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BIRŽELIO MĖNUO
ANTANAS JASINSKAS

Birželio mėnuo maloniausias metuose. Visur šviežiai žaliuoja, visur žydi. Ir dar šilta. O, kad žmogus 
galėtų gamtos grožybėmis daugiau gėrėtis! Taip jau pasaulio Kūrėjo leista, kad ir dienos birželio 
mėnesyje ilgiausios. Nuo Birželio 23 jau jos pradeda trumpėti.

Ne kiekvienais tačiau metais maloniomis birželio mėnesio dienomis žmogus gali džiaugtis ir gėrėtis 
gamtos grožybėmis. Ne kiekvienų metų birželio mėnuo mums gražių atsiminimų teikia. Tik prisimin
kim 1941 m. birželio monesį Lietuvoje, kada dar ne vienas mūsų jaunučių skaitytojų pirmąsias raides 
mėgino, kada pirmuosius žodžius tarė, o kitas gal dar tik lopšelyje mamytės supamas tebuvo. Liūdnas 
tada buvo laikas. Tomis 1941 metų birželio mėnesio dienomis negailestingas ir beširdis mūsų Tėvynės 
rytų kaimynas pradėjo plačiu užsimojimu naikinti mūsų tautą. Kiekvienas dar su šiurpu prisimena to 
mėnesio 14—18 d., kada rusai pradėjo mūsų tautiečius prievarta i tolimąjį ir šaltąjį Sibirą gabenti. 
Naktimis miegančias šeimas iš lovų kėlė, greitomis į sunkvežimius sodino, ginkluoti piktai keikė ir 
šautuvais grasino. Tremiamųjų nei maldavimai, nei ašaros jiems gailesčio nekėlė, jų kietų širdžių ne
suminkštino. Jiems buvo vistiek — didelis ar mažas, ar tik lopšelyje supamas vaikutis. Tūkstančius 
žmonių sugrūdo į prekinius vagonus, ten juos užkalė ir taip iš tėvynės išgabeno, net nepasakė kuo ap
kaltino, nes ir neturėjo kuo kaltinti. Daug tokiu būdu mūsų tautiečių Sibire atsidūrė, ten daug vargo ir 
kentėjo ir badu mirė, o likusieji ir dabar tebevargsta ir tebekenčia. Rusai būtų ir daugiau tada išvežę, 
jei nebūtų prasidėjęs birželio mėnesio 22 d. karas. Karui prasidėjus jie paskubomis iš mūsų krašto 
bėgo. Bėgdami vėl žiauriausių darbų pridirbo. Gaudė žmones ir su savim į vergiją varės, o kitus 
vietoje šaudė.

Tokių baisių dienų mūsų tėvynė dar niekad savo praetyje nebuvo pergyvenus. Čia neaprašysi nei 
tų kančių, nei tų baisumų, kas dėjosi tada Lietuvoje. Čia tik trumpi priminimai. Apie tai daug knygų 
prirašyta. , '

Mūsų dabartiniai vargai ir bėdos tai tik mažas trupinėlis prieš anuos tada tėvynėje pergyventus. 
Šiandien mes skundžiamės įvairiais maisto ir drabužių trūkumais, pinigų stokojam. Bet saugiai jau
čiamės, ir Sibiru mums niekas negrasina, nekaltų žmonių niekas nekaltina.

Dabar po pinigų reformos Vokietijoje mes ypač papuolam į gerokus sunkumus. Tačiau vargus mes 
galėtume mažinti savo darbštumu ir taupumu. Mūsų kantrybė didelė, dėl - savo vargelių mums ir 
skųstis daug nereikėtų. • ■ '

Tėvynėj pasilikusių mūsų tautiečių daug didesni rūpesčiai, daug didesni vargai. Ten ir dangus, atrodo 
tamsesnis. Mums prisiminus mūsų vargstančią tėvynę, savi vargai tik menkučiai pasidaro, nors šiaip 
tūlam ir nepakeliami prieš tai atrodę.

Nustojimas ryžtingumo ir jėgų mažina mūsų viltis, o per tai ir kūrybingumą. Tad kovokime su ne
viltimi, guoskime vienas kitą, vienas kitam ranką varge ištieskime. Mūsų ištvermė turi imti viršų. 
Rasi netoli tas laikas, kada nusiblaivys ir mūsų tėvynėje dangus, juodieji debesys pranyks. Tada ir 
mūsų dabartiniai debesėliai bus tik šypsantis prisiminimas.

94 ■ ? / /'V

2



Tai atsitiko labai labai seniai, kai tolimoje 
Palestinos žemėje gimė Kristus..

Dangaus ir žemės valdovo pasveikinti sku
bėjo trys karaliai iš Rytų šalies. Nebuvo 
tada nei lėktuvų, nei traukinių, nei mašinų. 
Ilgas naktis ir dienas jie keliavo .kupranu
gariais, kurie lengviau kaip kiti gyvuliai pa
kelia ilgą kelią, troškulį ir karštį-

Sustojus prie Betlejaus tvartelio, valdovai 
nuskubėjo pas Kūdikį, o jų palydovai ir tar
nai ruošė nakvynę, virė vakarienę ir šėrė 
kupranugarius.

Skurdus tvartelis njiesto pakrašty, kur 
uolotoje lygumoje ganėsi avių pulkai, — ne 
karaliams gyventi. Vos sulaukę aušros, aukš
tieji svečiai iškeliavo atgal, iš kur jie buvo 
atvykę. 1

Kūdikio motina su nuostaba ir baime 
apžiūrinėjo brangias dovanas, kurias trys 
karaliai paliko jos sūnui. Juozapas, kaip 
sapne, dairėsi aplink tvartelį. Sunku žmogui 
susivokti, kaį prabanga susimaišo su didžiau
siu skurdu, ir aukščiausia pagarba su pa
žeminimu. Dar šviežios žymės, kur praeitą 
naktį stovėta kupranugarių, neleido savimi 
ir įvykiais apsirikti. Tyli rami naktis sklei
dėsi ties mažu miesteliu ir nykiomis apylin
kėmis. Ar ji vėl atneš naujų stebuklų?'

(/"taip. Štai ten prie šaltinio angos spindi 
kažkas prieblandoje, pakabinta abt kaktuso 
dygios šakos. Tai sidabrinis sietelis-

Su brangiu radiniu Juozapas nuskubėjo 
pas Mariją.

—Karalių tarnai išsijojo pro sietelį kupra
nugariams avižas. Užmiršo ir paliko. Kaip 
vilkstinę, keliavusią visą dieną, pavyti? Ku
riuo 'keliu jie nujojo? Ką daryti su svetimu . 
dajjdu? — į- tuos pilnus rūpesčio klausimus, 
nerado atsako nei Marija, nei Juozapas-

Vos akis sudėjo, atsigulęs su sunkia širdi
mi teisingasis Juozapas, štai vėl jį kažkas 
žadina.

— Kelk! Balnok asilą, imk kūdikį siujo 
motina ir keliauk iš čia! — kalbėjo anglas 
įsakančiai ir aštriai.

Juozapas buvo paklusnus kiekvienam pa
liepimui, atneštam dangaus pasiun^nių Bet 
argi jis galėjo iškeliauti, nesugrąžins buvu
siems svečiams užmiršto sidabrinio sietelio? 
Nusiminusio teisingo žmogaus pagailo ange- ' 
lui. Jis paėmė sietelį ir nuskrido su juo tiesiog 
pas Dievą.

— Aš sukūriau -naktį žmonių poilsiui- 
Tamsą, kaip matomą ramybę, padovanojau 
žemei. Palikau tik dangaus skliautuose de
gančias žvaigždes, kurios apšviečia mano 
amžinai budinčios akies kelius. Deja, daug 
blogų žmonių išnaudoja tamsą ne poilsiui, bet 
nusikaltinams ... — skundėsi Dievas, kaip 
skundžiasi tėvas, kurio meilę ir gerumą vai
kai išnaudoja blogam.

— Pakabinsiu šitą sidabrinį sietelį ant 
dangaus skliauto- Jis žibės kasnakt sida
briniu žvaigždžių vainiku. Matydami jį, žmo
nės prisimins Juozapo teisingumą, — tarė 
iškilmingai Viešpats ir tą pačią akimirką 
įvykdė savo žodžius.

•Sidabrinis žvaigždžių vainikėlis degė nuo 
tada kas naktį dangaus beribiuose skliautuose. 
Žmonės jį praminė sietynu ir, jį matydami, 
nedrįso naktimis nei vogti, nei’ plėšti, nei 
daryti kitus nusikaltimus.

Tamsybių kunigaikščiui nepatiko, kad žmo
nės pasidarė geresni. Jis išrinko vieną iš savo 
šmaikščiausių velnių ir pasiuntė pavogti 
sietyno.

Pačiame vidudienyje prisitaikstęs velnias 
nukabino nuo dangaus sietyną-

Kol buvo diena, buvo viskas gerai. Praga
ras džiaugėsi. Velniai šoko, dūko ir kaitė 
naujus katilus šviežios smalos.

Atėjus nakčiai, suspindo visos žvaigždės. 
Trūko tik vieno sietyno. Subruzdo žemė ir 
dangus.
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Dievas žinojo, keno tai buvo darbas. Nie
kam nieko neprasitaręs, pasikvietė pas save 
šv. Morkų ir pasiuntė j pragarą. Pamatę rimtą 
šventąjį ateinantį su didele lazda, velniai su
prato, kad daug juokų čia-nebus. Net pats 
Liucipierius nesugalvojo nieko geresnio, kaip 
tik užgesinti visas pragaro šviesas.

Šv- Morkus nepabūgo. Įsisuko su savo lazda 
į patį pragaro dugną. Išbaladojo, išgrabaliojo 
tarpe smalos puodų ir katilų, išbarškino lazda 
po visus kampus ir kerteles, kad net velniai 
neturėjo vietos savo karalystėje.

Ilgai vargęs, šv. Morkus rado užmestą sida- 
brinį sietelį. Žinodamas, kaip dangus ir žemė 

pasiilgo žmogaus teisingumo ženklo, spindin
čio sidabriniu žvaigždžių vainikėliu, šv. 
Morkus negaišdamas išsiskubino iš pragaro ir 
savo radinį vėl pakabino ant dangaus.

Sužibo sietynas ant dangaus- Bet nelaimė! 
Jis nebuvo taip gražiai apskritas, kaip siete
lis. Vos kelios žvaigždelės, netvarkingai pa
birusios, buvo matyti vietoje gražaus žvaigž
džių sidabrinio vainiko.

Šv. Morkus neapsižiūrėjo, kad sietelis ke
liose vietose buvo pradegęs. Mat, velniai pra
gare košė pro jį karštą, verdančią smalą •..

Sietynas ir iki šiai dienai išliko kaboti ant 
dangaus. Giedrią naktį jį galima aiškiai 
matyti. Tik deja, jis nėra taip gražiai apskri
tas, kaip kadaise jį pakabino Dievas, bet toks, 
kokį šv. Morkus atėmė iš pragaro velnių ...

