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Jonas Pakrantis Amerikoje Vyt. Alantai 

gamtos prie v f 
SCIO... 

Jonas Pakrantis, šimtanuo-
šimtinis lietuvis, parėjęs iš fab
riko, tarė savo žmonai: 
- — šiandien laukiau autobuso, 
žinai, kur Vyomingo ir West 
Chicagos skersgatvėje reikia 
persėsti, ir staiga vėjelis dvelk
telėjo tokiais jauno, ką tik su
žaliavusio miškelio gaivinančiais 
kvapsniais, kad aš visais savo 
plaučiais ėmiau traukti tą nuos
tabų pavasario dvelktelėjimą, 
tartum per operaciją silpstančia 
širdim ligonis deguonį." Aš ste
bėjaus, iš kur tas pavasario 
dvelkimas didmiesčio viduriuo
se? O labai paprastai: žinai, ten, 
ant tų dviejų gatvių kampo yra 
sporto aikštė apsodinta medžiais. 
Tų medelių pavasario pumpu
rų galybė ir nugalėjo keletai 
akimirkų gatvės dulkių ir ben
zino troškinantį tvaiką. Pasiu
tusiai pasiilgau gamtos! Kad 
taip, žinai, koks miškelis, pie
velė, upeliūkštis ... Rodos, jei 
weatsigaivinsiu gamtos prie
globstyje, užtrokšiu tame did
miesčio tvaike... 

— Ar nesakiau: jei turėtu
me "karą", tai kiekvieną sa
vaitgalį galėtume išvažiuoti už 

•liesto, — murmtelėjo žmona 
ruošdama pusrytį. 

Vyras nieko neatsakė ir, ro
dės, tą pokalbį pamiršo, bet. ne
pamiršo jo žmona, Birutė. Ji 
ttusprendė padaryti vyrui staig
meną. Kai Pakrantis pavalgęs 
prigulė, ji nubėgo pas savo kai
mynę, Adelę Kanapienę, ir su-
gltarė su ja ateinantį sekmadie
nį išvežti vyrus į gamtą, būtent, 
1 miesto žvėryną. 

Kelionė prasidėjo ne taip jau 
sklandžiai. Tokių gamtos mėgė

jų, kurie neturi automobilių, 
sekmadienį atsirado ir daugiau. 
Autobuso gatvės viduryje, sau
lėkaitoje, teko laukti gana ilgai. 
Buvo ir karštoka ir tvankoka, o 
kas be to, kad ir be atvangos 
zujančios mašinos nebūtų smil-
kusios tam tikrais kvapeliais. 

kai jiems pritarė, o motinos nuo
lankiai šypsojosi, be abejo, šir
dyse gerėdamosios savo atžaly
no sveikata, entuziazmu ir smar
kumu., Kitoje geležinkeliuko pu
sėje, už tvoros, buvo matyti 
tviskančių saulėje automobilių 
nugarų jū^a. Ir kai po keliolikos 

Pagaliau, autobusas atėjo pri - j  minučių traukiniukas vėl per-
sikimšęs, bet laukiantieji vis galingai švilptelėjęs sustojo ki-
dėlto šiaip taip įsimurdš. Pa- toje miniatiūrinėje stotelėje vi-
krantis vos spėjo braukti nuo si, jau truputį apsvaigę pirmai-
kaktos sodriai rasojantį pra- šiais gamtos padvelkimais, links-
kaitą, bet jo žmona žiūrėjo į jį mi lipo iš vagonėlių, nekantriai 
skatinančiai šypsodama, tartum 
sakydama: "Pakentėk, balandė
li, gamtos prieglobsty j e atsigai
vinsi." v 

Kadangi dar reikėjo persėsti, 
tai Pakrančių ir Kanapėnų šei
mos pasiekė žvėryną maždaug 
po pusantros valandos. 

