
1



ŽODIS SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS, IR BIČIULIAMS.'

Sveikinam savo skaitytojus, bendradarbius ir visus mūsų bičiulius, naujus metus pradedant. 
Tegu šie metai suteikia mums daug sveikatos ir Ištvermės sunkiame mūsų gyvenime, taip pat 
daug vilčių ir tikėjimo ko greičiausiai pargrįžt į mielą Tėviškę.’

Praėjusieji metai sunkūs buvo mums visiems, nelengvus buvo jie ir „Saulutei", bet sten
gėmės tesėti. Nežinia, kokie bus šie metai, bent iš pradžios nematyt palengvėjimo. Taigi reika
lingas tebėra tas pats mūsų visų pasistengimas, jėgų įtempimas.

Jaunuosius skaitytojus kviečiam ir toliau skaityti „Saulutę". Jums ji leidžiama, per jus ji 
ir laikos. Jei jums jos nereiktų, nebūtų reikalingas ir mūsų darbas. O kas neskaito laikraščių? 
Kas nemoka skaityti, arba labai tamsios tautos, giriniai žmonės. Jūs nebūsit nė panašūs į anuos. 
Ir „Saulutė" mielai jus lankys, jei tik jos norėsit.

Malonūs mūsų bendradarbiai praėjusiais metais gražiai parėmė „Saulutę" savo prisidėjimu. 
Jei ne jie, mūsų darbas taip pat būtų buvęs neįmanomas. Labai dėkojam. Ir prašom taip pat 
ir šiais metais nepamiršti „Saulutės". Nuoširdžia Jūsų kūryba tešviečia ji bevargstančiam sveti- 
mosę pastogėse mūsų jaunimėliui. Tauta ir jie patys užaugę įvertins Jūsų pastangas ir atsi
dėkos Jums širdingu atodūsiu ir gyvu šypsniu. Jie dėkingi Jums ir dabar, nes Jūs juntat jų 
pasitenkinimą. Argi ne gražu šviesti tamsioje tremtyje esančiai jaunutei sielai? . .

Taip pat labai dėkui ir visiems kitiems mūsų bičiuliams, kurie šiokiu ar tokiu darbu ir 
parama yra padėję „Saulutei". Prašom ir toliau nepalikti mūsų.

Tad visus kviečiam į didelę talką.
„Saulutės" Redakcija ir Leidėjai. ‘
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Kaunas naktį

KARALAITĖ IR DARŽININKAS
A. GIEDRIUS

Buvo turtingas karalius, ir turėjo jis labai 
gražią ir išmintingą dukterį. O kai atėjo 
karalaitei laikas tekėti, pradėjo pirštis jai 
karaliai, kunigaikščiai ir kiti didikai.

Tačiau karalaitė nenorėjo taip paprastai ište
kėti. Ji pasisakė, kad ištekėsianti tiktai už 
tokio, kuris patinkamai jai atsakysiąs į vieną 
jos klausimą. O tas klausimas buvo toks: kas 
yra nuostabiausia pasaulyję?

Vieną dieną susirinko į karaliaus rūmus 
daug jaunikių. Visi jie buvo puikūs, turtingi 
ir išdidūs. Atėjo karalius ir karalaitė, ir abudu 

,klausės jų atsakymų. Ir daug jie visko pri
pasakojo, atsakinėdami į karalaitės klausimą, 
bet karalaitė nebuvo patenkinta: nė vienas 
atsakymas jos nesužavėjo ir nenustebino.

O jie sakė taip:
— Nuostabiausias taiktas pasaulyje yra 

visata. Ji neturi nei galo, nei krašto, neapi
mama, neaprėpiama ir niekam nesuprantama.

Kiti sakė taip:
— Nuostabiausias daiktas yra saulė. Ji 

visą gyvybę palaiko žemėje. Be jos ir mūsų 
pačių nebūtų.

Ir treti šiaip:
— Nuostabiausias daiktas yra geras vynas.
Ir jie nepaaiškino, kodėl.
Karalaitė nė vienu savo dailių lūpų krašte

liu nenusišypsojo, kai jie visaip atsakinėjo. 
O kai jie visi pabaigė, ji rimta atsistojo. Visi 
suprato, kad jų atsakymai nepatenkino kara
laitės, ir jie patylomis išsiskirstė.

