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KAS ir KUR 
• Gruodžio men. 13 d. Rockford, 
111., mirė teisininkas Jonas Da-

.nauskas, Lietuvoje buvęs Vyr. 
Tribunolo teisėju. Palaidotas 
gruodžio mėn. 15 d. 

• Valstiečių liaudininkų akty
vesnieji veikėjai gruodžio mėn. 
15 d. buvo susirinkę į Chicagą 
aptarti savo veiklos klausimus. 

• Tremtis, Vokietijos lietuvių 
laikraštis, ateinančiais metais 
eis į mėnesį tik vieną kartą. 
Toks persitvarkymas daromas 
dėl dviejų priežasčių: lietuvių 
skaičiui Vokietijoj mažėjant ir 
Vlikui pasišovus leisti savo laik* 
raštį, kurio leidimui pinigai ima
mi iš Tautos Fojjdo. 

• Vokietijoje esantiems lietu
viams skautams šiuo metu va
dovauja sktn. A. Venclauskas, 
neseniai tas pareigas perėmęs is 
vyr. skaut. V. šembergo. V. 
fiembergas emigruoja į JAV. 

• Clevelandietis karys R. Bajo
raitis, dabar esantis Vokietijoje, 
aplankė Diepholzo skautus. Prieš 
trejetą metų jis pats Diepholze 
buvo "Aušros" tunįo tuntininku. 

• Juozas Jurkūnas] buvęs Klai
pėdos uosto periskoftsuttASį j|rttQ-
pėdos uosto juriskonsultas, gruo. 
džio 29 d. veda Reginą Endriu-
Stamforde. 

• Buvęs Žemės Ūkio Rūmų di
rektorius agr. J. Meiliūnas, gy
vena Australijoje, Thornbury. 
Atlikęs dviejų metų nustatytą 
darbą fabrike, gavo tarnybą Me, 
džioklės ir žūkliavimo departa
mente. 

• Ateinantį šeštadienį, gruodžio 
mėn. 22 d. 4:30 iki 5:00 vai. 
p. p. Statler viešbutyje, Wa-
shingtone, įvyksta Vaikų Ka

lėdinė Tarptautinė radio progra
ma, kurioje dalyvaus vaikai bei 
mergaitės iš įvairių pasiuntiny
bių. Joje dalyvaus, kaip kiek

-vienais pastaraisiais metais, ir 
Lietuvos pasiuntinybės patarėjo, 
J. Kajecko, sūnus. 

Programa bus perduodama 
per televizijos bei radio stotis 
Amerikoje ir trumpomis radio 
bangomis užsienin. 

GARBINKIME DIEVĄ, 
LIETUVIŠKAI 

Toli esančiam nuo Tėvynės 
jaunuoliui, prisiminti savo ken
čiančią Tėvynę, nors maldose, 
geriausia KALĖDINĖ dovana 
— lietuviška maldak n y g ė, 
"JAUNUOLIŲ MALDOS". Ku
rią paruošė kun. P. K. Kirve-
laitis, o išleido EDVARDAS VI-
LUTIS, 3736 Pulaski St., East 
Chicago, Ind. Kaina pagal įri
šimą, $1.00, $1.30 ir $1.50. Pla
tintojams nuolaida 

Pro mano akinius T. ALSEIKA 

Tai tik kalėdinis sapnas ••• 

CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE 

DR. ANTANAS 

RUDOKAS, O. m 
tikrina akis, pritaiko akinius, 

keičia stiklus 

4701 S. Damen Ave., 

Chicago 9, III. 
(47-sios ir Damen kampas) 

Priima: 6-9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. — 6 v. 

trečiad. tik susitarus. Tel. YA 7-7881 

— Kalėdos ... Sielos ramybės 
šventės... 

— Ramybė geros valios žmo
nėms ... 

— Anjprika... laimingi į ta
vo glėbį py tekę ... 

Retas įvykis — kalėdinės nuo
taikos apgaubtas užmigau giliu 
miegu. Nežinau, ar kalėdinės 
ramybės mintys, ar teisė į ra
mų, netrukdomą miegą Ameri
koje sukėlė prieš užmiegant 
daug vaizdų. Kaip gera, koks 
gražus pasaulis, kokie taikingi 
žmonės, koks nuostabus kraštas 
Amerika, kaip idealiai čia gyve
na ir tvarkosi mano tautiečiai; 
kokia pasigėrėtina vienybė jų 
tarpe! Sapnas tai ar tikrovė? 