Iš tos šv- Morkaus kelionės į pragarą liko 
tarp mūsų senų žmonių žinomas posakis: 
baldosi, kaip šv. Morkus po pragarą. '

PRIE JĖZULIO STALO
JONAS MINELGA 

(Pirmosios Komunijos dienai) *

Paskendęs altorius žieduos ir vainikuos, — 
vainikuose skęsta Dievulio Kančia. 
Kiek daugel mažyčių į Puotą atvyko,

i Dievišką Puotą jie renkasi čia.

Liepsnoja širdelės, apsvaigusios laime, 
gerajam Jėzuliui atvertos plačiai. 
Pradžiugusios lūpos kartoja be baimės:
— O, Kristau, šiandieną mes Tavo svečiai!

Baltučiai rūbeliai, baltutė ir siela.
Tyra ir skaisti ji lyg žiedas obels. 
Suvirpa varpelis. Kaip gera ir miela! . . 
Tuoj Viešpats Į širdį gyvent atsikels.

Liepsnoja žvakutės, apšviesdamos Kristų, * 
nušvitusį tarpe jaunųjų širdžių . .
Ramybę ir laimę krūtinės pažįsta, — 

kasdienių dejonių tarp jų negirdžiu.
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VYTURĖLIS
JONAS MINELGA

Kada nublanksta nakties šešėliai, 
rytai paraudę dienužę lemia, 

kyla žydrynėn tuoj vyturėlis — 
sveikina dangų, sveikina žemę. 

Vasaros saule laukai apsvaigę, 
kupinas laimės dienas gyvena. 
Vyturio giesmės nepasibaigia, — 
varpeliu skamba, aidi, skardena.

Tekančiai saulei sparnais plasnoja, 
giesmelę tyrą skardžiai prabilęs.
Sveikina darbštų laukų artoją, 
viršum arimų staiga pakilęs.

Vakaro burtuos sodybos snaudžia, 
sužiba žvaigždės dangaus žydrynėj, 
Ir vyturėlis sparnus suglaudžia, 
labanakt sako jis paskutinis.

Daug kas pažįsta mažą Mikutį, — 
sveikas užaugo jis pas bobutę.
Duonytę valgė, pienuką gėrė 
ir jokio darbo nenusitvėrė. t

Buvo bobulės jis lepūnėlis.
'piktas, paniuręs lyg katinėlis-

Mėgo miegoti kiek tik patinka, 
o atsikėlęs vos bepaslinko. _

Vengdavo praustis, galvą šukuotis, 
bastėsi grįčioj pirštais taukuotais. 
Sėdęs prie stalo turškė lyg antis. 
Gavo jis vardą — tingino pantis.

Kartą bobulė jį pasišaukus 
sako: „Sūneli, nueik į lauką 
parnešk ožkytei kvepiančio šieno, 
nes ji išalkus neduoda pieno.“

Niurna Mikutis trepteldams koja: 
„Ak, kam gi eibė ta nelaboji!
Dirbk, prakaituoki dėl lašo pieno — 
bala nematė .-. Na, gal rytdieną!“ 

Kaip tiktai trė, taip ir padarė. 
Pirkelės durys tuoj atsidarė, — .... 
pro jas Mikutis nėrė lyg vėjas, 
į. ožkytėlę nepažiūrėjęs.

Bastės po mišką, lakstė po lauką, 
o bobutėlė jo nesulaukus, 
pati nuėjo žalion pievelėn

• parnešt ožkytei žalio šienelio.

Lakstęs po mišką, braidęs po pelkes 
jaučias Mikūtis baisiai Išalkęs, 
tat nebelaukdams sprunka į grįčią, 
o čia bobulė, tarytum, tyčia ♦

tub jau pakviečia jį vakarienės, — 
pila į lėkštę juodos bulvienės- 
Bobut, pienuko!“ Mikutis prašo, 
„Ne, nebegausi šiandien nei lašo.

Paisai tu kaltas, mielas vaikeli. 
Baisiai supyko mūsų ožkelė. 
Kai patingėjai atnešt jai šieno, 
tai šiandien valgyk sriubą be pieno!“
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14' Karalaitės vestuves-

Šios puikios, saulėtos dienos mažoji bitelė 
niekada negalėjo pamiršti. Tyli vasaras ryto 
daina, kuri skambėjo kiekviename sodo kam
pelyje, rodos, kilo aukštyn prie pat saulės, 
plaukė pilkais debesėliais į neužmatomą toly
bę, nešdamosi kartu viso bundančio pasaulio 
širdį.

Niekas bitelei nepasakė, kad tai buvo visų 
gražiausia vasaros diena. Ji pati tai žinojo, 
pajutusi savo širdyje ligi šiol nepatirtą lai
mės jausmą- Ji plojo iš džiaugsmo ranke
lėmis, šokinėjo ir dūzgė sparneliais, bučiavo 
žiedus ir žydinčią žemę. Koks puikus gyve
nimas, koks nuostabus pasaulis buvo šį rytą 
prieš jos akis! Saulė tekėjo tokia skaidri ir 
krikštolinė, lyg būtų veidą nusipraususi auk
sinėje pasakų jūroje, kuri tviskėjo ten už 
mėlynų miškų ir šviesaus horizonto. Dreban
čiuose spinduliuose maudėsi miškas, pievos 
ir laukai, skęsdami spalvose ir nematomo 
smuikininko-dainoje:

Ar įspės kas laimės mįslę, 
mylinčios širdies svajas? 
Ar išgirs kas aukso dainą, 
kuri laimėn kelią ras? ...

Ne, laimužė ne už marių, 
ne už kalnų ir miškų.
Štai ji supas prie takelio 
ant baltų sparnų • . . - -

Ne* nebėga mūsų džiaugsmas 
Ten už marių mėlynų, 
Pilnas laimės šulinėlis 
mūsų tėviškės namų . ■ .

Žėri džiaugsmo spindulėliai 
iš po pilko debesies, 
neatspės nieks laimės mįslės 
mūsų mylinčios širdies . . .

Kas šitą dainą dainavo, mažoji bitelė ne
galėjo suprasti- Ji plaukė, rodos, iš kiek- 

- vieno žiedo ir lapo, plaukė rami ir tokia švel
ni, kaip upelio čiurlenimas per gimtų namų 
laukus. Tai buvo mylinčios žemės daina, ku
rią kartojo kiekviena širdis. Stebuklingasis 
vasaros rytas kėlėsi ant jos’nematomų spar
nų, lenkdamas prie savęs ir dangų ir saulę.

— Ištiesk sparnelius, — staiga išgirdo bi
telė baisa. — Ištiesk ir skrisk, kur vilioja 
mėlynoji toluma! O kad aš galėčiau šian
dien skraidyti ir turėčiau sparnus! Išbučiuo
čiau kiekvieną akmenėlį, gulintį ten už žydin
čio sodo ant kelio, kuriuo ateina vasaros ryto 
džiaugsmas . . •

— Kas jūs toks? — atsisuko bitelė nuste
busi. Aplink nebuvo matyti nė vieno gyvo 
daiktelio. — Kas jūs toks? — pakartojo ji. — 
Ar jūs esate kirminėlis, kad neturite sparnų 
ir negalite skraidyti?

— -Ne, aš nesu kirminėlis, — atsakė pas
laptingasis balsas, — aš esu mažas žemės tru
pinėlis.

— Tai jūs! — sušuko nustebusi bitelė, 
žiūrėdama į juodą žemės trupinėlį, gulintį- 
tarp žolių. — Tai jūs mokate kalbėti ir esate 
gyvas?

— Ar galėtų žemė taip gražiai žydėti, jei 
ji būtų mirusi? — atsakė trupinėlis. — Jūs 
neseniai girdėjote mano dainą. Ar nežino
jote, kad tai aš dainavau? ,

— Ne, — ištarė bitelė drebančia širdimi.
— Tai aš dainavau, — pakartojo žemės 

trupinėlis. — Vasaros ryto džiaugsmas pa
budino ir mano širdį. Aš moku ne tik dai
nuoti, bet moku ir verkti, kai rudenio naktis 
užtemdo sodą, o ten palaukės takeliu, pro ber
žyną, slenka sielvartas geležinėmis kojomis.. 
O, jei jūs įsiklausytumėte tada į žemės
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raudą, kai skausmo vėjai suneša čia sutemas! 
Jūs išgirstumėte skundą, kurį tik auštantis 
pavasaris nutildys. Jei žemė būtų mirusi, ji 
nė verkti nemokėtų . . .

— Tai nuostabu! — sušuko bitelė. — Aš 
dar niekada nesu kalbėjusi su žemės trupi
nėliu. Nežinojau, kad jie gyvi ir verkia . • ,.

— O pasakykite man, kas gi žemėje yra 
miręs?

— Kaip gi? — atsiliepė bitelė. — Tai jūs 
nemirsite? .

— Ne, — atsakė jis. — Mano dulkės skra
jos čia gimto sodo kampelyje, ir užgesusios 
širdies pelenai kartos tą pačią ilgesio ir lai
mės dainą, kurią šiandien dainavau.

— Tai ir aš nemirsiu? — išpūtė bitelė akis, 
netikėdama tuo, ką girdėjo.

— Gal būt, kad ne.. Jei jūs negyvensite 
avilyje, tai dar nereiškia, kad jūs nežibėsite 
rytmečio saulės spindulyje, tolimos žvaigž
delės plazdėjime ar vakaro balsganame rūke. 
O kas jums atsakys į klausimą, kas yra gy
venimas ir kas yra mirtis? Man rodos, tai 
du gražiausi dalykai žemėje, pilni šventos 
paslapties, kuri turi džiuginti kiekvieną tyrą 
širdį. Kaip saulėta vasaros diena turi savo 
paslaptingą naktį, pilną nuostabių dalykų, 
taip ir gyvenimas turi savo mirtį, su krin
tančiomis žvaigždėmis į stebuklingojo ežero 
gelmes-

— Kaip jūs gražiai kalbate! — sušuko bi
telė. — Dabar žinau, ko mano širdis ilgisi, 
kai ant avilio laktelės krinta saulėleidžio 
rausva šviesa . . .

— Taip, taip, — ištarė žemės trupinėlis ir 
nutilo, įsiklausydamas į tylų sodo medžių 
šlamesį.

Bitelė nesusilaikė iš džiaugsmo ir iškilo 
aukštai aukštai į dangų, pasinerdama tekan
čios saulės žėrėjime.

— Kas nuostabaus ir nepaprasto šiandien' 
atsitiks? — klausinėjo pati savęs, negalė
dama į šį klausimą atsakyti- Ji ■ skrido vis 
aukščiau ir aukščiau kažką naujo ir nepa
prasto jausdama širdyje.

