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jlMTANUOSlMTlNIS LIETUVIS 

jon a s  P a k r a n t i s  A  m  e  r  i  k  o j e  Vyt. Alantai 

Ka nutarė J. Pakrančio sušaukta 
% 

konferencija 
Praėjusią savaitę mes šioje 

vietoje rašėme, kad Jonas Pa
krantis ir Petras Kanapėnas mu
šė telegramą Vlikui reikalauda
mi tvirtinti susitarimą su diplo
matais. Kaip ir buvo galima ti
kėtis, jokio atsakymo iš mūsų 
vadovaujančio veiksnio būstinės 
jie nesusilaukė ir todėl, nuodug
niai pasitarę, jie nutarė j reika
lą rankas nenumoti, o imtis to
lesnių konkrečių žygių mūsų vi
sų vadovaujančių veiksnių vie
nybei pasiekti. Kadangi jie abu 
nesijautė atstovaują visai lietu
vių visuomenei, tai pasiryžo su
šaukti platesnį pasitarimą, ku
riame dalyvautų maždaug visų 
mūsų srovių patikėtiniai. 
. Toks pasitarimas šiomis die
nomis įvyko Jono Pakrančio bu
te. Vyrą, kuris kalbėjo dešinių
jų srovių vardu, pavadinkime 
Dešiniasparniu, kairiųjų atsto
vas tebus pavadintas Kairiaspar-
niu, o didžiulei palaidai masei, 
kuri nesidomi jokiomis partijo
mis, tegul atstovauja Bepartinis. 

Klausimą referavo Kanapėnas. 
Jis labai kkrštai įrodinėjo, kad 
Vliko nusistatymas netvirtinti 
susitarimo su diplomatais esąs 
tiesiog pragaištingas Lietuvos 
vadavimo darbui, kad tremtinių 
visuomenė, nematydama vieny
bės vadavimo akcijos viršūnėse 
pati jaučiantis demoralizuota ir 
atvėstanti vadavimo darbui, kad 
Vlikas varąs labai žemažiūrišką 
partinę politiką, kad būtinai rei
kią imtis kokių nors konkrečių 
žygių toms frakcijų komedėjė-
lėms baigti ir Lietuvos vadavi
mo darbą pagrįsti visuotinesnių 
ir platesniu pagrindu, kuris stip
riau būtų atremtas į patį lietu
višką reikalą, o ne į siaurą, nie
kingą, pasenėjusį, jau seniai pa-
lėsiais atsiduodantį partinį ego-
jizmėlį. Baigdamas jis pridūrė, 
kad tremtinių platesnė visuome
nė negalinti to reikalo palikti 
Dievo valiai, kad Lietuvos vada
vimo darbas rūpįs ne tik Vlikui, 

bet turįs rūpėti ir rūpįs kiek
vienam doram lietuviui tremti
niui, kad reikią kas nors daryti, 
bet taip daryti, kad pagaliau 
augštieji mūsų vadavimo veiks
niai susiprastų ir mestų žaidę 
blogo skonio frakcinius farse-
lius, o imtųsi rimto ir konkre
taus darbo. 

Po tų Kanapėno žodžių visuo
menės atstovų konferencijoje ki
lo sąmyšis. Pirmas pašoko pro
testuoti Dešiniasparnis. 

— Ką čia pasakė ponas Ka
napėnas — nesąmonė. Vlike vis
kas tvarkoje. Aš negalėčiau pa
sakyti nei kodėl, nei kaip, nei 
kas ten to susitarimo netvirtina, 
bet jei netvirtina, turbūt, taip 
ir reikia. Jei mes lig šiol pasi
tikėjome mūsų aukščiausiu va
davimo veiksniu, tai turime pa
sitikėti ir toliau. Lig šiol jokio 
susitarimo su diplomatais ne
buvo, o Lietuvos vadavimo dar
bas vis dėlto buvo varomas sėk
mingai ir nėra jokio pagrindo 
manyti, kad jis būtų blogai va
romas ateityje. Man rodos, kad 
ponas Pakrantis visai be reikalo 
mus čia sušaukė: jis tik gaišina 
be reikalo laiką sau ir mums. 
Vlike sėdi mūsų visų atstovai, 
ir jie žino ką darą ... 

— Bet me^ nežinome, — per
traukė jį Bepartinis. 