Miglose išnyra New Yorko 
dangorėžių siluetai. Mano lai
vas praplaukia pro rūkuose pa
skendusią Laisvės Statulą — 
šiaip taip įžiūriu jos ranką su 
žiburiu. Jau artėjame prie kran
tinės. 

— Čia tayo pažadėtoji žemė, 
čia tau teks kurtis, gyventi, 
džiaugtis, mylėti, kentėti, gal ir 
mirti — tarė mano palydovas, 
Vergilijus. 

New Yorkas ... Gyventojų 
makalynė, mašinos, mašinos ... 
Vergilijus mane vedžioja po 
miestą — štai garsioji Wall 
Street, štai vienišų vyrų gatvė 
Bovery, kiniečių kvartalas, o gal 
nori pažvelgti į pasaulį iš lu2 
augšto Empire State pastate? 

— Pakaks, Vergilijau, paro
dyk man, kaip gyvena mano 
tautiečiai — kaip jie kuriasi 
naujoje žemėje, kokie rūpesčiai 
juos kankina. 

Ir iš tikrųjų, vaizdas, kurį 
man atidengė Vergilijus, buvo 
daugiau kaip nuostabus. Tai, pa
sakyčiau, džiaugsmo, optimizmo 
ir šviesių vilčių panorama, visu 
savo blizgesiu atsiskleidusi prieš 
mano akis. Dieve, kaip laimin
gas esu čia patekęs! Tik dabar 
supratau, kaip giliai mano tau
tiečiai yra įsisąmoninę savo mi
siją tremty ir kaip tiksliai jie 
ją vykdo. 

— Nori pamatyti savo tau
tiečių džiaugsmus ir rūpesčius? 
Jų ryžtą ir palaimą, bet ne pra
keikimą? Tad pažvelk, stebėk 
ir stebėkis — 

Vienu akimirksniu atsidūrė
me Amerikos platumose. Pro 

akis praslinko Brooklynas, Bos
tonas, Clevelandas, Chicaga, De
troitas ir net Ram. Vandenyno 
pakraščiai bei Texaso dykumos 
ir Dakotos pūgos. Visur matau 
lietuvius, visur jie dirba, rūpi
nasi tautos ir savo tautiečių 
reikalais, sielojasi Europoje li
kusiais, nepamiršta ir dolerį 
tikslingai kalti... 

Negaliu tikėti, bet faktas — 
bendruomenės organizacija jau 
veikia seniai. Koks džiuginantis 
vaizdas — mano tautiečiai visur 
gyvai dalyvauja savo susirinki
muose, stato ir plečia tautos na
mus ramoves, šimtais tūks
tančių moka solidarumo mokes
čius, plačiai šelpia Europoje li
kusius ... Jokių partinių, sro
vinių ambicijų. Bendruomenės 
centre ranka rankon dirba vi
sokiausių pažiūrų tautiečiai. 

švietimas, mokyklos, bažny
čios atstovai? Kaip suklydau, 
dar laive baimindamasis dėl pa
vojų mūsų švietimo, auklėjimo 
reikalams Amerikoje. Lietuvių 
kalba ir kiti dalykai plačiai dės
tomi parapijų mokyklose, kvie
čiami patyrę mokytojai, bažny
čios žmonės savo veiklą para 
pinėse mokyklose, pamoksluose 
gražiai prisideda prie lietuviš
kumo stiprinimo — tai jau ne 
priešaušrio gadynės dvasininkai, 
kuriems terūpėjo slopinti lietu
viškumas ir skiepyti lenkiškoji 
dvasia. 

Jei mokyklos, bažnyčia tiek 
prisideda prie jaunimo auklėji
mo, kokia didelė našta nupuola 
nuo tėvų ar pedagogų pečių! Jie 
daugiau gali atsidėti kitiems 
reikalams — juk vaikai ir bręs
tantis jaunimas auga tikrai svei
koje atmosferoje. Jie auga svei
ki, gatvės atmosferos nesužaloti, 
mandagūs, nepasisaviną neigia
mosios išorinės "kultūros" bruo
žų, net su panieka stebį bekram-
tančius gumą. Ką jau bekalbėti 
apie gražią lietuvių kalbą jų 
lūpose ir gabumus mokytis ang
liškai. Džiaukis, tėvyne, sulau
kusi tikrai gražaus atžalyno! 