Patenkinti baigę nemaloniu 

KARIAI NENULEIDO GALVOS 

skubėdami gėrėtis kitais gam
tos burtais. 

Iš stotelės Pakrančių ir 
penų šeimos pateko tiesiai į ma
žų ir labai simpatingų beždžionė
lių plantaciją. Pakrančių Algiui 
jos labai patiko. Ypatingai jis 
negalėjo1 atsigėrėti kaip jos 
grakščiai gaudydavo savo gau-

įžangą į gamtos prieglobstį, jie iruotomis rankomis jo ir kitų vai-
laimingi pasipylė iš tvankaus 
autobuso į gražiai išcementuo-
tą ir labai saulės įkaitintą aikš
telę, kuri kažin kaip neišvengia
mai vedė į mažą stotelę, iš ku
rios kas keletas minučių ėjo 
mažas, miniatiūrinis traukiniu
kas į tolimesnį gamtos prie
globstį. , Vaikai buvo sužavėti 
mažu garvežėliu. 

Traukinėliui atėjus, visi sku
bėjo atsisėsti į patogesnes vie
tas ir, žinoma, be pasistumdymo 
neapsėjo. Kai visi susėdo, gar
vežiukas linksmai švilptelėjo ir 
pasileido apyjaunio miškelio link, 
kur jau mirgėjo minios žmonių. 
Traukinėlis dundėjo gyvai, o Al
gis ir Kanapėnų to pat amžiaus 
sūnus, Šarūnas, iš pasitenkini
mo, kaip jauni Tarzanai, šūka
vo kovingus šūkius, amerikoniu-
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kų mėtomus valakiškus riešu 
tus. Ir kai reikėjo palikti tą 
Afrikos kampelį, jis užsispyrė 
neiti. Nors Pakrantį sūnaus ka
prizai labai siutino, bet jis to 
neparodė ir vaiko ožius sutvar
kyti paliko žmonai. Pagaliau, 
juk jinai atgabeno jį į gamtos 
prieglobstį... 

Palikę beždžiones, jie užsuko 
| aukštą pastatą, kur nosį rietė 
neišpasakytas dvokimas. Mat čia 
gyveno raganosiai. Tą jaukų 
gamtos kampelį jie pasiskubino 
apleisti ko greičiausiai. 

Paskum tiesiausiu keliu jie 
nužingsniavo į ožių bei ožkų ka
ralystę. Čia ik) žmogaus rankos 
padarytas uolas karstėsi ožkos 
ir ilgabarzdžiai ožiai. Poniai Ka-
napienei tie gyviai kažin kodėl 
labai patiko. Pakrantis ta pro
ga neiškentė kažin ko nesumur
mėjęs apie moterų būdo pana
šumą su tais ilgabarzdžiais pa
darais. Ponia Kanapėnienė ka
žin kodėl tą nekaltą pastabą pri
ėmė savo adresu ir smarkiai at
kirto, jog moterys ir ožkos ne
turinčios nieko bendro, kai tuo 
tarpu vyrai, jei jie nesiskųstų, 
būtų ožių iškirpti portretai. Po
nas Kanapėnas priekaištaujan
čiai šūktelejo: "Adėle!", bet už 
jos nugaros pritariamai linkčio
jo galvą Pakrančiui. Į bebręs-
tantį konfliktą paskubėjo įsikiš
ti ponia Pakrantienė ir, paėmu
si po ranka savo kaimynę, nu
sivedė ją toliau, mesdama, ta
čiau, vyrui nieko gero nežadantį 
žvilgsnį. 

Karštis, žvėrių įvairūs kva

pai, minia Pakrantį neišpasaky
tai erzino. Jis svajojo apie ra
mų gamtos kampelį... 