Kai saulė iškilo pro beržyną, bitelė nusi
leido į sodą šventadieniško džiaugsmo kupina, 
pakilusia nuotaika, nors dar nieko nežinojė 
apie avilyje ruošiamas iškilmes. Niekas apie

tai nė žodžiu jai neprasitarė, bet avilys buvo 
ne toks, kaip vakar. Kažkas turėjo čia atsi
tikti, kažkas turėjo nepaprasto įvykti. Ne 
kas nors, liūdno ir baisaus, o kažkas nepa
prastai gražaus ir džiuginančio. Niekas, tur
būt, geriau nenujautė ateities įvykių, kaip- 
bitės. Mažoji bitelė tą labai gerai žinojo iš 
praėjusių dienų, kai rengėsi lėkti spiečius ir 
gimti naujoji karalaitė. Bet tada avilyje 
jautėsi nerimas ir rūpestis, kiekvieno širdi 
kažkoks baugus neramumas spaudė, tuo tarpu 

- dabar iš kiekvieno avilio kampo plaukė saldi 
ramybė ir neapsakomai švelnus laimės pasil- 
gimas. Jei anksčiau avylis negalėjo pavyz
dingai tęsti darbo dėl sutrikusios tvarkos 
viduje, dėl neaiškios ir tik spėjamos ateities, 
tai dabar nesiskubino į darbą bitės laimės 
jausmo kupinos, kad štai tuoj apvainikuos 
savo darbo dienas nuostabiu džiaugsmo vai
niku, kurį nematoma ranka nupynė. Rodos, 
pati saulė čia įspindo avilio vidun ir tekėjo 
ant auksinių korių. Taip buvo šviesu, giedra 
ir skaistu. ' .

Avilys dūzgė savo laimės dainą ir ruošėsi 
švęsti savo didžiausią vasaros šventę -— kara
laitės vestuves. ' >

Prie karalaitės kambarių stovėjo jaunų 
bičių būreliai ir dainavo:

Pabudo meilė žemėj 
ir pievoj ir laukuos, 
išeik, jauna sesele, 
tu rūbuose baltuos!

Išeik sutikt ant kelio 
laimužės taip lauktos, — 
laisvi sparnai paukštelio 
tavęs jau nevilios . ■ .

Paliks dienelės jaunos 
tarp žydinčių gėlių, 
širdis jieškos laimužės 
tarp džiaugsmo ir vargų . .

Išeik, išeik, sesele, 
tu rūbuose baltuos,

* ir pink vėl meilės sapną
šventuos tėvų namuos . . •

Mažoji bitelė prisijungė prie dainuojan
čių bičių būrelio ir laukė karalaitės, kuri
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savo aukso kambarėlyje ruošėsi pokylio die
nai. Bet išgirdusi šių dainą, karalaitė išėjo 
ir pasirodė bitėms. Kokia graži ji šiandien 
buvo! Mėlynose akyse degė skaistus žibu
rėlis, o balti veideliai buvo apipilti švelniu 
lankinių aguonų rajudonumu. Auksiniai 
plaukeliai ant kaktos buvo gražiai sušukuoti 
ir palaidi driekėsi per siaurus pečius. Val
dovės karūna, kurią ji šiandien užsidėjo pir
mą kartą ant galvos, buvo išimta iš ąžuolinės 
kraitinės skrynios, paslėptos tamsiausiame 
rūmų kambaryje- Ji žėrėjo ir tviskėjo bran
giais akmenimis, surinktais iš ežero paslap
tingos gelmės. Karališkasis purpuro apsiaus 
tas, kuriuo karalaitė vilkėjo, buvo visiškai ne 
toks, kaip žemės karalių. Ir karūna ant gal- . 
vos ir brilijantų karoliai ant jos ’krūtinės 
buvo ne žmogaus rankų darbo, o nematomos, 
avilį tvarkančios dvasios sumegzti ir sunerti. - 
Jie buvo pirkti ne už auksą ir pinigus, mai
nyti ne už skausmą ir ašaras, o už kiekvieno 
avilio gyventojo meilę savo valdovei ir moti
nai. Už tai nebuvo dabar nė vieno, nei seno, 
nei jauno, kuris nebūtų nusilenkęs prieš tą 
vainiką ligi žemės. Už tai nebuvo dabar nė 
vieno, kuris būtų pavydėjęs to žavinčio bliz
gėjimo savo miesto jaunajai karalaitei. Kaip 
niekas nepavydi žemėje savo motinai grožio, 
taip niekas nepavydėjo nė jaunajai karalai
tei šios laimės, į kurią ji žengė tokia puošni 
ir išdidi. Ne, ne, ji visiškai apie savo laimę 
ir grožį negalvojo, o tik iš jos širgies plau- * 
kianti meilė liejosi į kiekvieną korio akelę, 
kur buvo visas jos gyvenimo tikslas ir pras
mė. Kaip kiekviena darbininkė bitelė, rūpi
nosi, kad korio akelės būtų pilnos geriausio 
medaus, taip karalaitės didžiausias troškimas 
dabar buvo, kad baltuose vystyklėliuose avilio 
tyloje pabustų jaunutės bitelės, kurios užva
duotų senatvėje nuo vargo naštos pavargu
sias sesutes. Avilio ateitis buvo tik jos vie
nos rankose- Tik ji viena iš keliolikos tūks
tančių bičių galėjo būti motina — šio viso 
didžiulio miesto karalienė. Tai buvo nė. pa
prasta pareiga, o didelis, kilnus pašaukimas, 
nes už motinos meilę, duodančią pradžią nau
jai gyvybei, nieko brangesnio ir didesnio 
žemėje, nebuvo ir nėra. Prieš šią šventą 
meilę ir vabalėlis lenkia savo galvą, ir 

didžiūnas sulenkia kelius. Prieš motinos akių 
laiminantį žvilgsnį aptemsta ir saulė ir mir
gančios žvaigždės.

— Taip, mano mažas vaikuti, — kalbėjo 
senutė auklė, žiūrėdama mažajai bitelei į 
akis. — Tu daug dar ko šiandien nesuprasi, 
nes gražusis pasaulis pilnas paslapčių. Ir 
žydinčioj pievoj žiedelio mįslė nėra taip leng
vai atspėjama, kaip kartais galvoji. Kai 
praeis daug daug metų, kai tu pažinsi pa
saulį ir suprasi auštančio pavasario prasmę, 
kai nuneši pirmąjį žiedą ant savo motinos 
kapo, ir jos širdies ilgesys iš po žemių pašauks 
tavo vūrdą, tik tada tu suprasi tą didžiąją 
meilę, iš kurios paslaptingos gelmės tu sė- 
meisi savo gyvenimo šviesą. Taip, mano ma
žas vaikuti! Tarp žemės gražiųjų skambiųjų 
dainų tik viena iškyla lig saulės aukščiau 
debesų —"tai motinos meilės daina, supinta 
prie mažo lopšelio nakties tyloje . . .

Mažoji bitelė klausėsi senutės auklės žo
džių, ir jai kažko graudu pasidarė- Jos aku
tėse sublizgėjo ašara.

— Kas jums? — paklausė senutė.
— Nežinau, — atsakė bitelė, — aš, turbūt, 

dar visai maža ir kvailutė . . . Prisiminiau 
taip pat savo auklę, kuri išskrido tą nuostabų 
pavasario rytą su kitoms sesutėms bitelėms, 
palikusi mums pilnus aukso korius . . .

— Tegu lydi laimužė jos kelią . . ., — iš
tarė senelė. — Gražu, kad ją prisimeni. Kuo 
kitaip ją labiau pagerbtum, jei ne-šviesiu 
prisiminimu ... — po valandėlės pridėjo 
ir nutilo.

Tuo tarpu visas avilys tebedainavo vestu
vių dainą. Medaus bosai buvo atidari, mi
daus statinių lankai nuimti. Kas tik norėjo- 
galėjo valgyti ir gerti. Tai buvo pats iškil
mingiausias metas. Karalaitė buvo papuošta 
ir aprengta vestuvių kelionei.

Mažoji bitelė visą laiką tikėjo, kad vestu
vių iškilmės bus avilio viduje. Ji nekantriai 
vis dairėsi aplink, kada pamatys ateinantį 
aukštą, gražų prineą, kuris mandagiai nusi
lenks karalaitei ir paduos baltą ranką. Pas
kui kartu su ja žengs į aukštą sostą, skam
bant dainoms ir muzikai. Mažoji bitelė gal
vojo, kad tuoj pasirodys su aukso smuikais 
geriausi viso sodo muzikantai, išrinkti ir pa-
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samdyti šiai šventei, kad tuoj tuoj pasigirs 
. maršo garsai, pripildydami kiekvieną avilio 
kampelį puikaus stygų ir būgnų skambėjimo- 
Bet nieko panašaus ji nepamatė.

— Kodėl jis neateina? — pradėjo klausi
nėti bitelė neiškentusi. — Kur jis?

— Kas? — paklausė jos kaimynė bitė. — 
Apie ką jūs kalbate?

—: Apie gražųjį princą, kuris turi ateiti 
pas karalaitę, — atsakė bitelė.

— Jis laukia jos lauke ant balto tulpės 
žiedo . . .

— Tai vestuvių iškilmės ten bus?
— Žinoma. Tai jūs šito nežinojote?

— Ne, — atsakė bitelė. — Aš dar jauna 
ir ne viską žinau . . .

— Tai bėkite prie avilio vartų pamatyti 
vestuvininkų . . .

Bitelė nieko nelaukusi smuko pro avilio 
vartus, kad spėtų viską pamatyti savo 
akimis.

Saulė jau buvo pietuose, pačiame dangaus 
viduryje. Sode smuikavo žiogeliai ir dainavo 
klevo viršūnėje paukštelis. Oras skambėjo 
nuo jo švelnios dainos ir bangavo risdamasis 
gėlių žiedais. Bitelė nusileido ant perlų krū
mo, kur buvo aiškiai viskas matyti. Ji dai
rėsi, ar nepamatys gražiojo prineo, laukiančio 
karalaitės. Gal kur netoli avilio stovėjo jo 
blizganti karieta pakinkyta šešiais baltais 
žirgais ir apsupta palydovų. Ne, bitelė nepa
matė nei baltų žirgų, nei aukso karietos. Tik 
visame sode apie avilį buvo daugybė jauni
kaičių, neramiai besidairančių į avilio var
tus. Jie suposi žieduose ir dainavo. Visų jų 
daina buvo vienoda ir ta pati. Skambiu vy
rišku tenoru ji plaukė nuo šimtų žiedų, žy- 

.dinčių arčiau avilio.
— Kas gi čia dabar? — nesuprato bitelė. 

Ji atsidėjus ėmė klausytis dainos, kol išskyrė 
žodžius iš bendro skambėjimo. Jaunikaičiai 
nedainavo sykiu choru, o traukė savo meilės 
dainą kiekvienas atskirai. Vienas baigęs 
kartojo dainą iš naujo, kitas tik buvo ją įpu
sėjęs, o trečias tęsė virpančia, aukšta gaida 
paskutinį jos posmą. Bitelė negalėjo susigau
dyti, kur buvo dainos pradžia, o kur jos ga
las. Ji išgirdo tik atskirus posmus: •

Nė vienas mes nežinom, 
kurį ji pasirinks, 
nė vienas nenujaučiam, 
katram vainiką skirs . . .