Kokie vaikai, tokie ir tėvai. 
Atrodė, kad juos į Ameriką pa
kliuvusius pagaus materialinių 
gėrybių karštinė, bet kur tau. 
Niekas jų nesivaiko dolerio ar 
geriau apmokamų darbų, nes ži
no, kuo tai kvepia sveikatai. Visi 

dirba pagal išgales ir jei sutau
po centą, tai tik ateities grįži
mui į tėvynę ar "juodos dienos" 
atvejams. Nusiperka ir namų, 
mašinų, kitų patogumų, bet tik 
gyvo reikalo verčiami. Visą lais
vą laiką jie praleidžia besitobu
lindami dvasiškai, besirūpindami 
savo vaikų sveikata ir jų tau
tiniu nugarkauliu, besimokyda
mi vietinės kalbos, bedirbdami 
organizacijose. Ir nebandyk 
drumsti to gyvenimo savo išsi
šokimais — tokiu atveju iš savo 
kolonijos jautrios sielos pirmi
ninko neabejotinai susilauksi 
rūstaus papeikimo tikro kalti
namojo akto formoje ... 

Kultūrinis gyvenimas tik čia, 
laisvajame krašte, sužydėjo vi
sais savo vešliaisiais žiedais. Ir 
kaip jam nežydėti, kai niekas 
netrukdo, kai viskas priklauso 
nuo gerosios valios. Kultūros 
Fondas, įsiliejęs į Bendruomenę, 
griebėsi, pagaliau, tikrosios sa
vo paskirties. Iš surinktų lėšų 
jau remiamos dailės parodos, 
skiriamos, stipendijos meninin
kams, lėšos skrajojamų knygy
nėlių ir teatro trupių veiklai. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, mūsų 
mokslo, meno, literatūros įžy
mieji vyrai nėra verčiami per 
naktis dirbti fizinį darbą, čia 
su savo kapitalais daug prisi
dėjo ir senieji broliai ateiviai, 
žiūrėk, ir Skardžius ir Biržiškai 
ir Kirša su Braždžioniu ir eilė 
kitų turi pakenčiamas sąlygas 
dirbti kūrybinį darbą tautos ge
rovei. Ar tai neliudyja mūsų tau
tiečių tikrą tautinį — kultūrinį 
subrendimą? Pagaliau, ir savo 
tarpe mūsų plunksnos žmonės 
organizuojasi pavydėtinai — ra
šytojai vieningai išsirenka savo 
draugijos valdybą, o žurnalistų 
sąjunga, savo tradicijas sekda
ma, plačiai išvysto veiklą, žur
nalistai visu pajėgumu įsilieja 
į vietinę lietuvių spaudą, prasi
skverbia ir į Amerikos didžiuo
sius laikraščius. 

Spauda plinta ... Vis daugiau 
joje ryškus šviežias Europos 
tremtinių atveštas kraujas, vis 
daugiau pasireiškia jaunų, gabių 
plurksnų ir senųjų mūsų publi
cistų. l\Te tik atvykėlius, bet ir 
senuosius ateivius patraukia to
ji spauda — nerąsi joje srovinių 
rietenų ar asmens ambicijų po
lemikų, bet tik nuoširdų, atvirą, 

tautos reikalais susisielojusį Žo
dį. 

Vis daugiau atsiranda patalpų 
vaidinimams, susirinkimams, pa
skaitoms. Esamos griaunamos, 
nes nebesutalpina tautiečių. Iš 
miesto į miestą važinėja lietu
viškasis Amerikos lietuvių teat
ras ir vėl, lyg Kaune — Vilniuje 
skardi iš scenos Henriko Ka
činsko talentas. Ar būtų galima 
prileisti, kad mūsų sce«03 dar
bininkai j ieškotų darbo kitur, 
pav. rusų emigrantų tarpe? Ne, 
mes tikrai įvertiname savus me
nininkus ir sugebame panaudoti 
j i talentus, štai kad ir visa eilė 
dainininkų, kuriais savo metu 
didžiavomės prieš Europą. Mūsų 
organizacijos visiems jiems su
darė sąlygas tobulėti, reikštis 
savo srity, .vykti į užsienius. Ne_ 
nuostabu, kad ir Chicaga su sa
vo 100 tūkstančių lietuvių jau 
sugeba išlaikyti savo lietuvišką 
operą ir ji jau aplankė Detroitą 
su Clevelandu. 