— Bet ar mes pasitikime sa
vo atstovais, ar nepasitikime? 
— pakeltu tonu paklausė Deši
niasparnis. 

— Kaip mes galime pasitikėti 
žmonėmis, kurie toliau savo 
frakcijos kambario sifenų nieko 
nemato? — savo rėžtu paklaur 
sė Kanapėnas. 

— Iš kur tamsta žinai, kad 
jie tokie žemažiūriai? — ironiš
kai šyptelėjo Dešiniasparnis. — 
Jei jie netvirtina susitarimo su 
diplomatais, tai tas manęs dar 
neįtikina, kad jie nesuprastų 
viešų reikalų. 

— Ir aš taip pat galvoju, — 
įsikišo į pokalbį ir Kairiaspar-
nis. — Susitarimas visai nerei

kalingas ir nenaudingas. Jei mū
sų diplomatai nori, gali prisi
dėti prie Vliko, jei nenori, kaip 
sau nori: išsiversime ir be jų. 

— Keista, kad tamsta taip 
kalbi, — pastebėjo Pakrantis. — 
Yra tamstos atstovaujamoje 
srovėje žmonių, kurie kalba vi
sai priešingai. 

— Betkurioj organizacijoj at
skalūnų netrūksta, — atšovė ka
tegoriškai Kairiesparnis. 

— Taip besiginčydami mes 
prie jokių išvadų neprieisime, — 
vėl paėmė žodį Kanapėnas. — 
Eikime prie konkrečių pasiūly
mų. Aš siūlau surašyti plačią 
peticiją^ ir pasiųsti Vlikui. 

— Aš sutinku peticiją rašyti, 
bet joje turi būti įrašytas pa
sveikinimas Vlikui ir išdėstyti 
motyvai, kodėl mes pritariame 
jo nusistatymui dėl susitarimo 
su diplomatais netvirtinimoj — 
pasakė Dešiniasparnis. — Aš 
siūlau, kad peticiją suredeguoti 
būtų pavesta man ir Kairiaspar-
niui. 

Tačiau tam pasiūlymui nepri
tarė kiti konferencijos dalyviai. 
Tuomet konferencija skilo ir De
šiniasparnis su Kairiasparniu iš
ėjo namo. 

Pakrantis, Kanapėnas ir Be
partinis ilgai galvojo, kas rei
kėtų daryti. Iš pradžios jie jau 
buvo besusitarią rašyti peticiją 
bet paskum nuo tos minties at
sisakė, nes jie nė kiek neabejojo 
kad jų peticija susilauks tokio 
pat likimo, kaip ir telegrama 
Gal ją kas paskaitys, o gal ir ne 
gal ji pateks į archyvą, o gal 
tiesiausiu keliu, $tsįdurs šiukš
lių dėžėje. 

Tuomet jie nusprendė siųsti 
delegaciją į patį Vliką. Jie gal
vojo iškart nušausią du zuikius: 
paragins gyvu žodžiu Vliką pa
tvirtinti susitarimą su diploma
tais ir pasiinformuos, kas gi ten 
iš tikrųjų dedasi už tų Vliko sie
nų. Kanapėnas ypatingai pabrė
žė reikalą sužinoti ir parsivežti 
Vliko narių pavardžių sąrašėlį 

Laisvis Alėja Wehnen barakų mieste 
Vienoj didžiausių Britų zonos 

stovyklų Wehnen b/Oldenburg 
ištisam mieste barakų, išaugu
sių ant begalinių smėlynų, dar 
yra susispietę 470 lietuvių. Vie
noje stovykloje — daugiau tau
tiečių, negu- visoje prancūzų zo
noj ... 

Kai spalfb paMįttfstovyklą 
aplankė BALF pareigūnai, kolo
nijos pirmininkas p. Narbutas 
pasidalino su jais informacijo
mis: Stovykla yra perduota vo
kiečių administracijai. Už len
tinių barakų "butus" su šviesa 
tenka mokėti po 21 pfen. už 
kvadratinį metrą. Maistu, kuru 
ir drabužiais reikia apsirūpinti 
patiems. Tam tikslui vienas as
muo gauna 80-90 DM*į mėnesi; 
reiškia už 20 markių į savaitę 
reikia apsimokėti butą, kurą, 
prasimaitinti, apsirengti, apsi
skalbti, batus susilopyti... 
(Svaras sviesto šiuo metu kaš
tuoja DM 1,53,. litras pieno — 
0,38, kilogramas juodos duonos 
— 0,50). 