Pagaliau, konfliktas įvyko jei 
ne tarp tėvų, tai tarp vaikų. 
Kaip viskas prasidėjo, niekas ne
pastebėjo, tik ponia Kanapėnie
nė aiktelėjo, kai vaikai jau su
sikibę už apykaklių smarkiai 
voliojosi ant žolės. Pakrantis, 
pagaliau suradęs šiokią tokią 
pramogą, ėmė kvatotis. Ponas 
Kanapėnas žiūrėjo į rungtynes 
truputį susirūpinęs, lyg žmogus, 
kuris uždėjo nemenką sumą už 
vieną imtynininką, šiuo atveju 
savo sūnų. 

Bet į reikalą kiek kitaip pa
žiūrėjo žmonos. Jos puolė prie 
vaikų, ir kiekviena, pasigavusi 
savąjį už pažastų, šiaip taip juos 
išskyrė ir pradėjo tvarkyti jų 
veidus ir apdarą. Vaikai iš tolo 
spardėsi vienas į kitą kojomis. 
Paskum, kiekviena pasiėmė sa
vo vaiką už rankos ir, net ne
žvilgterėjusios į vyrų pusę, nu
sivedė juos toliau. Vyrai, tar
tum jausdamiesi kažin kuo nu
sikaltę, nusekė paskui. 

Paskum Algis pasiūlė savo 
tėvui užeiti į beždžionių teatrą. 
Pakrantis jau buvo taip pa
vargęs, kad nebenustebo, jog 
tokio "teatro" esama. Jis nu
sekė nesipriešindamas. Tai buvo 
mažas amfiteatrėlis, kurio viena 
dalis buvo po stogu, o kita po 
grynu dangum. Kadangi po sto 
gu vietos jau buvo užimtos, tai 
jie turėjo sėdėti saulėkaitoje. 

Už grotais aptvertos nedidelės 
scenos keturios beždžionės rodė 
savo meną. Viena, 30 metų senė, 
ypatingai buvo vikri. Ji važinė
jo visokio pobūdžio dviračiais 
pasisodinusi vieną beždžionę 
priešakyje, kitą užpakalyje, 
didžiausią savo gudrybę ji, tur 
būt, parodė tada, kai jos tre-
niruotojas užmovė jai ant pa
kaušio suglamžytą skrybėlę, už
dėjo ant nosies akinius, pra-
žiodžius įspraudė į jos plačius 
nasrus pypkę ir, padavus į ranką 
lazdelę, paleido ją vaikščioti pa
gal grotus. Beždžionė vaikščiojo 
linkčiodama, pakibdama skribe-
lę, patraukdama pypkę ir buvo 
panaši į profesorių. Vaikų en
tuziazmui nebuvo galo, o Pa
krantis jautė, kaip bėga prakai
tas per nugarkaulį. 

Kai beždžionių teatras pasi
baigė ir jie atsistojo eiti, Pa
krantis jautėsi labiau pavargęs, 
kai po aštuonių darbo valandų 

Prieš porą metų, kai artė
jant lapkričio 23-ajai vienur 
kitur buvo užsiminta apie 
Lietuvos kariuomenės šven
tės paminėjimą, iš Kanados 
kilo ir JAV lietuviškoj spau
doj išsiplėtė ilgos diskusi
jos — ar reikia, ar verta tą 
šventę beminėti. Pernai ta 
šventė jau daug kur buvo 
gražiai minėta be jokių dis
kusijų. Šįmet, jei šiaip jau 
tų minėjimų ir nebuvo ypa
tingai daug, tai vienu atžvil
giu lapkričio 23-čioji susi-

rinėja paskutiniojo karo ei
gą. Straipsnis šiame nume
ryje dar nebaigtas. 

Iš viso atgijęs Karys dvel
kia nepriklausomos Lietuvos 
Kario dvasia. Ir ne nuosta
bu, nes jį ir vėl mums paren
gė buvusieji Lietuvoj to laik
raščio redaktoriai — kpt. S. 
Urbonas ir St. Butkus, prie 
šio laikraščio praleidęs di
džiausią savo gyvenimo dalį. 