— Darželis tikrai gražus, Ver
gilijau — tariau savo palydovu j, 
—bet ar visur tokios gražios gė4 
lės? Ar nėra jame ir erškėtro-* 
žių? Ar mano tautiečių santyi 
kiai su senaisiais ateiviais, a^ 
amerikiečių pažiūros į naujuo
sius emigrantus taip pat tokios 
šviesos ir be jokių nuosėdų? 

Ir vėl mečiau, palydovo ragi
namas, žvilgsnį — ši kartą į se
nuosius ateivius lietuvius. Ji$ 
mus gražiai pasitikę, pavaišinę* 
padėję kurdintis ir vėliau į mua 
žvelgia kaip į daug patyrusiu^ 
savo brolius. Jie pripažįsta, kad 
ateiviai greičiau gali įžvelgti 
naujojo gyvenimo reiškinius i# 
stebėtųsi, jei šie tvirtintų, esą, 
čia geriausia Santykiai visĮ 
gerėja, vis darosi nuoširdesni. 

Amerikiečiai? Jie savo spau
doje nuolat ir nuolat tremtinius 
kelia ir juos, tuos 300 tūkst., 
vertina kaip elementą, kuris su
gebės atnešti daug naudos kraš
tui. Net ir Hallywoode, žiūrėk, 
lietuvaitė Pauliūtė jau pagarsė
jo kaip "Lithuanian star..." 

— Vergilijau, koks šiltas 
džiaugsmo, pasitenkinimo jaus
mas yra mane apėmęs! Kaip aš 
esu dėkingas už šių puikių vaiz
dų atskleidimą. Kaip mane ste
bina tas mano tautiečių sugebė
jimas tvarkytis, gyventi vienin
gai, nesivaikyti partinių ambi
cijų. Beje, tur būt, ir mūsų vy
riausi veiksniai veikia tokios 
pat dvasios vedini? Kitaip juk 
ir būti negalėtų. 

Nebuvo sąlygų vykti į VLIKą 
Vokietijon. Tačiau Vergilijus 
man padavė telefono ragelį — 
kalbėk, sako. Pradžioje susijun

giau su mūsų veiksniais New 
Yorke. Išgirdau neaiškius žo
džius — Tamsta informacijų? 
Kurios esi partijos? Ar turi par
tijos pavedimą? Be partijos 
nieko nelaimėsi... Su Vokietija, 
Pfullingenu, susikalbėti nepavy
ko — kažin kokie traškėjimai, 
bildesys, lyg popierių šlamėji
mas, lyg kumščiu daužymas i 
stalą.... 

Triukšmui nesiliaujant, pasi
jutau beriedąs į bedugnę. Akyse 
sumirgėjo Dantės "Pragaro" 
įrašas "Praraskite viltį visi, ku
rie čia įeinate ..." Kažin kas 
čiuptelėjo už pažastų ir spėjo 
paklausti — na, o partija? PAR
TIJA? Ir vėl smukau žemyn ir 
kažkas sučirškė, suzvimbė, pra
dėjo kęatyti ligi gilumos ... 

Atsibudau, čirškė žadintuvas 
ir buvo jau šešios. Akis pra
krapštęs šokau iš lovos ir ėmiau 
rengtis į darbą, rengtis į niūrią 
t i k r o v ę . . . .  

BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons 

BRUDER'S 

DAIRY CENTER 

Dairy Specialists 

GREETINGS 
To Our Patrons and Friends 

Reit's Automotive 
Supply Co., Inc. 

2001 Clark Ave. 
• 

CH 1-5425 

Service Parts Co. 

Complete Line of Replacement 
Parts for Cars and Trucks. Au-
tomative Machine Shop Service 
1452 W. 25th St. CH 1-5425 

NUOLAU Ž O S  
NELĖ MAZALAITS 
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Žmogus stovi prie lango ir prieš 
akis žemai guli purvynas, ir augštai 
kabo pilkuma, tokia pat dumblina, kaip 
žemės dirvos. O tolumoje niūkso miš
kas. 