Džiovininkų, daugiausiai pa
leistų iš sanatorijos, bet dar nuo
lat kontroliuojamų, yra 63. 
Chroniškų ligonių — daugiau
siai reumatikų, sergančių jau 
2-3 metus, kurių niekas nebegy-
do, nes nebėra vilties pagyti, 
yra 7 šeimos. Kai kurios jų turi 
išlaikyti 3-4 vaikus. Iš įstaigų 
ligoniai negauna jokių papildo
mų pašalpų nei maistu nei pini
gais. Tik kolonijos pirmininko 
rūpesčiu ir pačių lietuvių soli
darumo dėka pasiseka suorgani
zuoti ligoniams po markę kitą, 
po mažutį maisto priedą. 

Labiausiai mes buvom sujau
dinti, sužinoję, kad Wehnene dar 

su įsakmiais paaiškinimais, kas 
kokiai frakcijai atstovauja. 

Taip pat gan ilgai biuvo kal
bėta, kas į tą delegaciją turi 
įeiti. Pagaliau nulėmė tas mo
tyvas, kad, kadangi Pakrantis 
ir Kanapėnas dabar bedarbiai, 
tai jie ir galį labai produktingai 
sunaudoti laiką vykdami viešais 
reikalais į Europą. Bepartinis ta 
proga nurodė, kad visuomenė 
jiems už tai būsianti labai dė
kinga. 

Pakrantis su Kanapėnu ilgai 
nelaukdami ėmė ruoštis kelio
nei. 

esama 4 lietuvių našlaičių. Tai 
kas, kad vieną našlaituką, kurio 
tėvai karo metu žuvo, globoja 
jo seneliai — 70 ir 76 metų. Ar 
ilgai jie tesės... Yra du pusiau 
našlaičiai — netekę motinos, 
nors tėvas dar gyvas, bet dirba 
ir gyvena atskirai. Pusantrų me
tų Pranukas T. atiduotas į vo
kiečių prieglaudą, reiškia vienas 
narelis išrautas iš lietuviškos 
bendruomenės kūno. Jo keturių 
metų seserį Stasę Danutę glo
boja toj pačioj stovykloj gyve
nanti pora (Kedaičiai). Patys 
ligoti ir neturtingi. Niekas 
jiems nepaskiria markės, niekas 
neatsiunčia maisto ar vaikiškų 
drabužių ryšulėlio už tai, kad 
grynai iš* krikščioniškos parei
gos jie pasiėmė globoti svetimą 
kūdikį. Kai žiūrėjom į moteriš
kę ir į mažąją Danutę, įrėmusią 
alkūnėles į globėjos — Elmos 
Kedaitienės kelius, mąstėm, kad 
štai čia yra tikrasis, nors ir ty
lusis herojizmas. Nors laikraš
čiai ir nelinksniuoja šių pilkųjų 
didvyrių vardų, bet mes norėtu
me viešai nulenkti prieš juos 
galvą, nes šitie žmonės nebijojo 
nei atsižadėjimo, nei pasiauko
jimo, kad tik neatiduotų lietu
viško kūdikio į vokiečių prieglau
dą, kad tik neleistų sutirpdyti jo 
vokiškai bendruomenei... 

Wehnen stovykla turi lietuviš
ką pradžios mokyklą su 90 vai

kų ir dviem mokytojais, kuriuos 
po didelių komiteto pastangų su
tiko apmokėti vokiečiai. Mokyk
lai parinkti gražiausi ir švie
siausi kambariai tiek kiek iš 
viso barakuose gali būti gražios 
patalpos ... Ilgai negalėjom nu
traukti akių nuo sienoje paka
binto spalvoto reljefo, vaizduo
jančio 5 lietuvių tautos istorijos 
periodus: pirmąjį padalinimą, 
spaudos draudimą, nepriklauso
mąjį laikotarpį, pirmąją okupa
ciją ir antrąją okupaciją. Vir
šum šios pastarosios didelė įspū
dinga kaukuolė kasdien prašne
ka čia susirenkantiems vaikams 
apie jų tautos tragediją ... 