O kas dabar įspėtų, 
kam širdį pažadės, 

. o kas mums pasakytų, 
kurį ji pamylės? . . .

Tai mesk, laimuže, burtą 
ant mūs jaunų širdies, 
ištiesk sparnus į saulę

, svajonės ir vilties ...

— Dievuli! — sušuko mažoji bitelė gar
siai. — Tai argi ji nežino ir nepažįsta savo 

'sužadėtinio! Argi tai tiesa?
■ — Taip, tai tiesa, — išgirdo ji balsą.

Bitelė krūptelėjo ir atsisuko. Ant perlo 
šakelės, baltame žiede, ji pamatė traną, kuris 
meiliai į ją žiūrėjo-

— -Mes pažįstami, tarė jis nusišypsojęs. 
— Su jums aš jau kartą kalbėjausi. Ar da
bar prisimenate mane?

— Taip, — atsakė bitelė, — jau prisi
menu . . . Tai buvo prieš keletą dieniu Iš
bėgau dabar iš avilio vestuvininkų pasižiū
rėti- O ką - jūs čia veikiate? Ar taip pat 
laukiate karalaitės pasirodant?

— Žinoma. Čia mūsų šimtai to laukia. Kas 
gi iš jaunų vyrų šiandien nenorėtų būti jau
nos karalaitės sužadėtiniu? Kam dar to 
klausti!

— Vaje, kokia lemtinga jums ši diena! 
Galite vakare būti karaliumi . . .

— Taip, — atsakė jis, — Būti karaliumi.. 
Ir dar ne bet kokios karalystės, — ir sunkiai, 
iš širdies gelmės atsiduso.

— Ko dūsaujate? Ar tam neturite vilties?
— Per daug kandidatų į karaliaus sostą. 

Tik pagalvokite, suskaičiau net arti septynių 
šimtų.

— Vaje! — sušuko bitelė- — Ar tiek daug 
mūsų mieste jaunikaičių?

— O, ne — kalbėjo tranas. — Mūsiškių nė 
dviejų šimtų nepriskaičiau- Bet daugybė 
jaunikių atvažiavo su piršliais iš visų kai
myninių sodo avilių. Dabar suprantate, kodėl
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taip maža vilčių turiu būti karaliumi ... Ir 
jie vienas už kitą gražesni, jaunesni ir žva
lesni.

— To tai tikrai nežinojau, — nustebo bi
telė- — Bet kaip jie sužinojo, kad mūsų ka
ralaitė rengiasi tekėti? Aš pati tik šį rytą 
tą naujieną teišgirdau.

— Čia tai nieko nuostabaus, — atsakė tra
nas. — Juk jūs pati gerai žinote, kad vyrai 
avilyje nieko kito neveikia, tik apie vestuves 
ir karaliaus vaininką tegalvoja. Piršliai 
apklausinėjo ir iš anksto sužinojo, kur jau
namartė auga. Kas gi mes būtume pagaliau 
per vyrai, jei nežinotume, kuriam sodžiuj 
gražiausia mergužėlė linelius rauja, kuriuo 
takeliu ji šienelio grėbti eina ir vandenėlį iš 
šaltinio neša . • .

Tai buvo paskutiniai trano žodžiai. Tuo 
metu atsitiko nuostabus dalykas. Ant avilio 
laktelės pasirodė karalaitė vestuvių rūbuose. - 
Pirmą ir paskutinį kartą ji išėjo iš avilio į 
saulę. Pirmą ir paskutinį kartą paliko auksi
nius korius, išviliota saulės ar meilės dainos 
skambančios sodo žieduose- Tai buvo vienin
telė jos gyvenime kelionė be palydovų ir tar
nų. Niekados ligi šiol ji nebuvo mačiusi 
žydinčių pievų ir mėlyno dangaus, bet drąsi 
ir išdidi greit ištiesė savo karališkus spar
nus ir tuo pačiu akimirksniu, kai bitelė ją 
pamatė, ji kaip šūvis perskrodė erdvę ir tie
siai paniro skaidrioje dangaus mėlynėje. Tuo 
pačiu metu sulingavo žiedai apie avilį ir visi 
jaunikiai, kurie ruošėsi pasiūlyti jai savo 
ranką, taip pat, lyg susitarę, iškilo į orą.

Tokio staigaus karalaitės pasirodymo ma- ' 
žoji bitelė nesitikėjo. Tai buvo tik trumpas 
akimirksnis. Ji džiaugėsi, tai išvydusi, ir 
plakančia širdimi lydėjo karalaitę akimis per 
spindulių jūrą. Ji iškilo taip greit aukštyn, 
kad jau vos buvo matyti dylantis taškelis- 
O paskui ją sunkiose lenktynėse švilpė'didelis 
būrys jaunikaičių.

Argi galėjo kas tikėti, kad jaunoji kara
laitė taip puikiai moka skristi? Ne vieną, o 
šimtus ji aplenkė, kildama be sustojimo vis 
aukštyn ir aukštyn, kur suposi melsvi debe
sėliai ir spindėjo žėrinti vidurdienio saulė.

— Kas gi čia bus? —• šaukė mažoji bitelė, 
norėdama skristi paskui būrį vestuvininkų.
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Ji greit paniro erdvėje, bet ne jos jėgoms 
buvo pasivyti šituos jaunystės ištiestais spar
nus. Ne jos, paprastos bitelės sparnams, buvo 
iškilti į tą aukštybę, kur nunešė karalaitę 
meilės ištiesti sparnai. Kad ir kaip aukštai 
bitelė buvo iškilusi, bet karalaitė daug daug 
aukščiau buvo už ją.-

Štai vienas po kito jau leidosi žemyn pa
vargę jaunikiai, o karalaitė dar vis kėlėsi į 
erdvę, kuriais niekas ligi šiol nebuvo pasiekęs- 
Ten,1 kur jokios akys neįžiūrės, kur joks 
paukštelis neužklysta, kur tik saulė supasi 
mėlynoje erdvėje, toli nuo žemės triukšmo ir 
dainų, — ten jaunoji karalaitė kėlė savo ves
tuvių puotą- Dabar mažoji bitelė suprato, kad 
tai ten ji savo sužadėtinį išsirinko. Ir labai 
lengvai jį išsirinko, nes ji kilo taip aukštai, 
kol iš didelio būrio, ją besivejančio, liko tik 
vienas vienintelis, pats stipriausias, pats grei
čiausias ir pats gražiausias, iš visų šimtų. 
Bitelė pati savo akimis matė, kaip vis dau
giau ir daugiau jų leidosi žemyn, neturėdami 
jėgų lenktyniauti su kitais. Tik tas išrinkta
sis ten milynoje erdvės aukštybėje galėjo do
vanoti savo širdį karalaitei ir užsidėti laimėtą 
karaliaus vainiką ant galvos.

Bitelė nusileido į sodą, kur būriai bičių 
laukė grįžtančios karalaitės. Prie avilio vartų 
jos pynė vainikus ir puošė gėlių lapeliais ke
lią, kuriuo turėjo įžengti į avilį po vestuvių 
šventės jų karalienė-

Nereikėjo jos ilgai laukti. Be palydovų 
buvo išskridusį, be palydovų vėl grįžo. Pa
mažu nusileido ant laktelės ir apsidairė. Tik 
dabar bitelė pamatė, su kokia didele pagarba 
ją visos bitės sutiko. Iš tolo prieš ją lenkė 
savo galvą, skubiai traukėsi iš kelio, pripulda
mos bučiavo jos rankas ir glostė rūbus. Jau 
nevadino ją karalaite, o motina karaliene. 
Mažoji bitelė drebančia širdimi per spūstį 
prisigrūdo visai arti jos ir taip pat pabučiavo 
jai ranką, švelniai savo liestukais paliesdama 
jos kaklą ir pečius-

Karalienė stabtelėjo prie mažosios bitelės, 
išfiesė ranką ir praeidama paglostė jos galvą. 
Bitelė nuraudo iš džiaugsmo ir lydėjo ją į 
avilio vidų, kur choras pasitiko galingai 
skambančia daina:
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Šviesk, saulele, mūsų miestui,
. debesėlį vyk šalin.

O mūs darbas, vargas, triūsas 
ves į laimę mus tolyn . , .

t
Mums ,tik darbas džiaugsmą kuria, 
šildo meilę širdyje, • '
o vienybė — mūs galybė, 
švies rytojaus viltyje . • .

Kai karalienė nuėjo į avilio vidurį ir pa
skendo bičių jūroje, mažoji bitelė staiga 
sušuko:

— Dievulėli mano, kas atsitiko!
— Ko jūs šūkaujate? — paklausė viena 

sena bitė- — Ar jums ant kojos kas užmynė?
— Dar baisiau, — sušuko vėl mažoji bi- 

. telė. — O kur karalius? Kur princas, su ku
riuo karalaitė kėlė vestuves? Jį mes užmir
šome, be abejo, jis liko vienas prie vartų. Aš 
jo niekur čia avilyje nemačiau. Kokia gėda 
mums visoms, kurios laukėme grįžtančių 
vestuvininkų! Matyt, nepažinome jo-

— Ir nepažinsi jo, mažoji bitele, — atsakė 
bitė. — Nepažinsi ir niekada nepamatysi.

— Kodėl gi? Nieko nesuprantu, ką jūs 
kalbate . . .

— Gal ir nesuprasi, nors ir aiškiau pasa
kysiu- Jis mirė.

— Ką! — pabalo bitelė, ir akys pasruvo 
ašarose. — Mirė? Mūsų karalius mirė? Dar 
nepasibaigė vestuvių šventė,'o jis jau mirė?

— Taip, mirė, — ramiai ir rimtai atsakė 
senoji btė. — Ten dangaus aukštybėje jis 
atidavė savo sužadėtinei ne tik širdį, bet ir 
savo gyvybę Taip yra, mūsų gyvenime. Nie
kaip to, nė ašaromis, nepakeisi. Kas myli, 
tas atiduoda ne tik savo širdį, bet ir savo 
gyvenimą • . .

Bitelė išskrido iš avilio ant to pačio perlų 
krūmo, kur lydėjo į dangų verstuvininkus, ir 
ilgai mąstė sau viena apie šios dienos nepa
prastus išgyvenimus. Sužadėtinio mirtis pa
čioje vestuvių šventėje jai buvo tokia neti
kėta ir nelaukta naujiena, jog ji ilgai apie 
tai mąstė. Paskui nusiraminusi tarė pati 
sau:

— Gal taip ir turi būti. Juk pati kil
niausia meilė ir yra ta> kuri atiduoda myli
mam ne tik savo širdį, bet ir gyvybę . . .

Taip nusprendusi, rami sugrįžo į avilį, kur 
tęsėsi vestuvių šventė. Palydėjusius karalienę, 
bitės skirstėsi avilyje, dainavo ir dūzgė iš 
džiaugsmo sparneliais. Ligi vėlaus vakaro dar 
skambėjo ten vestuvininkų ūžesys ir linksmi 
traliavimai . . . (Bus daugiau).