Iš visų straipsnių dvelkia 
mintis, kad Lietuvos kariai, 
nors ir nelaimingų aplinky-

laukė vertingiausio ir ap- bių išblaškyti, nėra nusiminę 
čiuopiamiausio atžymėjimo. dėl ateities ir neturi pamato 
Būtent, šių metų lapkričio ,rausti dėl praeities. Neapgal-
23-čiosios proga šioj pusėj1 

vandenyno atgijo Lietuvos 
karių laikraštis — žurnalas 
Karys. 

Kaip Lietuvoj jis buvo ne 
vien karių, bet ir plačios vi
suomenės skaitomas, taip ir 
čia jis atrodo vertas ne vien 
buvusių karių, bet ir visų 
lietuvių dėmesio. 

Tarp daugelio didesnės ir 
mažesnės vertės straipsnių 
ypatingai pažymėtinas pulk. 
K. Griniaus straipsnis "Le
miamieji metai", kuriame 
autorius labai įdomiai nag-

fabrike. "Matyt, aš jau visai 
būsiu atpratęs nuo gamtos prieg
lobsčio", pagalvojo jis. Bet kai 
jis užsiminė apie namus, žmo
na atsakė labai nustebusi: 

— Kaip tat? Juk mes dar ne
matėme gėlyno... 

Ir jie dar apie porą valandų 
ieškojo gėlyno, kurio, žinoma, 
nerado. 

Parvažiuojant vėl reikėjo lauk
ti autobuso ir pasispaudyti su 
žmonėmis. Kai pagaliau jie atsi
dūrė namie, žmona tą iškylą į 
gamtos prieglobstį užbaigė to
kiais žodžiais: 

— Tu visai nfemoki elgtis su 
žmonėmis. Tu visą laiką vaikš
čiojai susiraukęs ir nieko ne
kalbėjai. Nesuprantu, ką tau pa
darė ponia Kanapėnienė, kad tu 
ją beždžione išvadinai! Aš iš 
paskutiniųjų stengiausi tave iš^ 
gabenti į gamtą, kurios, tu sa
kaisi, taip pasiilgęs, o kaip tu 
įvertinai mano pastangas ? Ir pa
galiau, aš visai tavęs nebesu
prantu, koks tu tėvas: vaikas 
mušasi, voliojasi po purviną že
mę, o jis sau kvatojasi | šonus 
įsirėmęs! 

Pakrantis buvo per daug pa
vargęs, kad būtų bent kiek no
rėjęs dalytis toliau įspūdžiais 
su žmona apie tą iškylą į gam
tos prieglobstį... 

voti ar piktos valios prie 
kaištai — kodėl neapgynė 
Lietuvos — nesukėlė juose 
nepamatuoto nuotaikos kri
timo ir jie nenuleido gal
vos, nenustojo pasitikėji
mo, Lietuvos kario vardo 
garbingumu. Kariai įverti
na Lietuvą ištikusią nelai
mę, pergyvena ją drauge su 
visais ar net jautriau už ki
tus, bet kaip nelaimę, o ne 
kaip gėdą, kurią vienas ki
tas nesusipratėlis arba Lie
tuvos priešų tarnas norėtų 
jiems prisegti. 

Šitą mintį jau nebe pirmą 
kartą pabrėžia savo straips
nyje ir gen. S. Raštikis. Jis 
dar kartą tarp ko kita karto
ja savo jau anksčiau tai šen 
tai ten paskelbtą mintį, kad 
dėl 1940 metų Lietuvos įvy
kiu "kariuomenės negalima 
kaltinti, nes jie buvo milži
niškų išorinių faktorių ir 
mūsų tuometinės politinės ir 
karinės vadovybės, bet ne 
pačios kariuomenės sprendi
mų išdava." 

Ši mintis, ypač, kai ji gir
dima iš šių lūpų, kas kartą 
sukelia abejojimų —* ar ji 
savo vietoj? 