Jau buvo pasinašinę išeit ir karalius su 
karalaite, tiktai pastębėjo vieną paprastą 
jaunuolį nuošalioje vietoje. Jis stovėjo tylus 
ir liūdnas. *

.j — Kas esi ir ko reikia tau, jaunuoli? — 
paklausė karalius.

Jaunuolis žemai nusilenkė karaliui ir 
atsakė:

— Aš esu paprastas daržininkas. Išgirdau,
kaip didikai ėjo atsakinėti karalaitei, ir aš 
atėjau... ' .

— Ko gi tu norėjai? — paklausė vėl kara
lius.

— Man viskas įdomu pasaulyje, — atsakė 
vaikinas. — Aš norėjau išgirsti, kaip kalba 
dideli ir gudrūs žmonės ...

Karalaitė susidomėjo. Ji paprašė tėvą grįžt 
atgal ir pakalbėti dar su tuo jaunuoliu.

Karalius paklausė dukters ir sugrįžo atgal 
į sostą. ’

— Ar tu norėtum būti turtingas? — pa
klausė karalaitė jaunuolio.

— Turtai nėra laimė, — atsakė jis.
— O kas.yra laimė? — paklausė karalaitė.
— Meilė, — atsakė jaunuolis.
Karalaitė dar labiau susidomėjo.
— O kas yra nuostabiausia pasaulyje?
— Meilė, — vėl atsakė jis.
Karalaitei patiko tas atsakymas. Bet ji pa

prašė paaiškinti. Jaunuolis atsakė:
— Meilė šviečia ir šildo labiau už saulę, 

tenkina ir džiugina labiau už visus pasaulio 
turtus. Meilė viską nugali ir viską padaro. 
Motinų meilėje auga milijonai vaikų. Per 
motinų meilę tebėra • žmonių giminė žemėje. 
Meilė kuria didžiausius ir kilniausius meno 
kūrinius ir gieda švenčiausias giesmes, dai
nuoja gražiausias dainas. Ir jeigu visi tik 
meilei tepaklustų, nebūtų karų ir žudynių 
žemėje, išnyktų veidmainystė, apgavimai ir 
suktybės — ramybė ir džiaugsmas įsiviešpa
tautų visur.

Karalaitė patenkinta šypsojos, o jos širdis 
buvo kupina džiaugsmo.
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— Gražiai pasakei, — tarė ji jaunuoliui ir pakvietė jį ateit ir atsisėsti šalia jos.,O karalius jam tarė:— Tu patikai mano dukteriai. Ar norėtum, kad ištekėtų ji už tavęs?— Dėkui, karaliau, — atsakė susijaudinęs jaunuolis. — Amžinai dalinčiausi su karalaite laime ir nelaime.Karalius susiraukė dėl tų žodžių ir pasižiūrėjo į dukterį. Paskui jis paklausė jaunuolio:— Kodėl tu jau dabar kalbi apie nelaimę?— Todėl, — atsakė jaunuolis, — kad laimę kiekvienas gali sau ir pats susikurti, o ne-' laimė ir nelaukiama ateina. Argi nebūtų nelaimė, jeigu pasirodytų galvažudžiai ir pagrobtų karalaitę?Karalius sudrebėjo nuo tų žodžių, paskui tarė:— Teisybė.Ir karalius, susitaręs su dukteria, paskyrė sužadėtuvių dieną ir atsisveikino su jaunuoliu.Po savaitės buvo sukviesti daug didikų ir . valdininkų, ir karalius paskelbė, kad karalaitė išteka už jauno daržininko, nes ji pati jį išsirinkus.-Į tas sužadėtuves buvo atėjęs ir vienas karaliaus patarėjas, kuris seniai, jau piršos karalaitei, bet karalaitė jo piršlybų nępriėmė, nes jis, kaip ir daugelis kitų, neatsakė į karalaitės klausimą. Tas patarėjas buvo atsivedęs ir didį burtininką, tik niekas jo nepažino. Patarėjas papirko burtininką ir paprašė, kad suardytu karalaitės vestuves su daržininku.Ir štai, kai sužadėtuvės baigės, kai visi susirinkusieji pradėjo skirstytis namo, staiga visų akivaizdoje prapuolė karalaitė ir jos jaunikis.Didelis pasidarė Sumišimas. Niekas nenorėjo tikėti savo akimis, ir visi visur ėmė jieškoti ir šaukti dingusiųjų. Išjieškojo visus rūmus ir sodus, išklausinėjo visus žmones namuose, kiemuose ir keliuose — niekas niekur nebuvo matę nei sutikę dviejų jaunuolių.Kitą dieną išsiuntė karalius šimtą pasiuntinių į visus kraštus. Bet ir tie sugrįžę pranešė, kad niekas niekur nėra matę nei girdėję karalaitės ir jos sužadėtinio.Labai nuliūdo karalius ir tarė pats sau:— Teisybė, kad nelaimė pati ateina.Ir jis nei dięną negalėjo pasilsėti, nei naktį, nes labai mylėjo savo dukterį.