Du kakmbariai yra paskirti 
vaikų darželiui, į kurį kas rytas 
susibėga apie 40 papurusių gal
vyčių. Tiesa, darželiui labai 
trūksta mokomųjų- priemonių 
ir žaislų, bet užtat netrūksta 
vieno: pasiaukojusių lietuviškų 
širdžių, kurios ir be priemonių 
sugeba žaisti sū vaikais savus 
žaidimus, 

O kai lynotą spalio vakarą 
mes atsisveikinam su Wehneno 
tautiečiais, ir jie lydi mus di
džiausia "barakų miesto" gat
ve, pirmininkas V. Narbutas 
šypsodamasis klausia: 

— Ar jūs žinot, kad gatvė, 
kuria mes dabar einam, vadina
si — Laisvės Alėja? ... 

BALF Informacijos Skyrius 

PRANEŠIMAS 
Anglų kalbos vadovo reikalą 

Neturėdami galimybės atski
rai atsakinėti į pasiteiravimus, 
pranešame, kad veikalo I dalis 
(Anglų kalbos pagrindai), ku
rios pirmas sąsiuvinys taip pat 
jau išėjo iš spaudos, bus dabar 
spausdinama be pertraukos po 
du sąsiuvinius kas mėnuo. II-ji 
dalis (Frazeologinis žodynas), 
kurios pirmas sąsiuvinys išėjo 
anksčiau, toliau bus spausdina
mas tik po to, kai išeis veikalo 
I-ji dalis. Antrosios dalies vie
nas sąsiuvinys buvo pirmiau iš
spausdintas tuo tikslu, kad vi
suomenė susipažintų su veikalo 
pobūdžiu, nes tokio žodyno lie
tuviškoji knygų rinka dar ne
turėjo. 

Siunčiant pinigus tik už 1 sąs. 
, prašome nurodyti, kurios dalies 
sąsiuvinį turime išsiųsti. 

WORD & PHRASE 
6660 W. 147th St. 
Tinley Park, III. 

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJAI 
Balio Gaidžiūno 

knygą 

Šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. 

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 doL Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Am, Cle
veland 3, Ohio. 

ĮSPĖJIMAS 
Užsakymai Anglų kalbos va

dovui dabartine kaina ir su da
bar nustatyta nuolaida bus pri
imami tik iki š. m. gruodžio 
mėn. 31 d. Kas siųs užsakymus 
vėliau, už jau išėjusius iš spau
dos sąsiuvinius turės mokėti 
pilną kainą (po 60 c. už 1 sąs.). 
Be to, kainoms kylant, tur būt 
teks ir šio leidinio kainą pakelti. 
Tačiau galimas kainos pakėli
mas nelies tų, kurie užsakymus 
atsiųs dar šiais metais, ir neat
sižvelgiant į tai, kiek bus įmo
kėję, jie užsakytą leidinį gaus 
sena kaina pagal paskelbtą nuo
laidų lentelę (5 sąs. už 2.75, 10 
—$5.00, 15 — $6.75 ir 20 — 
$8.00; šios nuolaidos duodamos 
mokant pinigus iš anksto). To
kiu būdu užsisakę veikalą šiais 
metais, gaus jį sena kaina, nors 
dalį pinigų sumokės ir vėliau. 

WORD & PHRASE 
6660 W. 147th St. 
Tinley Park, HI. 

Prisidėk 

prie VILTIES — spaudos 

ir'radio bendrovių 

rėmimo. 

Kiti irgi buvo j žemę panašūs, bet 
Vilkomirskis vėl ėmė šypsotis, šuo pa
sirausė, pasirausė po maišą, ištraukė 
vieną laišką ir padavė Vilkomirskiui, 
o pats vėLpaniro į maišą. Vilkomirs
kis skaitė ir šypsena greitai nyko iš 
veido. Po kelių akimirksnių veidas 
jam pasidarė baltas ir baisus. Akys, 
pirma slypėjusios už juoku springstan
čių vokų, išvirto į paviršių, ir kai jomis 
apmetė kambarį, visus nuo jų pagavo 
šiurpas. Bet pasakyti nieko nepasakė. 
Šuo jau buvo ištraukęs antrą laišką. 
Jis paėmė, skaitė ir skaitė, o šuo traukė 
ir mirksėjo akimis, lyg norėtų kam pa
sakyti: "tik jūs pažiūrėkite", nes ]*» 
biau balti Vilkomirskio veidas nebe
turėjo jėgos. Jis darėsi mėlynas, kaip 
pakaruoklio, ir kai šuo padavė mėlyno 
vyniojamo popieriaus skiautę, ir popie
rius, ir Vilkomirskio veidas pasidaui 
vteaiodos spalvos. 