Atrodo, kad jos autorius 
nori kiekviena proga pabrėž
ti tą faktą, kad 1940 metais 
jis nebuvo Lietuvos kariuo
menės vadu. Tos minties 
kartojimas lyg ir reiškia 
tam tikrą" Įtaigą: "Supraskit, 
jeigu tai būčiau buvęs aš, 

tokis." Netvirtinu, kad geili 
Raštikis kaip tik tą nori p 
sakyti, bet tebūnie leista pa* 
stebėti, kad kelis kartus gim 
dint čia minimą pareiškimą 
kaip tik iš jo, ne vienam to
kia mintis lenda i galvą..a 

Visų pirma, minėtas pa
reiškimas savyje nėra visai 
nuoseklus: "pačios kariuo
menės" sprendimų, kaip to
kiais atvejais pasielgti, ii 
viso nebūna, nes kariuome
nė gi nebalsuoja, ar priešin
tis, ar trauktis, ar pasiduo
ti. Kariuomenė gali būti kal
tinama tik tada, kai ji nepa<* 
rodo noro vykdyti vadovybes 
įsakymo kovoti. Todėl aiški
nimas, kad negalima kaltinti 
kariuomenės už nesiprieši
nimą, kai buvo įsakyta nesi
priešinti, nei nereikalingas, 
tai savaime aišku, čia ir te
gali būti kalba apie vado
vybę. 

Kitas klausimas, ar ir va
dovybė, kaip karinė, taip ir 
politinė, irgi ar negali pana-
šiai teisintis, kad ne ji ga
lėjo įvykius nulemti, kad 
juos nulėmė tik "milžiniški 
išoriniai faktoriai"? 

Antra vertus, jeigu gen. 
Raštikis iš tikrųjų siūlo 
mums mintį, kad jis būtų 
kitaip dalykus sprendęs, tai 
ta mintis irgi keltų stiprių 
abejonių. Juk 1940 m. birže
lio 15 d. jam buvo pasiūlyta 
ministerio pirmininko vie
ta — pirmininko tokios vy
riausybės, kuria Maskva, bu
vo spėjama, bus patenkinta, 
Gen. Raštikis buvo sutikęs 
stoti šitokios vyriausybės 
priešaky. Vadinasi, buvo pa
siryžęs eiti ne priešinimosi, 
bet nuolaidų keliu. O kai ka
tastrofa jau įvyko, jis pats 
buvo paskirtas vykdyti Lie
tuvos kariuomenės "per
tvarkymą", kitaip sakant, 
likvidavimą. Ir jis tai vykdė. 
Tai nėra kaltinimas. Tai da
ryti privertė milžiniški fak
toriai. Bet tai nėra paskati
nimas galvoti, kad kita ka
rine vadovybė tikrai 1940 
metų birželio 15 dieną būti| 

tai kariuomenės vadovybės kitaip pasielgusi... 
sprendimas būtų buvęs ki-1 J. Ašmys. 
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dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
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dar abejonių klupdomas, spaudė gazą. 
Juodoji rodyklė svyravo ties 40. Dau
gelis mašinų praūždavo aplenkdamos jį. 

Tolesni Tvirbutų gyvenimo įvykiai 
buvo aprašomi laikraščio skiltyje: IŠ 
MŪSŲ PADANGĖS. 

Maždaug po savaitės, kai Tvirbu-% 

tas buvo pamėginęs baigti su senuoju 
gyvenimu, pasirodė toks gabaliukas: 

Iširo graži lietuviška šeima 
"Mūsų kolonijoj Oakland tvintai, 

gražiai gyveno ponai Tvirbutai, Petras 
ir Helena. Visi juos laikė kone už pa
vyzdingus. Abudu nebuvo tinginiai. 
Abudu dirbo, buvo geri darbininkai 
ir patogiai pradėjo gyventi nuosavam 
nusipirktam name, labai gražioje ir 
turtingoje apylinkėje, 1372 W. Fortune; 
Ave. Kartais tik nusimindavo, kad gar
nys per eilę metų aplenkia juos. 