— Koks čia miškas, — piktai sako 
žmogus sau, — jis net iš toli neatrodo 
tamsus, jis yra kaip laukuose susmaig
styti kartuvių stulpai. Rado mišką. Ir 
visa šita aplinkui skaitosi žiema? Tik
tai vokiečiui to ir tegali užtekti. 

Žmogus atsidūsta, jis nori nusi
gręžti nuo lango ir imti ką nors dirbti, 
tačiau jis negali pasijudinti — nykuma 
laiko jį pririštą prie šitos vietos, prie 
šito murzino regėjimo, jam atrodo, kad 
jis niekuomet negalės pasitraukti iš 
čia, kad taip praeis visas gyvenimas. 

— Kaip bėga laikas — sako žmo
gus garsiai, žiūrėdamas į laikrodį, bet 
jis žino, kad mano, apie kitą laiką, — ir 
kartoja: — kaip jis bėga. Tarsi katinas 
su septynių mylių batais, — galvoja 
žmogus, — greitai ir negirdimai, jis 
nusineša jaunystę, gamtą, šalis. Ir is
toriją. Ir valstybes. Kaip vėjo malūnas 
suka jis viską — ant vieno sparno iš
kelia ramų gyvenimą, ant kito pakabi
na karą, ir viską sumala. Ir jis iškelia 
tave ir sustoja: negali nulipti nei pa

sitraukti, tiktai laukti — tokia yra 
emigracija. —Emigracija? —niurzgia 
žmogus, argi mes esame emigrantai? 
Ištrėmimas, sakau jums! 

— Antras — sako jis paskui, tary
tum priekaištą, tačiau tuo jaus galvoja: 
— ne, nepavadinsi visiškai ištrėmimu, 
tą pirmąjį, jeigu mokiais svetur, nors 
ir buvai ten užlenktas. Ne, aną kartą 
buvo kitaip, nes tas, kuris nėra gėręs 
iš laisvės šaltinio, nėra ir supratęs, ką 
reiškia matyti jį išdžiūvusį. Ir anas 
karas, tas, kurį vadino didžiuoju, ir 
kuris dabar atrodo toks mažas — buvo 
geras: juk jo trenksmai suardė mCi-
rup, kuriais mes buvome aptverti. 

— Taip, mano žmogus, — geras 
karas, jau tada mes pradėjome žinoti, 
kad prievarta kariaudami už svetimus, 
mes pradedame kovoti už save. — Ir 
staiga nusišypso: — o juk buvo ir gra
žių dienų anais baisiais metais. Buvo 
jaunystė ir toks draugas, toks iš sve
timųjų savas, vienintelis iš visų kari
ninkų. Artėjo Kalėdos, jie buvo Kar
patuose, Vengrijos pasienyje ir drag#* 
gas pasakė: 

— "Gavau gero vyno bonką, palu* 
dek, kad išgersi su manim". 

O po poros dienų draugas vėl sako: 

— "Velnias čia prikišo savo nagus: 
turiu nešti tarnybą sargybos lizde — 
ačiū už malonę. Tris paras. Vienas. 
Kaip aitvaras laksiu savo gerąjį vyną 
Kalėdų rytą". 

— "Savo pažado aš neatsiėmiau", 
— sako jis draugui, ir — 

Kūčių vakarą stovi jis Karpatų 
papėdėje. Temsta, ir takas nyksta, vi
siškai nėra, galima sakyti, — kartas 
nuo karto prakasdamas lazda sniegą 
nuo užmaskuotų telefono laidų, jis 
orientuojasi reikiamą kelią, kojos sly-
dinėja, yra sunku kopti. — "Jeigu šitas 
kelias vestų namo, į Lietuvą — tur būt 
užskrisčiau" — sako jis ir sustoja. Na
mai. Tenai jau renkasi namiškiai ir ne
trukus sės už stalo, visi pasimels, pa
giedos ir tyliai galvos apie jį, fronte, 
nežinia ar begy vą šią -valandą, visi žii-
rės į vietą, kuri priklauso jam, kanie 
jis bebūtų. — Jis sukanda dantis ir 
apsižvalgo: žemai iš tamsių pastatų 
matyti žiburiai, jie atrodo, kaip fakelai 
įsmeigti į juodą arimą, aukštai baltuo
ja suotemyje viršūnės, tarsi didelė bal
ta meška ant juodo kilimo. — Ir viskas 
yra svetima. 

