkuto, kėlėsi ant kojų, 
kėlė galvas aukštyn ir su pasitenkinimu ėmė 
ėsti.

Apie šį „bado streiką" pranešė Londono 
radijo siųstuvas.

Netikėtas „skridimas". Oklahamoje vienas 
vyras gavo bagažu dėžę. Norėdamas ją 
atidaryti, jis atsisėdo ant dėžės ir replėmis 
traukė vinį po vinies. Netikėtai jis smarkaus

smūgio buvo išmestas į palubę, o kai krito 
atgal ant grindų, turėjo būti nuvežtas į 
ligoninę. Pasirodo, kad dėžėje buvo įpakuotos 
suspaustos baldams spyruoklės.

Norint galima ir lietų sukelti. Netoli 
Miuncheno-Riemo aerodromo buvo sukeltas 
lietus, kuris truko apie 40 min. Tai įvyko po 
to, kai amerikiečių lėktuvas „išdulkino” į 
debesis apie centnerį tam tikrų chemikalų. 
Amerikos karininkai pasakojo, kad, palan
kiems debesų susitelkimams esant, pakanka 
tų chemikalų apie 45 kg, kad galima būtų 
debesis 10 kv. klm plote taip atšaldyti, jog 
imtų lyti.

Sočiai gyvenanti „stovykla". Šiuo metu 
rasti Europoje vietą, kur žmonės būtų sotūs 
ir gyventų pertekliuje. O vis dėlto yra vieta, 
kur žmonės turi visa ko iki soties. Tai yra 
mažoji Andoros respublika prie Prancūzijos ir 
Ispanijos Sienų. Jos gyventojų mažiau, nekaip 
daugelis mūsų stovyklų. Andoroje gyvena 600 
žmonių, kurie iš pasienio biznių turi labai 
gerus uždarbius. Gaila, kad šis „laimingasis

Veideno lietuvių tremtinių koplyčios altorius. Inžinieriaus Tyliaus projektas.
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Vienas plotelis gimtosios žemės. Ąr pažįsti 
šią vietą?

kraštas" negali priimti nelaimingų tremtinių.
Duona negenda per 2 mėn. Flensburgo 

parodoje buvo parodyta duona, skirta vartoti 
karštuose kraštuose, nes per 2 mėn. išsilaiko 
jos šviežumas. Tokią duoną vokiečiai naudo
davo karo metu nardomųjų laivų įguloms 
maitinti. Tokios duonos mes nepažįstame, bet 
pažįstame tropikams skirtą šokoladą, kurį 
kartais gauname iš savo globėjų. Tas šokola
das neturi tokių riebalų, kurie genda šiltoje 
vietoje.
Yra prieglaudų ir „Išvietintiesiems medžiams". 

Vienas Kalifornijos farmeris savo ūkyje 
įsteigė prieglaudą medžiams. Kai gražūs 

. medžiai miestų aikštėse ar gatvėse pasmerkti 
nukirsti, jis nuperka juos ir persodina „prie
glaudoje nepageidaujamiems medžiams". Lai
kraštis, rašydamas šį faktą, pažymi, kad 
Kalifornijoje medžiams geriau, negu šičia 
gyviesiems pabėgėliams.

Baimės įvarė krokodilas. Hastingso upėje 
Anglijoje pasirodė plaukiąs krokodilas. Žmo
nės jį matė aiškiai. Kilo aliarmas ir baimė. 
Buvo įšaukta iš miesto policija ir skubėjo 
automobiliais. Motinos neleido vaikams išeit 
iš namų, o vyrai skubėjo prie upės ir į pabaisą 
metė akmenis. Krokodilas plaukė toliau ir 
toliau.jVienąs daržininkas, kuris nieko nežinojo 
apie pabaisą ir ramiausiai meškeriojo žuvis, 
pamatė atplaukiantį daiktą ir jam pavyko su 
kabliu ištraukti iš vandens ta pabaisą. Tai 
buvo tik krokodilo iškamšai kuri, gamtos 
muziejų švarinant ir dulkinant, pro langą 
išk'rito į upę.

Ne tik vaikams, bet ir katėms gali pakenkti 
kino Almos. Vienas amerikietis Filadelfijoje 
turėjo ramią katę. Jo draugas turėjo kiną, 
kurio patalpose buvo daug pelių.* Katės sa

vininkas, norėdamas pasitarnauti savo draugui, 
paskolino jam katę. Kai ji po kurio laiko 
buvo grąžinta savininkui, tai jis negalėjo jos 
pažinti. Ji daužė puodus, plėšė langų užuolai
das ir kt. Pasirodė, kad tame kine, kur ji 
gaudė peles, per ilgesnį laiką rodė kriminali
nes ir su laukiniais žvėrimis filmas, kurios 
katę blogai nuteikė.