— Kontrevoliucija! — iškošė pro 
dantis, ir atsisukęs j nei gyvus nei mi
rusius vyrus pridėjo, — Šunes, jūs! 
Jūs provokuojant visam krašte konttth-
voliuciją, o paskum norite maiše pa
slėpti! 

— Mes... mes... mes...—pradė
jo mikčioti Lapkus, bet toliau 
nieko negalėjo išspausti, ^ .• 

— Paprastas šuo gudresnis už jus. 
Partijos nariai jūs... Aš... 

/; Čia Vilkomirskio akys užkliuvo 
Ž^fioko, kuris stovėjo kambario kampe 
ir priekin palinkęs žiūrėjo įsispyręs j 
Vilkomirskį. Jam rankų pirštai, kaip 

traukomi, gniaužėsi ir vėl 

tiesėsi. Vilkomirskis pasikrapštė pa
kaušį, prisimerkė, lyg ką staigų prisi
minęs, ir paprastu, švelniu balsu ėmė" 
šnekėti. 

— Bet palaukit. Man atėjo puiM 
mintis. Jūs padarėte puikų darbą, de-
maskavot visą kontrevoliucija. Rytoj 
mes juos visus turėsim maiše. Aš 
tuoj... 

Pakilo ir išlėkė pro durk. Vyrai 
susižvalgė vienas j kitą, tik Lapkus 
niekur nepažvelgė: jis žiūrėjo įsispyręs 
į šunį, šuo žiūrėjo į jį. Tas trūko kelis 
akimirksnius, labai ilgus akimirksnius, 
paskum Lapkus šoko ir spyrė, bet šuo 
vikriai išsisuko ir palindo po stalu, Lap
kus kirto iš kairės, šuo vėl išniro ir visą 
smūgį gavo stalas, pašoko aukštyn ir 
apsivertė. Lapkus šoko per apvirtusį 
stalą prie šuns, bet tas vietoj nestovė
jo. šuo pasileido apie kambarį, Lap
kus išsitiesė jį vytis. Kiti pasitraukė 
į kampus. Kelis kartūs Lapkus jau bu
vo bečiumpąs šunį už uodegos, bet tas 
vis išnėrė. Tik staiga supyškėjo duž-
tąs stiklas ir šuo atsidūrė lange. Lap
kus vienu šuoliu prišoko, ir šuns uo
dega buvo jo rankoj. 

— Dabar tave sutvarkysiu! — su* 
Šnypštė ir kelis labai trumpus akimirks
nius susitampė su šunim, bet tas tuoj 
paleido tameią tryškynę Lapkui į vei
dą, į krūtinę ir nukrito žemyn. 

— Mat ko jis buvo toks nuliūdęs,— 
ūktSkai pastebėjo Baltramiejūnaą — 
peršėręs, buvai. > 

—=""Aš tuoj jį paimsiu! — pašoko 
Žahokas. 

Jis peržengė langą, pasiekė kašta
no šaką, su ja traškėdamas nulūžo že
myn, suklupo, bet greitai atsistojo ir 
dingo už kampo. 

Visi trys buvo prie lango. 
— Stoj! išgirdo tuoj už nugarų ir 

atsisukęs pamatė tarpdury stambų en
kavedistą. Paskui jį įėjo kitas, trečias, 
visas būrys. Lapkus mėgino šluostyti® 
veidą, bet jį paėmė už rankų du stip» 
rūs vyrai ir išvedė. Išvedė ir Baltra-
miejūną su Pupiniu, išnešė ir maišą su 
šunų pasiūlymais. Tarybiniam šunims 
laikyti klube liko tik nemalonus kva
pas. 

— Šunes, — tyliai kartojo į mašiną 
vedamas Lapkus. 

— Šunes. žinoma, kad šunes, 
kartojo vežamas. 

— Šunes, visi Suneš! — šnibždėjo 
vienas paliktas NKVD rūsio korido-
riuj. 