Pusę dvylikos jis susilenkęs įlenda 
į sargybos būdelę ir sušunka.... 

— "Tik pasakyk, kad tu išgėrei' 
mano dalį!" 

Kaip vaikas, kaip- sentimentali 
mergaitė susijaudina draugas, apk$# 
bina ir bučiuoja jį. Ir skubiai ruosift 
vaišes: ant medinės šovinių dėžės klo

jama nosinė, eglės šaka guli ant jos* 
duonos, mėsos gabalas ir deganti žva
kė. Ir bonka vyno, seno, gero, vengriš
ko vyno. 

Trys kareiviai išeina aplankyti kai
myninį sargybos postą, ir jie lieka vie* 
ni du jauni karininkai, prie Kūčių 
stalo. Sėdėti bjauriai nepatogu, ne
aiškioje šviesoje žiūrėdamas į apžėlusį 
draugo veidą, jis galvoja, kad jie sle-
piasi nuo kažko vagių landynėje — ta
čiau yra nuostabiai gera. Jie valgo tik* 
tai duoną, ir ji yra nebūtai skani, ir 
kvepia eglės šaka ir žvakės degimas, ir 
nuvarvėję ant nosinės vyno lašai dvel
kia sirpstančiom vynuogėm. O per gys
las plaukia jis — senas vengriškas vy
nas, kilnus vynas, jis ištirpina šitas 
žiaurias Karpatų uolas, ir vėl gyveni 
žydinčiome slėnyje, tiki į meilę ir vis
ką gerą. 

Netrukus lynaa^ pasirodo, V'jhhi 

baigtas, bonka tuščia, žvakė persišvie
čia per ją, jie pasėdi dar plepėdami 
malonus girtumas gula ant liežuvio, o 
paskui išeina laukan. Yra tiek daug 
žvaigždžių, jog stebi nebe jas, o tik retą 
sklypelį dangaus mėlynumo — gi ant 
vienos keteros pasirodo vėlybas mėnuo 
— jis ką tik užtekėjo ir yra raudonas. 

* — "Žiūrėk, mėnuo kaip pūslė, pri?. 
pilta vyno", — sako jis, ir draugas sa* 
k°: 

"Taip, tačiau, kaip jį nuimti?-; 
Jie abu juokiasi, ir susijuokia ai

das, minkštas, nugrimzdamas į sniegą. 

Bet pamažu juos apleidžia šitas 
fcudrus linksmumas, kuris buvo apėmęs 
ftėjus į šaltį — jie jaučia, kad nei juo
kas nei raudojimas neleistini šioje vie
toje, šitame laike. Jie tyli ir žiūri — 
nereikia žvalgytis nei atsigręžti, tik
tai stovi ir matai: ir viršuje, ir po ko
jomis, ir iš visų šonų yra didybė, ji 
apkurtina labiau už šūvio trenksmą, ji 
gąsdina daugiau negu mirtis, joje jau
tiesi pranykęs ir negali kovoti su ja. — 
Kai jie pasižiūri į vienas kitą — abu 
mato antrojo išblyškusį veidą, ir drau
gas prataria tyliu, prikimusiu balsu: 

"Eime vidun". 
Tenai iš lėto į juos sugrįžta šilimos 

ir paprasto gyvenimo jausmas, ir nak
tis praeina jaukiai besikalbanį 

Teka saulė kai jis leidžias! atgal, 
ir ji yra raudona, kai pasikeila ties 
viršūne — ji raudona, kaip skaistus 
jaunas skruostas, ir ji padaro kalnus, 
lėmę, sniegą ir žmones tokius, jog no
ri dainuoti iš džiaugsmo. 
' • — Šitaip Dievas viską sveria pu
siau, sako žmogus ir krūptelėja: 
prieš akis klojasi lyguma, pritvinusi 
vandens, drėgmė lenda pro namų sto
gus ir į žmonių nuotaiką, ir nors yra 
prisiartinusios Kalėdos, nėra nei ki
nelio sniego. 

— Jeigu šitą svetimą nemalonią 
Žemę užklotų sniegas, gal būt, namai 
atrodytų arčiau? — sako jis, ir jį api
ma. liūdnos, pavargusios mintys. — O, 
toji nyki Vokietijos šiaurės žęmė, nuo-