BITUTE
O. B. AUDRONĖ

Per dieną rinko medų 
bitutė darbininkė — 
žieduose jo surado. 
Ir vaško daug priminkė.

» .
Ne molio, ne betono 

akytes lipdė, pynė — 
tai vaško, tai geltono 
koriai kvepės auksiniai.

Ne cemento, ne plieno 
akyčių tiek pridygę — 
iš žiedo, iš kiekvieno 
supynė medui vygę.

Ji purto gėlių rūbą 
taip kvepiantį, taip gražų, 
lankydama tai skuba 
žiedelį didį — mažą.

Ir dobilas, ir slyva 
palenkia jai galvutę. 
Ji čiulpia medų gyvą — 
darbšti ji nori būti.

■ : ' ' ' J i
Neaplenkia radastos, 

neaplenkia ji lino ■— 
smagi taures jų varsto. 
Oi, daug žiedelių žino!
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PASAKYK, MAMYTE
O. B. AUDRONĖ

Pasakyk, mamyte, 
pasakyk man tu — 
musmirės kam dygsta — 
vis nesuprantu.

Ar Dievulis geras,- 
mylintis, kantrus 
musmirę sutvėrė 
ir muses kartu?

Kam paleido uodą 
zvimbiantį piktai?

Ar kad jis pikčiurna 
kandžiotus tiktai?

Kam supynė tinklą 
voras palubėj ?
Pasakyk, mamyte, 
sėski, neskubėk!

Ir kodėl žvaigždutės 
mirga naktimis?
Pasakyk, mamyte — 
juk žinai tu vis.

JONAS KLAJŪNAS

Margis turi, daug darbo dedelėje vištų far- 
moje. Jis prižiūri ir saugo gyvenamuosius 
namus, lesalo sandėlius ir keletą ilgų ilgiausių ‘ 
vištininkų su daugybe vištų- Sunku net įsi
vaizduoti, kiek daug rūpesčių jam vienam 
užkrauta. Nuobodžiauti nėra kada. Jis budi- 
dieną ir naktį. Nei karščio, nei šalčio, nei 
alkio nepaiso.

tš pat ankstyvo ryto Margis pranešinėja 
šeimininkui apie kiekvieną kieme pasirodantį 
prašalaitį. Kažin, ko jie čia ateina ar at
važiuoja? Ir visi jie nori kalbėtis tik su šei
mininku, o ne su kitais žmonėmis, gyvenan
čiais farmoje- Gal todėl, kad šeimininkas 

ilgiausiai čia gyvena. Ilgiau net ir už patį 
Margį- Maža to, pastebėta, kad to žmogaus 

. visi klauso. Tad ir jis, Margis, leidžia tik 
•jam vienam save barti, stęngiasi suprasti, ko 

jis iš jo nori. Šeimininkė retai išeina iš namų, 
o jei kada ir pasirodo, tai. vis esti pikta, ir 
į Margio pusę nė nepasižiūri.

Anksti rytą iš mažesnio namo išeina žmo
gus- Tai savas žmogus, jis čia gyvena. Ta
čiau, kas žino, gal ir jam verta priminti apie 
save. Tegu mato, kad Margis veltui duonos 
neėda, budi. Atsikelia iš savo guolio, ištiesia 
pryšakines kojas pirmyn ir, tingiai visu kūnu 
pasitraukdamas^ garsiai nusižiovauja. Žmo-
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gus geras: prieina prie Margio, paglosto jį, 
paskui keliauja į darbą. Po to Margis jau 
dairosi į didįjį namą. Pats laikas pasirodyti 
vaikams- Margis juos visus labai mėgsta. Pa
matęs juos, ima šokinėti iš džiaugsmo. Bet 
tie rytais mažai į jį dėmesio tekreipia. Jie 
pramiegojo, tad stveriasi dviračius ir skuba į 
mokyklą.

Į kiemą įvažiuoja svetimas vežimas. Mar
giui nepatinka tokie vežimai, kurie rieda, 
niekeno netraukiami. Ir kvapas nuo jų eina 
labai nemalonus. Bet nieko nepadarysi. Rei
kia šeimininkui garsiai pranešti apie jo at
vykimą-

Jei atvykėlis stovi prie vežimo ir laukia 
šeimininko pasirodant, Margis tik akių nuo 
jo nenuleidžia, bet laikosi ramiai. Tačiau 
atsiranda ir tokių, kurie eina tiesiai į lesalo 
sandėlį arba šiaip slankioja po farma. Tai, 
Margio supratimu, jau netvarka. O netvar
kos jis negali pakęsti. Kam gi. jis čia būtų, 
jei nežiūrėtų tvarkos? Užtat Margis sušunka 
taip garsiai, kaip tik pajėgia. Jei ne toji 
geležinė grandinė, jis tinkamai pamokytų tą 
įsibrovėlį.

Savų žmonių pasirodymas sustabdo Margio ' 
lojimą. Paurzgia kiek, tarsi sakydamas: „Da
bar žinokitės, aš savo atlikau“- Ir nurimsta. 
Veikiai jo budri akis pastebi dar didesnę ne
tvarką. Štai būrys vištų pasikasė po vieline 
tvora, išlindo pro skylę ir kapstosi darže. 
Margis žino, kad šeimininkas to nemėgsta. 
Jis siunčia vaikus, kad jas suvarytų atgal į 
vištoms atitvertus kiemelius. • Paskui pats 
šeimininkas arba žmogus iš mažojo namelio 
suranda skylę, pro kurią vištos buvo sulindu
sios į darža, ir ją užtaiso. Margis iš viso ne
gali suprasti, kam žmogus laiko tokią daugybę 
vištų. Kiek jos netvarkos padaro! Negana 
to, kad jos pasikasa po tvora; kai kurios iš jų 
dargi perlekia per tvorą, vaikšto po'vištidės 
stogą, kapstosi įlindusios į daržą . •. Taip 
pikta pasidaro Margiui, kad jis visa gerkle 
pradeda loti.

Su tuščiais kibirais grįžta šeimininko pa- 
gelbininkas. Margio lojimas atkreipia jo dė
mesį. Jis mėgina suvaryti vištas atgal. Mar
gis jam padeda. Bet išsigandusios vištos ne- 
besuranda pro kur išlįsti. Jos lekia tiesiog į 

tvorą ir krinta atgal aukštielninkos- Kai ku
rios lekia į Margio pusę. Darbininkas pa
gauna porą ir meta jas per tvorą- Tą patį 
nori padaryti ir Margis. Pasiseka ir jam 
nutverti vieną, bet, kaip tu nesistebėtum, toji 
čia' pat išsitiesia be kvapo. To tai Margis 
tikrai nenorėjo. Ne jo kaltė, kad dantys tokie 
aštrūs ir kojos tokios tvirtos. Bet žmogus , 
kitaip galvoja. Jis nutveria negyvą vištą už 
kojų ir pradeda ja vanoti Margį- Margis 
sprunka į savo namelį. Išliejęs pyktį, žmogus 
nueina šalin, ir Margis, pamažėl atsipeikėjęs, 
vėl išdrįsta lauke pasirodyti. Pastebėjęs tą 
patį žmogų besiartinant, Margis mėgina tei
sintis, gerinasi jam, sukasi apie jo kojas. Jo » 
akys maldaute maldauja atleidimo. Bet žmo
gaus pyktis dar nepraėjęs, ir tik Margio vi
krumas išgelbsti jį nuo smūgio.
. Svetimi žmonės nedrįsta prisiartinti prie 
Margio. Jis nemėgsta jų draugiškumo. Aiš
kiai ir atvirai rodo ištikimybę tik savo šeimi
ninkui ir jo namiškiams- Jei pašalietis mėgina 
artintis prie jo ar siekia ranka, norėdamas 
paglostyti, tam Margis parodo savo baltus ir 
aštrius dantis. Jo plaukai pasišiaušia, kai jis 
esti pasiruošęs pulti nepažįstamąją Jo elge
sio nepakeičia nė šeimininko buvimas; gal 
atvirkščiai, Margis norėtų daT pasakyti: „Už 
ką gi tu mane laikai? Aš tavo duoną ėsiu, o 
šveitimam rankas laižysiu? To nebus!“

Ryta ir pavakary išeina iš didžiojo namo 
mergaitės ir atneša ėsti. To ėdalo daug, bet, 
pastebėjęs puodus nešant, Margis nebe
nurimsta. „Kaip visada, vėl tos- bjaurybės 
katės! Rodos, ko joms bereiketų: laisvai 
vaikščioja, laksto visą parą, kur tik -nori; 
prisigaudo pelių tiek ir tiek, o kartais ir

• paukštį nutveria — argi aš nematau? Bet 
toms besotėms vis neužtenka. Jas laiko čia • 
lesalui nuo pelių ir žiurkių saugoti. Šeimi-. 
ninkas jomis tiki, bet ar jos vertos šeimininko 
pasitikėjimo? Tai klastingi sutvėrimai“, gal
voja Margis.

Jei Margis galėtų prakalbėti žmogaus kal
ba, jis atvertų šeimininkui akis, papasakoda- 

. mas visas kačių gudrybes ir jų neišpasakytą 
tinginystę- Margis jas stebi dieną ir naktį ir 
viską žino. Kaip jums patinka, pavyzdžiui, 
toks dalykas? Viena katė atsineša dantyse
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peliukę ir paleidžia ją viduryj kiemo. Toji, 
mirties siaubo apimta, puola į šalį, nori pa
siekti kokį nors pastatą, kur ji galėtų pasi
slėpti. Bet katė tyčiojasi iš jos. Vienu šuo
liu prišoka prie vargšės pelytės ir vėl ją 
grąžina į vidurį kiemo. Iš smalsumo atbėga 
pora jaunesnių kačiukų, susėda ratu, ir pra
sideda tikras futbolo žaidimas: kai tik pe
liukė nori pasprukti, kačiukai kapt pačiumpa 
ją ir vėl pastato į vidurį rato. Senoji duoda 
laisvę jauniesiems, pati tik stebi, kad nepri
tyrę kačiukai nepaleistų pelės. Prisižai- 
dus iki nuobodumo, senoji katė pagaliau 
suduoda peliukei mirtiną smūgį- Na pasaky
kit, argi taip reikia tarnauti žmogui?

Rytais jos tyčia atsineša žiurkę prie namų, 
norėdamos pasigirti šeimininkui. Atsigula 
netoliese ir žiūri primerkusios akį, tarsi sa
kydamos: „Matai, visą naktį nemiegojom, kol 
ją pagavom.“ Ak, jūs, pagyrųpuodai!

liarbo metu jų nematysi. Jos miega pasi
slėpusios kur nors sandėliuose ant maišų. Bet 
nespės išnešti ėdalo, beregint subėgs jos iš 
visų pusių. Pačios pirmosios. Gerai dar, kad 
žmonės išdalija visiems lygiai, o tai jos vie
nos viska-paglemžtų.