"Bet štai, gal prieš kokias dvi sa
vaites susirado garnys ir padovanojo 
aštuonių svarų lėlę — buinų berniuką. 
Buvo apvaikščiotos labai iškilmingos 
krikštynos. Berniukas gavo vardą Bil-
įjr. Kūmų vietoje sėdėjo jų giminės: Mr. 
Stanley A. Sutkus, iš 2839 W. Noise St., 
ir Mrs. Stella P. Palubis, iš 4035 N, 
gkotih Ave. Mrs. Palubis yra sesuo 
įkirs. Helen O. Tvirbutt, kurios vyras 
Tadas nelabai seniai pasimirė. Savo 
atsilankymu pagerbė krikštynas labai 

daug nusipelnęs lietuviams garsus ad
vokatas ir real estate Mr. Paul N. Bar-
nett - Barniūnas, iš 1372 E. Omaha Ave. 
Taip pat atsilankė ir Smyth Co. di
rektorius Mr. Zdenek S. Peska. Buvo 
daug ir kitų svečių bei giminių. 

"Kas gi galėjo pamanyti, kad atsi
ras pašaliniai neatsakomingi gaivalai, 
kurie sudrumstė tą gražų ir laimės ap
lankytą gyvenimą. Neapsikęsdama kal
bomis ir prasidėjus nesusipratimams 
iš vyro pusės, Mrs. Tvirbutt užvedė 
teisme išsiskyrimo bylą. Kiek girdėti, ji 
neprašo iš savo vyro užlaikymui savęs 
ir sūnaus, tik reikalauja grąžinti jai 
tą dalį, kurią įdėjo savo uždirbtais pi
nigais. Dabar eina darybos, kiek ji tu
rės gauti. ^ . 

"Labai nepatenkintu šituo visu rei
kalu Mrs. Ona Bitinienė, Mrs. H. O^ 
Tvirbutt motina. Ji yra kilusi Lietuvoj, 
iš Kirdeikių, tad to krašto žmonės mė
giami jų svečiai. Pagal tėvus vadinosi 
Dargužytė. Lietuvoj jie buvo garsūs 
ir jų šeimos papročiai dar stipriai pa
laikomi ir čia. Būdamas Lietuvoj su 
jų šeima gyvenau artimoj kaiminystėj. 

"Mrs. Ona Bitinienė labai susisie
tojo ir daug pergyvena. Gaila moteriš
kes. Reiškiame jai nuoširdžiausią mū
sų užuojautą. Senas Draugas M* 

t į?o dviejų mėnesių: 
" " "  "  '  ( " 

Visai netikėtos vestuvės 
"Mrs. H. O. Tvirbutt, pagal tėvus 

Bitinaitė, kai persiskyrė su savo vyru, 
apsigyveno tėvų namuose. Iš vyro jai 
priskyrė $8520. Užsidirbdama, žinoma, 
galėjo gyventi ir auginti sūnų. Bet 
koks gyvenimas vienos moteriškės. 
Niekas nepavydėtų daug. Dabar tai 
tikrai galės pavydėti. Ją veda pats Di
rektorius Mr. Z. S. Peska. Žada būti 
labai šaunios vestuvės. Svečių numa
tyta iki trijų šimtų. Užordeliuotas pats 
geriausias hotelis SWAN. Lauksime. M. 

Dar po šešių savaičių: 
Petras Tvirbutas apleidžia mus 

"Mr. P. B. Tvirbutt visai nenupel
nytai didelį skausmą apturėjo. Iš tos 
tūžmasties, o gal ir susikrimtimo tu
rėjo parduoti namą ir visa kita užbaig
ti. Nieko nelaukdamas tuojau išvyks
ta. Sakosi, kad dabar į Arizoną. Noriu, 
sako, pirmiausia pasilsėti, o paskum — 
pažiūrėsim. 