Keliaujančios smiltys Baltijos pakrantėje, 
Mažojoje LietuvojeVieną rytą karalius liepė pakinkyti jam porą arklių, apsitaisė paprastu dvariškiu ir išvažiavo. Dar jaunas būdamas, buvo girdėjęs, kad kažin kur, už gilių upių ir tamsių girių, esąs senas žynys, kurs amžinai gyvenąs ir. viską žinąs. Karalius pas jį ir išsirengė.-Pagaliau, ilgai keliavęs ir daug klausinėjęs, rado seną žynį, pasikalbėjo su juo ir pasisakė , savo nelaimę.— Padėk man, — prašė jis žynio. — Surask mano kūdikį, nes neturiu atilsio, ir mano širdis nepaliauja kentėjus.Žynys davė karaliui vietą ir patarė pasilsėti.Kitą dieną, saulei tekant, jis - pažadino, karalių, ir nuėjo juodu į pajūrį. Čia žynys papliauškino su ranka į vandenį ir sušaukė žuvis.— Klausykitės, — tarė žynys, ir žuvys iškišo iš vandens galvas. — Ar nesate mačiusios, ar nenuplaukė per jūres du jaunuoliai — karalaitė ir jos sužadėtinis?Žuvys pasakė, kad ne. Daug mačiusios laivų ir mažų laivelių, jūrėmis plaukiančių, daug visokių žmonių, juose sėdinčių, bet karalaitės su jos sužadėtiniu nebuvę.Karalius nuliūdo ir ilgai tylėdamas stovėjo prie jūrių vandens. Bet žynys jam tarė:— Dar palauk, karaliau. Ateis kita diena, susišauksim girių žvėris, ir jų paklausim.
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Atėjd kita diena, ir žynys, saulęi tfekant, nuėjo su karalium į pagirį ir sušaukė žvėris.— Klausykitės, — tarė žynys žvėrims. — Ar nesate matę, ar nenuvyko per girias ir laukus karalaitė su savo sužadėtiniu?Žvėrys atsakė, kad ne. Daug matę pėsčių ir važiuotų, per laukus ir girias vykstančių, bet karalaitės ir jos sužadėtinio nebuvę.Ir vėl nuliūdo karalius ir ilgai tylėdamas stovėjo pagiryje. Bet žynys jam tarė:— .Dar palauk, karaliau. Kitą dieną su- sišauksim paukščius ir paklausim.Atėjo kita diena, ir žynys, saulei tekant, išėjo su karalium į lauką ir sušaukė paukščius.— Klausykitės, paukščiai ir maži paukšteliai, — tarė žynys. — Ar nesate matę karalaitės ir jos sužadėtinio?— Esame matę karaliaus rūmuose, — atsiliepė keli maži paukšteliai.Tai seniau, — tarė žynys. — Bet dabar, neseniai?— Ne, — atsakė paukščiai. — Dabar neseniai niekas niekur nesame matę.— Tačiau jūs labiausiai galite matyti, —, tarė žynys. — Lėkite kiękvienas į savo vietą, o rytoj, saulei tekant, vėl susirinkit. Akylai visur žiūrėkit ir praneškit, ką būsit matę ir girdėję. Ir dabokit, kad nė vienas paukštelis nepasiliktų, čia neatlėkęs. Visiems paskelbkit.Paukščiai išsiskirstė, o žynys su karalium parėjo namo ir laukė kito ryto.Kitą rytą vėl sulėkė paukščiai,- ir žynys paklausė:— Pasisakykite, ką kas matę ir girdėję.Tačiau paukščiai nieko negalėjo pasakyti, nes nieko naujo nebuvo matę nei girdėję.— O ar visi žino, kad kviečiau susirinkti?— paklausė žynys.— Visi! — atsakė paukščiai.Bet vienas žvirblis iššoko į pryšakį ir pasakė:— Visi žino, kad reikia susirinkti, bet ne visi susirinko. Karaliaus sode pasiliko vienas mažas paukštelis, kurs jokiu būdu nesutiko niekur lėkti.— O ką jis ten veikia? — paklausė žynys.— Jisai nuo ryto ligi vakaro tupi senam ąžuole ant vienos šakelės, ir čiulba.— Dėkui, žvirbleli, — tarė žynys ir atleido visus paukščius, tiktai pasiliko vieną lakštingalėlę.