Margiui duoda gardžių kaulų ir įpila 
skystimo- Likučius gauna katės. Margis 
kramto patehkintas, žino jis, kad užsitarnavo. 
Kaulai traška braška jo dantyse. Dubens tol 
neišleidžia iš akių, kol jo švariai neištuština. - 
Tik užsimerk, tai tos besotės katės čia pat, 
panosėje, išlaižys. Begėdės.

Pasisotinus, nebloga ir pogulio snusterti. 
Margis išsitiesia saulėje, liet akimis vis žval
gosi- Ir vėl didžiausias vežimas! Pirmiausia 
įvažiuoja į kaimyninį kiemą, bet atvažiuos ir 
čia. Dėl jo Margis net nepasikelia. Jis žino,' 
kad žmogus, kuris važinėja tuo' vežimu, yra 
laukiamas. Jam jau sukrautos dėžės su bal
tais, apskritais rutuliukais, kuriuos deda 
vištos. Tie rutuliukai gana skanūs — tenka 
ir jam retkarčiais paragauti. Margis net 
apsilaižo, .prisiminęs jų skonį.

Pro farmą eina du keliai- Vienu daugiau
sia pravažiuoja jam pažįstami vežimai, ir į. 
juos Margis nekreipia jokio demėsio. Jais 
važinėja žmonės iš kelių kaimyninių namų, 
neskubėdami ir dažnai burnoje- laikydami 

kažkokį žaislą, iš kurio rūksta durnai. Kitu 
keliu tokie pat vežimai lekia kaip padūkę, 
vejasi vieni kitus, keistai staugia. Kur tu 
juos visus suvaikysi! Bet tik nesustoja ties 
tuo lauku, kurį Margis saugo. Jeigu jau su
stoja, tai Margis atsidėjęs stebi, ką tie žmo
nės daro ir jei, jo manymu, reikia, jis nepa
gaili balso: esate pastebėti!

Taip ir praeina laikas — nuolat judėk, 
nuolat budėk!

Apie pietus Margis pamato vaikų dvira
čius ir, mostikuodamas uodega, šoka jų pasi
tikti. Bet vaikai alkani — jie pirmiausia ; 
lekia į vidų- Vėl lauk! Kiek tos kantrybės 
reikia! Netrukus tačiau vienas po kito pra
deda bėgti į kiemą, viens kitą gaudydami, 
raitydamies po pievelę arba mėtydami svie
dinį. Ir Margis jų žaidime dalyvauja, iš 
tolo sekdamas kiekvieną jų judesį ir laksty
damas iš vienos pusės į kitą, kiek tiktai gran
dinė leidžia. Štai sviedinys atrieda visai prie 
jo kojų — dabar tai ir Margis pažais! Ne
spėja letena paliesti, o .sviedinys didžiausiam 
Margio nustebimui, jau toli atšokęs. Pa
laukit, aš jį kitaip paimsiu! Sviedinys vėl 
atrieda, ir Margis vėl nori jį pagauti. Vie
nas vaikas atbėga pasiimt sviedinio, bet Mar
gis mano sau: „Ne, neduosiu, ir aš gi noriu 
pažaisti.“ Jis nutveria sviedinį dantimis. 
Vaikas nori atimti, o Margis neduoda: su
spaudžia dantimis dar stipriau ir įvyksta kaž
kas, ko Margis nesupranta: sviedinys su
minkštėja, suglemba- Vaikas pradeda verkti.

- „Kuo aš čia kaltas?.“ galvoja Margis.
Ateina naktis. Visi sugula. .Šviesos už

gęsta. Margis pasilieka vienas- Jis puikiai 
žino: jei dienos metu ir galiipa būtų pa
snausti, tai tik ne dabar. Apsuka rata aplink 
garaža, prie kurio jis pririštas, pastovi už 
kampo ir, pastatęs ausis, pasiklauso, ar neiš
girs ko nors, kuo vertėtų susidomėti. Tylu, 
vadinasi, viskas gerai. Margis prigula, bet 
ausys vistiek įtemptai klausosi. Staiga kai
myninės farmos sargas pradeda loti. Margis 
pašoka ir taip pat suloja- Jis nežino, kodėl 
jo kaimynas nerimauja, bet reikia gi atsi
liepti ir draugą padrąsinti- O ir pačiam 
tenka būt visa kam pasiruošusiam.

Kažkoks žmogus dainuodamas pasuko iš
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didžiojo kelio į mažąjį. Margis ramiai laukia 
jo prisiartinant. Tai pažįstamas, jis dažnai 
pro čia. praeina. Ar ne dėl jo tik pakėlė 
Kudlius tokį triukšmą? Kvailys!

Iš toli pasigirsta smarkus švilpimas. Po 
valandėlės pasirodo didžiulė ugninė akis- 
Margis ne iš bailiųjų, patikėkite. Jis ne- 
svyruodamas puola kiekvieną, bet tik jau ne 
tą dundančią baidyklę. O, tie ilgiausi veži
mai su apšviestais langais ir su jų pryšakyj 
esančiu kaiminu, iš kurio kyla ugnis.į viršų! 
Žemė dreba, viskas ima svyruoti. Margiui ro
dosi, jog ir namai pradės svyruoti, kaip tie 
baisūs vežimai. Baisu. Nervai neišlaiko. Kad 
tik trobos nepajudėtų! Margis pakelia galvą 
ir pradeda baisiausiai staugti • . . Staiga, gal 
susigėdęs dėl savo bailumo, o gal iš pykčio, 
palydi lojimu paskutinius prabėgančius veži
mus. ,;Aha, vis dėlto išsigandot manęs, pa
spruko!!“ galvoja Margis, ir jam. šiek tiek 
geriau pasidaro.

Taip slenka dienos ir naktys.
Vieną dieną įvažiuoja į kiemą didžiulis 

vežimas. Margis visokių yra matęs savo am
žiuje. Pravažiuodavo dar didesnių vežimų 
pro šalį, bet j kiemą dar nė karto toks ne: 
buvo užsukęs. Kas gi čia atsitiko dabar?

Svetimi žmonės ima iš vežimo puodus, 
ryšulius dr neša į didįjį namą, jj šeimininkas 

ir jo namiškiai gabena daiktus iš namo į kie
mą- Svetimi žmonės vaikščioja su jo šeimi
ninku po vištininkus ir po visą. farmą. 
Prieina jie ir prie Margio. Šeimininkas rodo 
jį svetimiesiems ir kažką sako. Paskui pa
glosto Margį ir rodo į naująjį žmogų ir didįjį 
namą. Ir naujasis žmogus, mėgina Margį 
paglostyti. Bet Margis taip lengvai nesiduoda 
įkalbamas, parodo dantis. Šeimininkas paima 
stipriai Margį viena ranka už keteros, kita 
suspaudžia snukį ir laiko, tuo tarpu naujasis 
žmogus prisiartina ir paglosto jį- Kai nau
jasis žmogus atsitolina, šeimininkas palei
džia Margį.

Margis dabar supranta, kad naujieji žmo
nės pasiliks čia, didžiajame name, o senasis 
šeimininkas su visa šeima kitur iškeliauja. 
Prieš išvykdami, jie prieina prie Margio, 
paglosto jį. Margis laižo "rankas senajam šei
mininkui, glaudžiasi prie jo kojų, tyliai unks- 
damas, lyg skųsdamasis, bet pamažėl aprims
ta. Tik šeimininkė iškeliauja, jo nepaglos- 
čiusi.

Kitą rytą jau kita moteris atneša Margiui 
ėsti. Ji stovi tol, kol Margis viską išėda, ir 
šypsosi- Vidurdieny vėl atneša jam skanu
mynų. Vakare vėl. Kaip gi tu čia bepyksi 
ant jos?

Ir Margis pats prisiglaudžia prie jos kojų.

KATINĖLIS

Turi katinėlis
uodegytę ilgą 
ūsai paraityti, 
kailinėliai žvilga.

JONAS MINELGA
Su kojyte prausia 
jis ausis ir burną, 
kai pienelį laka, 
pasišiaušęs niurna.

Jaučiasi karingas, 
pastebėjęs pelę, 
susitikęs Margį, 
sprunka tuoj į šalį.

107

15



KIŠKIO PYRAGAI .
JONAS MINELGA • '

Bėga "kiškis per dirvoną,
strykt-pastrykt,
su lauktuvėm grįžtant žmoną 
pasitikt.

Ei,vaikučiai, bėgam, pyškant 
, pas vartus.

Ten valio sušuksim kiškiam 
tris kartus-

Neša kiškė didį maišą Bus riestainių ir pyragų
ant pečių, kiek gana,
pilnutėlį pyragaičių Į pirkelę grįšim smagūs
kvepiančių. su daina.

Žaibas ir piemenukas. Ganiau* lauke avis. dau dudenant. Grybų nemažai galėjau rasti, taiO karvės buvo čia pat pririštos. Iš žiemos va-- ir namo nesiskubinau. O kas, jeigu ir užeitų lyti?karų kilo nedidelis pilkas debesis. Blyktelėjo žaibas, nusigriovė. Pasiklausiau, pasižiūrėjau ir vėl ramiai sau stoviu. Bet matau, kad debesis artinas. Apsivilkau rudinę ir laukiu. Pritemo, dažniau pradėjo blykčioti žaibai ir dudenti griaustinis. Bet man neatrodė baisu. Pasilikau su savo avelėmis ganykloje.Netrukus pūstelėjo vėjelis, pradėjo kristi pirmieji lašai lytaus, o tuojau ir smarkiau papylė. Mano avelės pradėjo glaustis į daiktą. Ir vėl blyktelėjo, spengtelėjo man ausyse, ir nebežinau, kas toliau. ’ •Kai atsibudau ir atsipeikėjau, pasijutau, kad guliu ant šlapios žemės. Lytus jau besibaigiąs, ir griaustinis toliau bedudenąs. Atsisėdau ir atsistojau. Lyg būčiau buvęs iš miego pažadintas, lyg kaip kitaip. O ausyse lyg ūžia, lyg taip kaip, nė pats nežinau. Žiūriu — iš namų atsiskubina ir šeimininkas. Mano avelės tebėra susiglaudusios būrelyje. Bet telyčia guli dobilienoje ištisa ir nekruta. Priėjo ir šeimininkas. Mudu žiūriva, kad ji nebegyva — žaibo netrenkta. Ir geležinė grandinė, prie kurios ji buvo pririšta, sutraukyta ir gabalais suvirinta. Šeimininkas sako, kad žaibas bus pataikęs j grandinę, o perėjęs ir į telyčią.
Ką matė grybautojas. Grybavau girioje. Išgir- 