"Ką dabar veiks, irgi nežino. Tik, 
sako, kietai griebsiu gyvenimą už ragų 
ir parklupdysiu ant kelių. O, jis tai ga
li ! Iš jo visako galima tikėtis. 

^Mums labai gaila išsiskirti su Mr. 
Tvirbutu. Turėjom labai gerą sugyve
namą kaimyną, žmogų ir didelį visuo
menės veikėją. Jis nuolat skaitė laik

raščius, užsiprenumeruodamas visiems 
metams, dalyvavo Pabarės shore, spor
to klubuose ir kitur. Prigulėjo prie Da
riaus ir Girėno posto. Duodavo ir aukų, 
neskūpus buvo. 

"Linkime ir tolimesniame jo gy
venime daug laimės ir pasisekimo. Tai-
po pat nenustojame vilčių, kad jis mū
sų neužmirš ir dažnai atsilankys čionai. 
Jis pats prižadėjo. Sako, niekad neuž
miršiu, kol gyvas būsiu. 

„ Senas Draugas M. 
* * 

Seno Draugo M. pagalba galima 
būtų ir baigti apie Tvirbutus. Smulk
menas gana teisingai surašė jis, beveik 
protokoliškai. Tik pats svarbiausias, 
esminis dalykas kažkodėl suktai nuty
lėtas. Maža to, lęad nutylėtas, bet dar 
pašaliniais nukrypimais gerokai ap
temdytas. Todėl skaitytojams ir gali 
būti neaišku: kaip gi galų gale susidėjo 
aplinkybės, kad "iširo graži lietuviška 
šeima"! 

Sąmojingai* sakau, kad suktai nu
tylėjo, nes turėjo žinoti. Bematant apie 
tai buvo patyrusi Bitinienė, Helen se
suo Stella, Muraškienė ir kitos artimes
nės kaimynės. Todėl ir Senas Draugas 
M. negalėjo nežinoti. 

Dramatiškiausia scena įvyko rytfc, 
kai tik grįžo Tvirbutas. Helen, pasiro

do, jau seniai belaukianti jo. Smar
kiai sukrėsta, klaikiausių minčių blaš
koma ilgai laukė. 

Ji tuojau, vos tik išvykus jam, 
pastebėjo, kad nėra. Prižadino ją šiur
pus sapnas. Giedriam danguje staiga 
susisuko juodas baisus debesis, šniokš
damas, smarkiai ūžiančiu viesulu krito 
jis žemyn, stačiai ant jų namo. Trenke 
perkūnas, sutvyskėjo ugnys ir pasi
pylė šipuliai. 

Tuo pat metu, kai patrakusios, su
žviegė jų palangėj ugniagesių mašinos, 
pralėkdamos pro šalį. Helen pašoko iŠ 
lovos ir tuojau jos akyse plačiai išsi
skleidė šviesa, tarytum gaisro liepsnos. 
Pritrenkta, panikos suimta, pradėjo 
šaukti: "Peter! Peter!" Nieko nelauk
dama nuskubėjo į vyro miegamąjį. 

Čia klaikumas dar daugiau padi
dėjo: lova visai nepaliesta. Greitai vel 
išbėgo ir apsižvalgė pro visus langus. 
Tylu, ramu, tik priešais akinančia švie
sa spindėjo gatvės žibintas. Jokio gais
ro nebuvo matyti. Ugniagesių mąšinoa 
kažkur toliau buvo nudūmusios. 

"Bet kame gi jis?" •— nukrėtė šiiir-

Bematant pašoko mintis apžiūrėti. 
garažą. Garažas atlapas ir automobilio 
nėra. Dar siaubingiau pasidarė jai, 

( Bus dau|iaa > J 