— Lakštingalėle, — tarė jai žynys, — nulėk į karaliaus sodą, susirask paukštelį ir sužinok, kodėl jis nenori iš ten pasitraukti.Lakštingalėlė spurstelėjo ir nulėkė į karaliaus sodą. Ji tuojau pamatė sęną ąžuolą ir' įsilėkė į viršūnę. Ir išgirdo paukštelį čiulbant. Lakštingalėlė ilgai klausės jo giesmelės ir suprato, kad .gieda čia tas pats paukštelis, apie kurį kalbėjo žvirblis;Visą dieną ištupėjo lakštingalėlė ąžuolo viršūnėje ir visą dieną klausės ligi pat nakties. Ir girdėjo ji, kaip paukštelis per visą dieną iš gilumos širdies čiulbėjo, kažin kam karščiausius meilės žodžius sakydamas, kažin ką guosdamas, ramindamas, su kažin kuo drauge liūdėdamas.Vakare lakštingalėlė nusileido į tą pačią šakelę, kur tupėjo paukštelis, ir paklausė jo:— Mane siuntė senas žynys. Jis du kartus šaukė paukščius, bet tu nė vieną kartą neatvykai. Ar gali pasakyti, kodėl?Paukštelis atsakė:— Dėkui, kad pasirūpinot manim. Bet aš niekur negaliu iš čia pasitraukti, nes labai myliu šitą gilelę.Ir paukštelis parodė mažytę, dar visai žalią giliuką, pakibusią po smulkiu ąžuolo ūgeliu.— Kokių keistų dalykų yra pasaulyje! — tarė lakštingalėlė. — Aš myliu rožę ir dažnai per ištisas naktis jai giedu, o tu — mažytę giliuką... Meilė — šventa, ir, jeigu tu taip myli, čiulbėk tai giliukei. Aš pirmai konę verkiau, tavęs besiklausydama, ir supratau, kad iš tyriausios širdies giedi, tik nežinojau, kam... Bet ką aš turiu pasakyti žyniui, kuris laukia atsakymo?Paukštelis nuskynė ąžuolo lapelį nuo to paties ūgelio, ant kurio buvo giliuke, ir tarė:— Štai nunešk jam šitą lapelį, ir jis viską supras.Lakštingalėlė paėmė lapelį, atsisveikino su paukšteliu ir nuskrido. Rytą, saulei tekant, išėjo žynys su karalium, ir lakštingalėlė padavė lapelį.— Štai, — tarė ji žyniui, — mažasis paukštelis įdavė tau šitą ąžuolo lapelį. Iš jo viską suprasi. Bet aš dar noriu pasakyti: paukštelio širdyje dega didelė meilė. Jis myli mažą giliukę, per ištisas dienas jai gieda ir niekur neketina nuo jos pasitraukti.. Žynys pakėlė prieš saulę ąžuolo lapelį ir ėmė žiūrėti. O lakštingalėlė tupėjo ant obels šakelės ir ilsėjos.
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Karalius susijaudinęs laukė. Jis girdėjo čia tą patį žodį, kurį minėjo ir jaunas daržininkas, pirmą kartą atėjęs į karaliaus rūmus.O žynys, ištyręs ąžuolo lapelį, tarė karaliui:— Štai, karaliau, ką rodo ženklai. Karalaitė tavo paties sodę, senam ąžuole, tiktai užburta — paversta į giliuką. Ten pat ir jos sužadėtinis, paverstas mažu paukšteliu.Džiaugsmo pagautas, karalius jau buvo pasinašinęs tuojau pat vykti namo. Bet ką jis būtų veikęs, šitaip parvykęs? Dėl to dar paklausė žynio:— Kas galėtų nuimti burtus? Kaip išvaduoti karalaitę ir jos sužadėtinį?— Tų burtų niekas negali nuimti, — atsakė žynys, — nes užbūrė juodu vyriausiasis burtininkas. Tiktai jis pats tegali savo burtus panaikinti, arba tur praeiti tam tikras laikas.— Ar ilgas tas laikas? — paklausė karalius.— Kai ateis ruduo, ims kristi ąžuolo gilės, nukris ir karalaitė giliuke. Tuo laiku ateis vienas tavo valdžioms, pagaus bekrintančią giliukę,’ ir ji vėl pavirs karalaite. Valdžioms ją išvogs, ir tada tu suprasi, kas jis toks.— O paukštelis?.. — paklausė karalius.— Paukštelis pasiliks per žiemą. Ir jeigu per žiemą jis nesušals, tai pavasarį, ąžuolui 