Išrado nesudėtingą laikrodį. Vienas Pietų 
Afrikos laikrodinikas išrado laikrodį, kuris 
susideda tiktai iš 17 atskirų dalių. Dabartiniai 
laikrodžiai paprastai susideda iš 150 atskirų 
dalių.

Ne tik skraidančios tvirtovės, bet ir miega
mieji vagonai. Amerikos oro bendrovė įveda 
keleivinius lėktuvus su miegamaisiais skyriais. 
Keleiviai, skreūdą per Atlantą, gali gulti i 
lovą ir ramiai miegoti, kai lėktuvas skrenda 
5 klm virš vandenyno. Išlipęs Londone, toksai 
keleivis, gerai išsimiegojęs ir pasilsėjęs, gali 
eit į darbą. Tokie „miegamieji vagonai" turi 
po 18 lovų. Tiktai už pasinaudojimą lova 
reikia papildomai užsimokėti 125 dolerius.

Ar nebijotumei skristi lėktuvu be lakūno? 
Neseniai iš Š. Amerikos į Angliją buvo pa
leistas kariškas keturių motorų lėktuvas bom-

Gatvė Kauno priemiestyje. V. Gurevičiaus foto.
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bonešis. Jo nevaldė joks lakūnas, kuris būtų 
sėdėjęs prie vairo, nors lėktuvu skrido 14 
žmonių, jų tarpe ir lakūnų.- Lėktuvas atliko 
3800 km kelionę per 10 valandų ir laimingai 
nusileido Anglijoje. Lėktuvas buvo valdomas 
„mechaniškų smegenų" aparato iš tolo, iš tos 
vietos, iš kur lėktuvas pakilo. Žmonės visai 
nesikišo į lėktuvo darbą. Tai pirmas tos 
rūšies bandymas, kuris pavyko gerai. Jeigu 
„vairavimas iš tolo" blogai būtų vykęs, tai, 
be abejo, lakūnai lėktuvą toliau būtų valdę 
paprastu būdu.

Anglai patobulino sprogdinimo ginklą. Kai 
karo metu amerikiečiai ir britai iš Anglijos 
ėmė lėktuvais ir laivais keltis į vokiečių 
užimtą šiaurinę Prancūziją, vadinamą Nor

mandiją, vokiečiai ėmė į Angliją siųsti rakie- 
tines bombas. Dabar britai tas bombas pato
bulino, ir jos lekia 750 km per valandą. Ir 
tiksliai pataiko į nužymėtą vietą.

Amerikiečiai prie vienos tokios rakietos 
(be bombos) pritaisė foto aparatą, kuris, 
rakietai pakilus į 180 km aukštį (tolumas tarp 
Kauno ir Zarasų!), nutraukė dalį žemės rutulio.

Išrado ginklą prieš atominę bombą. Kokį 
baisų ginklą išradus, jieškoma ir priemonės 
prieš jį. Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
išrastas tam tikras aparatas, su kurio pagelba 
galima nustatyti, kur yra atominė bomba, ir 
ji gali būti padaryta nekensminga iš tolo, kai 
bomba kažin kur dar priešo lėktuve.

ciŽBAvmiAi acsSpSiM 
Pramoso-s

Painus uždavinys

Vienoje pusėje upės stovi trys ponai ir trys 
plėšikai. Jie nori persikel į kitą pusę. Prie 
kranto vandenyje pririšta valtis, į kurią tetelpa 
tiktai du žmonės. Kaip jie turi keltis, kad 
plėšikai nenuskriaustų ponų? Reikia atsiminti, 
kad nei vienoje, nei kitoje pusėje upės negali 
būti plėšikų persvara — negali būti plėšikų 
daugiau, kaip ponų.

UŽDAVINIAI IR PRAMOGOS
Uždavinys langučiuose Nr. 4

Turite 26 langučius T pavidalo. Ir turite 
6 palaidus žodžius iš 26 raidžių: KAS TAS 
PASIRYŽTA LAIMI TIKI IR.

Surašykyt tuos žodžius i langučius taip, 
kad galima būtų perskaityti prasmingą sakinį.

Žodžiai langučiuose skaitomi viena kryptim; 
tas pats žodis kita kuria kryptim nesukamas.

Šio numerio viršelis dail. T. Valiaus.

„SAULUTĖS" adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14
Tiktai siunčiant rankraščius ai- paveisklus, reikia rašyti Redakcijai,-© siunčiant pinigus ar 

rašant „Saulutės" prenumeratos ir platinimo reikalais, rašyti Administracijai.

Šio Nr. kaina 4 RM. ’ .
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