Bet jau dudena arčiau. Supratau, kad debesis artinas ir gali ir man jos tekti. O grybauju tokiame pabalyje. Čia mane ir lytus užklupo. Pasistojau tame pabalyje po tankiomis pušelėmis ir žiūriu, kaip lašai krinta į vėndenį. O griaustinis smarkauja. Tiktai — pykšt! Žiūriu balos vanduo po mano akių — tykšt j šalis. Aš dar stoviu’ savo vietoje. O kas? Iš balos nešoks j mane. ’ Tiktai vėl — pykšt! Ir vėl balos vanduo — tykšt j šalis, bet jau taip smarkiai, kad bala kone ligi dugno sausa pasidarė.Dabar jau man padavė į, pėdas. Kai mažas buvau, girdėjau pasakojant, kad perkūnas piktąsias dvasias trankąs. Kas gali žinoti? Gal toje baloje velnių buveinė! Ėmiau ir pasitraukiau tolyn. Bet daugiau jau ir nebegirdėjau pyškinant j tą balą. Turbūt, su tais dviem sykiais perkūnas visus velnius išmušė arba išvaikė.
Ką pasakė ūkininkas. Matai tamsta šitą beržyną? Jis nedidelis savo plotu, visai menkas, bet medžiai jau dideli. Tik ar tie medžiai kalti?- Prie to beržyno stovėjo dar ne taip seniai mano ūkio trobesiai. Bet turėjau perkelti juos kitur. Tris kartus paeiliui perkūnas sudegino man klojimą, o paskui ir tvartus. Du kartus stačiau iš naujo klojimą, bet perkūnas kitais metais ir vėl degino. Trečią kartą nebestačiau, o kai sudeginb
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ir tvartus, tai nutariau visai nusikelt iš tos vietos. Kas čia žino? Gal šioje vietoje kas nors yra žemėje ar po žeme, kad žaibą pritraukia? Ir nusikaliau su visomis trobomis tolyn. Štai jau tuojau dešimt metų, kąip gyvenu naujoje vietoje, ir nieko. Juk yra keistų, neišaiškintų dalykų!
Kas atsitiko vienam keleiviui. Jis ėjo per lauką, ir užkilo audra. Blyktėlėjo žaibas, ir jis tą patį akimirksnį pajuto, lyg būtų jam kas įdūrę į bevardį pirštą prie tarppirščio. Bet jo akys dabar nukrypo ne į tą žnybtelėtą pirštą, o į keistesnį daiktą: jis pamatė, kad. jo batas žybčioja, kai eina. Sustojo, žiūri — ogi jo bato akys, kur suvarstyti raikščiai, paauksuotos! Kas gi čia dabar? Iš kur tas auksas? Bet tuojau jis pamatė, ir iš kur tas auksas: ogi iš jo žiedo! Žaibas, sutirpinęs nuėmė jam nuo piršto tą auksą ir sudėjo ant bato akučių.Žaibas, pasirodo, moka ir tokias išdaigas daryti. t • •
Pavakarius bevalgant. Rugiapjoviai valgė pavakarius, ir užkilo audra. Kaip ten paskui buvo, niekas nežino, tik po audros iš šalies atėję žmonės pamatė nepaprastą vaizdą: visi valgytojai sustingę, suakmenėję. Ką kuris daręs, taip tebesąs: kas ranką prie burnos kišo, kas kąsnį kando, kas ką ėmė, taip visi ir sustingę, suakmenėję. *Tai ir taip žaibaš padaro.
Žmogus po medžiu. Ėjo keliu žmogus, užklupo jį audra su lytum, ir jis pasistojo po medžiu. 

• Tuo pačiu keliu, audrai praėjus, keliavo kiti du vyrai ir norėjo rūkyti, bet neturėjo su kuo užsidegti savo pypkių. Žiūri — po medžiu stovi žmogus. Gerai, gal jis turi ugnies. Eina juodu prie to žmogaus, iš tolo sako jam labą dieną ir prašo ugnies pypkiui užsidegti. Bet tas žmogus tyli ir nieko nesako. O paskui juodu žiūri, kad jis nė nekruta. Nustebęs vienas vyriškis norėjo tą žmogų pajudinti, tvėrė už peties — ir tas žmogus subiro į pelenus.Tai tas žmogus irgi buvo žaibo paliestas.
Ugninis kamuolys. Viena žmona kambaryje triūsęs prie kūdikio lovelės, o jos žmogus kažin ką veikė kitoje vietoje. Užkilo audra, bet tiek to. Juodu triūsiasi sau, ir gana. Staiga iš dūmtraukio nusileido ugninis "kaimuolys ir slenka pamažėle per aslą. Žmona persigandus norėjo tą ugninį kamuolį užgesinti — užmesti ant jo apklotą ar kitą kokį daiktą, tiktai vyras ją sulaikė. Tas kamuolys pasikėlė aukštyn, išėjo per atidarą langą ir sode susprogo. Bet taip sprogo, ka<J juodviem abiem ausyse suspengė.Tai buvo kamuolinis žaibas. Kas būtų buvę, jei moteris būtų jį pajudinus, užmesdama ką ant jo? • .
Kokių dar būva atsitikimų? Jų daug būva visokių ir visų jų niekas neapsakytų ir. nesuminėtų. O ir jūs patys ar nežinot? Tik pasiklau- sykit, ką sako vyresnieji. Jie daug galėtų papasakoti. Tiktai tie pasakotojai kartais ką ir pramano. O šie atsitikimi tikri.

1941 metų birželio mėn. 14 dieną vakare ir naktį į 15 bolševikai daugybę lietuvių suėmė ir išvežė į Sibirą. Daugelis iš mūsų tada netekom saviškių, giminių ir pažįstamų.
cilinderių motorai iš viso 18.000 arklio jėgų galingumo. Propelerių skersmuo 6 metrų ilgio. Tas bombonešis pavadintas B 36. Per praėjusį karą vokiečiai turėjo transporto reikalams didžiulius

Tų pačių metų birželio mėn. 22 dieną prasidėjo karas vokiečių su rusais, ir tas karas ir mums atnešė daug nelaimių. .
Oro milžinas. Amerikieečiai pasistatė labai didelį lėktuvą — bombonešį. Tai yra tikras gi-, gantas — milžinas. Jo liemuo cigaro formos ir turi 50 metrų ilgio. Jo sparnuose įtaisyti šeši 24 

lėktuvus, kuriuos vadindavo oro prekiniais vagonais. Lėktuvą B 36 galima pavadinti oro prekiniu traukiniu, lyginant jį su anuo vokiečių lėktuvu.Į B 36 lėktuvo bakus telpa pustrečio vagono cisternos benzino. Su tiek benzino automobilium važiuojant galima būtų šešiolika ir pusę kartų109
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. apvažiuoti apie visą žemę. Bombonešio B 36 san
dėliuose gali tilpti keturi prekiniai vagonai. Lėk
tuvas gali paimti 36 stambiausias bombas. Jo 
įgula 12 vyrų. Jeigu reiktų tuo lėktuvu vežti 
kariuomenę, tai jis gali paimti 400 vyrų, nuo 
galvos ligi kojų apginkluotų pėstininkų.

Bandomojo skridimo- metu lėktuvas pakėlė į 
orą 139 tonas krovinio. Tai yra sunkiausias kro
vinys, koks ligi šiol nebuvo dar pakeltas į orą. 
Lėktuvas B 36 skrenda 600 km per valandą ir 
gali pakilti ligi 14.000 metrų į aukštį.

Lėktuvas savyje turi dar mažų lėktuvų, 5 
metrų ilgio kiekvienas. Tai tokie maži naikin
tuvai, jei reiktų tą milžiną ginti. Tie lėktuviukai 
sudedamais sparnais. Prireikus jie iššoka iš 
bombonešio liemens, o kai grįžta savo darbą at
likę, vėl tam tikrais kabliais paimami į vidų.

Bombonešis B 36 gali labai toli skristi. Sako 
nėra tokios vietos žemėje, kurios jis negalėtų 
pasiekti.

Upė — Dievo palaima. Už viską, ką Egiptas 
turi, dėkingas Nilui. Dėka šios upės, teikian
čios Egipto kraštui gyvybę ir palaimą, iškilo tarp 
dviejų didžiausių dykumų oazė, kuri pasidarė 
prieš 5000 metų aukštos kultūros lopšys. Si upė 
dūri 6500 klm ilgio ir savo ilgiu yra antroji upė 
pasaulyje. Dėka upės plačios - apylinkės duoda 
gerą derlių. Į atokesnes vietas upės vanduo per
keliamas įvairiais vandentraukio įrengimais, ku
rių esama ir labai paprastų. Vietos gyventojai 
savo gyvenamus namelius padaro iš Nilo upės 
dumblo. Salia paprastų namukų yra gražių 
šventovių, piramidžių, paminklų ir kt. Upe 
plaukioti gyventojai pasidirba įvairių valčių. 
Nilu plaukioja ir dideli laivai.

Didžiausias kasmetinis įvykis— Nilo išsilieji-. 
mas, potvynis. Daugiausia vandens upė turi 
vėlyvesnį rudenį. Tada upė užlieja plačias apy
linkes, atnešdama derlingo dumblo. Krašte pa
darytos įvairios užtvaros, kad kuo daugiausia 
[liktų dumblo. Kai kuriose apylinkėse derlius 
imamas net tris kartus per metus. Egiptiečiai 
daug, augina medvilnės ir cukrinės nendrės. 
Egiptas yra Nilo kraštas ir be šios upės nega
lėtų gyventi.

Žmogus, linkįs žmonijai taikos. Pasaulyje yra 
žmonių, kurių dėka įsiviešpatauja blogis, prie
varta. Bet yra ir nemaža žmonių, kurie dirba

artimo meilei. Pasaulio valstybių sąjunga pasi
rinko Švedijos Raudonojo Kryžiaus pareigūną 
grafą Bernadotte tam, kad jis bandytų sutaikinti 
žydus ir arabus Palestinoje. Jis yra Švedijos 
karaliaus giminaitis. Sis žmogus, pasižymėjo ar
timo meile. Tuojau po paskutinio karo jis va- 
žonėjo po išalkusią Vokietiją ir teikė jos gyven
tojams pagalbą. Užsieniuose jis suorganizavo 
pagalbos akciją. Jis buvo ir paskutinėmis karo 
dienomis tarpininku tarp sąjungininkų ir bai
saus Vokietijos policijos viršininko Himlerio dėl 
paliaubų. Bernadotte tikslas buvo greičiau nu
traukti žudynes ir išgelbėti žmones nuo karo. Jei 
tokių žmonių daugiau būtų, o blogų mažiau, tai • 
pasaulyje būtų gera visiems gyventi. ;

Olandijos kariuomenė kovojo prieš atskridusį 
priešą. Šį kartą tas priešas norėjo užkariauti .tik 
bulvių laukus. Tai bulvių ėdikai, taip vadinami 
Kolorado vabalai Juos milijonais į Olandijos 
pakrantę atplukdė Šiaurės jūra. Kovai su jais 
buvo atskubėję olandų kariuomenės daliniai, 
kurie apipylė pakrantes benzinu ir uždegė. Ne
žiūrint šių priemonių, dideli debesys šių para
zitų prasimušė pro kariuomenės dalinius ir skri
do j bulvių laukus. Ir ten reikėjo su jais kovoti. 
Šie vabalai daro didelius sunaikinimus'bulvių, 
laukuose ir didelius nuostolius.