pražydus, pavirs į žmogų. Bet tada karalaitės jau nebebus...Karalius labai nuliūdo. Jisai susijaudinęs paklausė žynio:— Kodėl tu pranašauji man tokį liūdpą galą? Ar negalima kitaip padaryti?'— Žynys daug žino, bet ne viską gali, — atsakė jis karaliui. — Toliau žinokis pats ir daryk, kaip tavo širdis liepia. Tiktai vienu vieninteliu mažmožiu galiu dar tau pasitarnauti. Štai atiduodu tą ąžuolo lapelį.. Kai norėsi žinoti, kuri giliuke yra karalaitė, paleisk iš rankų lapelį, ir jis nulėks prie giliu- kės. Bet po kėlų akimirksnių ir vėl nukris žęmėn. Taip galėsi pamatyti užburtą kara-'. laitę giliukę. Tiktai nejudink jos be laiko.Karalius padėkojo žyniui ir dar tą pačią dieną išvažiavo namo.Ir labai jisai skubinos keliaudamas, nes nekantrumas apėmė jo širdį. O kai parvyko namo, pirmiausia nuėjo į sodą po.ąžuolu.Pajuto paukštelis karalių ir suprato, kad jisai žino jo nelaimę. Ir paukštelis nustojo čiulbėjęs. Kai karalius stovi po ąžuolu, paukštelis nečiulba, kai pasišalina, vėl čiulba.Dar labiau nuliūdo karalius, ir didelis sielvartas kankino jį.Kitą dieną karalius nuėjo po ąžuolu ir paleido iš rankų-tą lapelį. Lapelis pakilo ir nulėkė aukštyn, pakibo po vienu ūgeliu ir laikos. Po kelių akimirksnių nupuolė žemyn, ir karalius jį pasiėmė.Dabar jis žinojo, kurioje vietoje buvo užburta karalaitė, ir ištisas valandas išstovėdavo po ąžuolu, žiūrėdamas į vieną ūgelį, kur buvo maža giliuke.Žmonės, matydami karalių, visaip ėmė kalbėti;— Visai atsimainė karalius, netekęs dukters, 
■— sakė vieni. — Jis amžinai liūdi. Jau neberūpi jam nė karalystė.— Tur būt, jau ir protas jam susimaišė,— sakė kiti, matydami jį po ąžuolu. — Kas čia tiktai darysis, jei dar ilgiau taip bus? ..Bet karalius nieko negirdėjo ir nesiklausė. Tiktai kiekvieną dięną dar labiau grimzdo į liūdesį ir sielvartą.Vieną vakarą tamsoje karalius. pastebėjo, kad toje vietoje, kur buvo užburta giliukė, kažin kas spinkso, kaip švento jono vabalėlis. Dar geriau isižiūrėjęs ir patikrinęs, karalius suprato, kad spinkso ten užburtoji giliuke.

6

6



Dabar karalius ir naktis praleisdavo po 
ąžuolu.