Visi šunes. Žinoma. Patrakę 
šunes, — tešnekėjo mušamas tardytojo 
kabinete. 

O NKVD turėjo daug darbo. Ka
dangi visi laiškai skaitant buvo išimti 
iš vokų, niekaip negalima buvo nusta
tyti iš kurios krašto vietos išsiųstas.\ 
Jeigu sutiko rašysenos, tai, nesutiko 
ant voko pažymėta išsiuntimo vieta, su 
Vieta aprašyta laiške; jeigu derino ap
rašomąją vietą su išsiuntimo, tai nesi
derino aprašomieji asmenys; jeigu ėmė 
pagrindam aprašomuosius asmenis, tai 
jiebuvo tokių vietų. Tada nutarė pa-^ 
leisti asmenis kontrevoliucijos jieško* 
& vietose, bet ir ten nieko aiškaus ne

buvo galima rasti: reikėjo imti arba 
visus, arba nė vieno. Tada parinko 
kas kur po akių pasitaikė ir išsivežė. 

Tik viena vieta buvo aiški, tai ta, 
kur gyveno Aldona Blėdienė per prie
vartą padaryta Popovienė. Nuvažiavo 
ir ten. Troboj nebuvo nieko. Pasidai
rę kieme, pamatė iš už tvartų su kastu
vu grįžtantį patį Popovą. 

— Kur Popovienė? — paklausė. 
— O ne. Aš jos neužmušiau, — 

greitai atsakė. 
— Mes žinome, bet mes norim m 

Ja pašnekėti, kur ji dabar? 
Popovas truputį pasirangė ir pa

rodė ton pusėn, iš kur buvo atėjęs. 
— Bet ji nebešnekės. 
Enkavedistai nuėjo. 
Už tvartų, šalia pusiau užslirtfcū-

sios gyvuliams girdyti kūdros buvo 
šviežiai judinta žemė, o šalia jos su
kniubusi verkė kokių dvylikos, tryli-
kos metų mergaitė. 

— Ji čia, — parodė Popovas. — 
Bet, kaip Dievą, jos neužmušiau. Inzgė, 
inzgė ir pati nusiinzgė. 

Mergaitė pakėlė galvą, bet Popo
vas sukando dantis ir pajudino, sunkų 
dar tebežemėtą kumštį kailinių pa-
skvernėj, ir mergaitė vėl nuleido galvą. 

— Tai nebe mūsų reikalas, — pa
sakė ąatovediskas, apsisukęs eiti at
gal. 

— Bet dabar man reikia pačios. 
Ta inzgė, inzgė, bet vistiek buvo boba. 
0 kaip tu čia dabar žmogus be bobos. 

T*i ar jau ek to gero nebėra? 

— šyptelėjo enkavedistas. 
— Kad nelabai, — numykė Popo-

.vas. — Visos paimtos, o dalintis boba, 
kuris čia tau norės, nors šiaip ir geras 
draugas būtų. 

*Pada enkavedistai staiga sustojo. 
— O kas ten ta? — parodė vienas 

ranka į mergaitę. — Duktė? 
— Ne, čia jos. 
— Tai pasiimk. 
Popovas pasikrapštė pakaušį. 
— Kad dar lyg būtų skysta... — 

nutęsė. 
Enkavedistai nusijuokė. 

Skysta? Ką tu išmanai apie 
bobas, jeigu tau tokia skysta. Pasi
imk ir pranešk pirmininkui, kad pasi
ūlei. Ar lauksi, kad kitas pasiimtų. 

Jie dar pajuokavo ir tiesiai per 
iMrvas nuėjo į kelią, kur stovėjo palik
tas džipas. Popovas gerą valandą žiū
rėjo į mergaitę. 

— Aida! — pašaukė. 
.Mergaitė pakėlė galvą. 
— Eik čia, — pamojo su galvą. 
Mergaitė nejudėjo. 
— Eik čia! — pakartojo garsiau. 
Mergaitė dar vis nejudėjo. 
— Girdi, ką sakau! O gal lauksi, 

kol ateisiu ir kojas pridėsiu, jei savų 
nebeturi. Greičiau! 

Su paskutiniais žodžiais žengė 
Uhgsnį į priekį ir sustojo pasinešęs 
pulti. Tadą mergaitė atsistojo ir iŠ 
lengva ėmė eiti Popovo link. 

(Pabaigą) 
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