Didžiausias pasaulyje jūros milžinas. Didžiau
siu pasaulyje jūros laivu laikomas britų mil
žinas, vaidinamas „Queen Elisabeth“ (Karalienė 
Elzbieta). Šis laivas dėl savo didumo pramintas 
ne tik „Plaukiančiu Viešbučiu“, bet ir „Plau
kiančiu Miestu“. Jis buvo statomas 2 metus, kol, 
pasidarė prabangiškas kelivinis laivas.

Metams praslinkus virš Londono pasigirdo 
pirmosios iškilusiame kare oro puolimų sirenos, 
ir šis laivas turėjo plaukti į saugesnę vietą į • 
New Yorką, kur jam nebebuvo pavojaus nei iš 
lėktuvų, nei iš nardomųjų laivų. - Tada jis buvo 
panaudotas tėvynės karo reikalams. Juo buvo 
vežiojama sąjungininkų kariuomenė^ Jis perga
beno 811.000 karių. Jis galėdavo vienu -sykių 
paimti 'het 15.600 ginkluodų karių. Daugiausia 
jis buvo nadojamas fronte prieš japonus.

Po karo tas laivas turėjo vėl pasidaryti „civi
linis“. 2000 darbininkų, inžinierių ir kitų apie 
8 mėn. triūsė, kol jis vėl pasidarė tikras kelei
vinis laivas. Darbas vyko dieną ir naktį.
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„Queen Elisabeth“ skiriasi nuo kiek savo am
žiumi senesnės sesers „Queen Mary“, kad grei
tesnė, vietoj trijų turi du kaminus ir yra didesnė 
2000 tonų. „Queen Elisabeth“ esanti 83.000 bruto 
tonų, kurių 50.000 tonų svorio sudaro laivo gaub
tas ir mašinos. Laivas turi įvairius naujus išradi
mus, veikiančius 80 km spinduliu. Šio aparato dėka 
laivas gali saugiai plaukti rūkuose ir tamsumoje. 
Laive įrengtos nuo vėjo ir lytaus apsaugotos gat
vės pasivaikščiojimams. Jose yra daug krau
tuvių. Taip pat ant laivo įrengta daug garažų 
privatiems autovežimiams. Toliau laivas turi 
vandentraukio įmonę, kino teatrus, teatrus, lau
ko teniso arkštėles, sporto hales, baseinus plau
kioti ir kt. Laivas viduje atrodo kaip maždaug 
dvylikaaukštis namas. Keleiviams leidžiamas 
laikraštis. Bet kai kas jau sako, kad laivas esąs 
pasenęs, nes varomas anglim ir alyva. Čia, sa
koma, pasigendama atominės energijos.

O gal ir mūsų kuris vyks bent ateity šitokiu 
prabangišku jūros milžinu?

Išsigando netikro nabašninko. Vienas Augs
burgo šoferis paėmė pavėžinti pakeleivį, kuris 
turėjo neįprastą bagažą — medinį karstą. Kai 
ėmė lyti, pakeleivis įlindo į karstą ir užsidengė 
dangtį. Kiek pavažiavus, šoferis priėmė į tą pat 
sunkvežimį dar du pakeleivius, kurie apie ne
tikrą „nabašninką“ nieko nežinojo. Staiga pa
kilo dangtis, ir pasigirdo balsas: „Ar dar lyja?“ 
Vienas iš tų pakeleivių taip išsigando, jog šoko 
iš greitai važiavusio sunkvežimio ir nusilaužė 
abi kojas.

Miesto gyventojai gyvena tik uolose. Kinijos 
šiaurinėje Sansi provincijoje yra miestas, vardu 
Kenanpo. Sis miestas turi 10.000 gyventojų. Jis 
nuostabus tuo, kad visi jo gyventojai gyvena 
uolose. Miestas neturi nė vieno tikro namo.

Amerikos bombų gamyba. JAV-bėse pagamintų 
bombų svoris einą iki 21 tonos kiekviena. Jei 
norime geriau įsivaizduoti tokios bombos svorį, 
galime sakyti, kad tiek pat svertų 300 žmonių, 
turinčių po 70 kg. kiekvienas.

Naminis kino teatras. Amerika šiais metais 
turės 22 milijonus televizijos aparatų, tai yra 
tokių radijo aparatų, kurie perduoda ir vaizdą, 
pav., vaidinimą, pranešėjo atvaizdą ir t. t. Tai. 
tikras kinas namie.

Čigonų Kongresas. Pareitą vasarą mažame 
Prancūzijos kaimely St. Marie de la Mer įvyko- 
pasaulio čigonų kongresas. Pirmą kartą čigonų 
istorijoje šiame suvažiavime įvyko čigonų tarpe 
skilimas tarp rytų ir vakarų. Šie čigonų su
važiavimai yra daugiau religinio pobūdžio, jo> 
metu yra pagerbiama čigonų šventoji SARA. I

Čigonų karalius paprastai renkamas iš čigonų 
Kviek arba Saranas giminės. Paskutinis kara
lius buvo iš giminės Kviek, jis gyveno viename 
Varšuvos priemiestyje, vasaros metu su kitais; 
čigonais klajodavo po kraštą, gi žiemą grįždavo 
į savo namus ir ten priimdavo čigonų pasiun
tinius iš viso pasaulio, Sį kartą rinkimai neį
vyko, nes susiginčyjo tarp savęs rytų ir vakarų, 
čigonų atstovai.

čižpAvmiAra^į^jį

Aritmetinis uždavinys Nr. 2.

Iš duotųjų 20 nelyginių skaičių reikia; 
išrinkti 5 skaičius, kuriuos, paprastai 
sudėties veiksmu sudėję, gautumėm. 
sumą 20.
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ALp(LKA)3244
1948, Nr.6

SKAITYK SAVO LAIKRAŠTI,
Mielas vaikuti! 'Malonus jaunuoli, kuris iki 

šiol skaitei savo laikraštį „Saulutę“! Turbūt, jau 
gerai žinai, kad vakarų Vokietijoje, kur mes 
dabar laikomės, pasikeitė pinigas ir dėl to pa
sunkėjo ir visas mūsų čia gyvenimas. Rodos, 
nedaug to pinigo tereikėjo, o vistiek išeidavo ir 
tai dar senąja marke, kai daugiau jos buvo. 
Naujosios markės daug mažiau ir daug sunkiau 
jos įgyti, dėl to viskas atrodo labai brangu. Kas 
gi čia seniau buvo 2 arba 3 RM už „Saulutę“! Ir 
tai dar sakėm — nepigu. Dabar ji — 1 DM, 
viena naujoji markė. Leidėjai sako, kad tos kai
nos kelti jau gal ir nereikėsią. Tai ir tikėkimės, 
kad nepakels.

Tačiau vien tiktai tikėtis negalim. Turime 
„Saulutę“ ir skaityti. O ne tik skaityti, bet ir 
įsigyti! Pasiskaityti galima ir pasiskolinus. Taip 
vieno egzemplioriaus pakaktų dešimčiai arba ir 
dar daugiau skaitytojų. Bet tokiu būdu skaity
dami, laikraščiui nepadėsim. Žinokim, kad juo 
daugiau skaitytojų, juo lengviau laikraštį išleisti. 
Ar neatsimenam patarlės: Daug rankų didžią 
naštą pakelia! Taip ir čia. Daug skaitytojų, 
daug laikraščio galima išleisti, o tada jis ir pi
gesnis. Paskaičiuokite patys. Paimkite tokį apy
tikrį pavyzdį:

5000 egzempliorių „Saulutės“ išleisti reikia 
3500 DM, o 300 egz. — 1800 DM Kiek vienas 
egzempliorius vienu atveju ir kitu?

Štaip kaip! Kai „Saulutė“ turės 5000 skaity
tojų, tai egzempliorius eis po 70 pf., o kai teturės 
300 — po 6 DM! Žinoma, tada visai niekas jos 
nepirktų, ir niekas jos negalėtų leisti.

Tai žiūrėkim, kad „Saulutė“ turėtų ko daugiau 
skaitytojų. Sunkus dabar laikas, ir labai striuka 
pinigo. Bet dar pasigalvokim — o gal kaip nors 
surasim tą markę mėnesiui! Tėvai kartais gau- 

\

na cigarečių. Viena markė — ne tiek daug jau 
tų cigarečių. Ar negalėtų jūsų tėveliai jų pa
taupyti, ir tą vieną markę paskirti jūsų lai
kraščiui? Žinoma, galėtų, ir jie tai padarys, tik 
gražiai paprašykit.

Be 'abejo, jūsų tėveliai nori skaityti ir savo 
laikraštį. Anam dar daugiau reikia pinigo, o kai 
skaito kelis, tai dar daugiau. Bet tėveliai ras ir 
kokį kitą būdą kelioms markėms sutaupyti. 
Tiktai prašykit.

Kodėl laikraščių leidėjai, redaktoriai ir rašy
tojai nori, kad jūs skaitytumėt laikraštį? O kad 
mes ne giriniai žmonės. Tiktai giriniai laikraščių 
neskaito. Ar mes norime tokie būti? Visai ne. 
Amžina gėda mums būtų.

O ką gi duoda laikraštis? Man rodos, to nie
kam jau nereikia aiškinti. Kai skaitom, tai ir 
juntam, ir žinom, ką duoda, kokia iš to nauda.

Tai kaip geriau: skaityti ar neskaityti laikraš
tį? Ir be to klausimo žinau, kad visi atsakysit: 
skaityti!

Dėl to ir skaitykit. Įsigykit ir skaitykit. O ne 
tik čia, bet ir visur kitur būdami.

Paskutiniu laiku jau daugelis lietuvių išva
žiuoja J užjūrius. O kad ir kažin kur būtumėt, 
be savo laikraščio nenurimkit. Viso pasaulio 
keliai atidari, išskyrus bolševikiją, iš visur galite 
laikraštį užsiprenumeruoti, ir visur jums galės 
nusiųsti. .Tik visada būkit ir pasilikit gryni lie
tuviai, savo Lietuvos ir gimtosios savo kalbos 
mylėtojai. O kokie būtumėt mylėtojai, jei savo 
laikraščio ir knygų neskaitytumėt? Ilgainiui už
mirštumėt ir gimtąją savo kalbą. O tada labai 
liūdėtų Lietuvą, liūdėtų jūsų tėvai, broliai ir 
seserys.

Taigi neužmirškit savo laikraščių ir knygų, o 
tada nepamiršit ir Lietuvos. Simuko tėtis

Šio numerio viršelis — Tel. Valiaus.

' . Kaina 1 DM

„SAULUTĖS“ adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14
Tiktai siunčiant rankraščius ar paveikslus, reikia rašyti Redakcijai, o siunčiant pinigus ar rašant 

„Saulutės“ prenumeratos ir platinimo reikalais, rašyti Administracijai.
Druck: Borek & Geiser, (21a) Detmold i. Lippe.
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