O vieną kartą švystelėjo jam į galvą keista 
mintis, ir jis tarė sau:

— O jeigu aš pats giliuką nuskinčiau? Juk 
tereikia tiktai nuimti ją nuo ąžuolo, ir ji vėl 
pavirs į žmogų! Štai gi netoli jau ir ruduo — 
ir pati gilelė netrukus kris. O man širdis 
palengvėtų: aš turėčiau dukterį!

Vieną vakarą prisitaisė karalius kopėčias, 
prilipo prie giliukės ir nuskynė ją. Tuo pačiu 
akirmirksniu paukštelis gailiai sucipo, kara
laitė aiktelėjo ir įsikibo į ąžuolo šakas.

Karalius iš džiaugsmo ir baimės virpančia 
širdžia nulipo kopėčiomis žemėn ir pritaikė 
karalaitei nulipti. Paskui juodu ilgai džiaugės, 
kupini laimės, pamiršę ■ viską.

Po valandėlės karalaitė išgirdo paukštelio 
balsą. Ji paliko besidžiaugiantį tėvą ir ėmė 
klausytis. Ir dabar tiktai ji viena tesuprato, 
ką čiulbėdamas paukštelis kalbėjo. O jisai 
sakė:

„Meilė — nuostabiausias daiktas pasaulyje. 
Ji už dieną šviesesnė, už saulę skaistesnė, 
laimėje ir nelaimėje — pirmutinė paguoda. 
Teišgirsta ją visų ausys, tepalinksta jai visos 
širdys ir visos sielos — visas pasaulis sužydės 
vienu dideliu džiaugsmo žiedu."

Karalaitė klausėsi jo ir verkė. Bet karalius 
. nieko negalėjo suprasti, nes nieko dabar 

daugiau nematė ir negirdėjo, kaip tiktai išgel
bėtą savo dukterį.

Tačiau neilgai ir dabar tetruko karaliaus 
džiaugsmas. Karalaitė liūdėjo palikto pauk
štelio ir ištisas valandas ir dienas praleisdavo 

, po ąžuolu, kaip pirmiau jos tėvas.

. Karalius vėl pasijuto vienas. Kas, kad jis 
mato dukterį? Nėra jai džiaugsmo ir laimės, 
nėra ir jam!

Jis pasidarė nekantrus ir kietas visur, o 
ypač valstybės reikaluose. Sužinojęs pikta
darį savo patarėją, per kurio kaltę tiek ne
laimių buvo įvykę, liepė kruvinai jį nuplakti, 
apvilkti skarmalais, pririšti prie asilo uodegos 
ir išvaryti iš savo žemės. Ir nesiįęido dabar 
karalius į savo rūmus nė jokio nepažįstamo 
žmogaus.

Bet karaliui širdis vistiek nepalengvėjo, ir 
jis su baime ir rūpesčiu laukė pavasario ...

Atėjo ruduo ir žiema. Prasidėjo šalčiai. 
Karalaitei gelte gėlė širdį, bežiūrint į paukštelį . 
tarp sušalusių ir šnabždančių ąžuolo lapų. O 
jis lygiai karštai, kaip visada, tebegiedojo:

„Meilė — nuostabiausias daiktas pasaulyje. 
Už dieną ji šviesesnė, už saulę skaistesnė, 
laimėje ir nelaimėje — pirmutinė paguoda ..."

Vieną rytą atėjo karalaitė po ąžuolu ir 
nebegirdėjo paukštelio. Išsigandus ji sušuko:

— Paukšteli, paukšteli, kur tū? ..
Iš ąžuolo šakelės pasigirdo silpnutis balsas:
„Meilė — nuostabiausia pasaulyje ..."
Ir nukrito paukštelis jai po kojų. Karalaitė 

susijaudinus paėmė jį į rankas ir pajuto, kad 
jis — sušalęs ...

Daugiau nebeišlaikė karalaitės širdis ir 
plyšo. O kai po valandos atėjo karalius, jis 
rado ją prisispaudusią prie širdies mažą 
sušalusį paukštelį. Karalaitė nei paukštelis 
daugiau nebekvėpavo...

— Meilė — nuostabiausia pasaulyje... — 
šnibždėjo karalius, nusiėmė kepurę ir at
siklaupė ant žemės...

RAGANA
FAUSTAS KIRŠA

Grįtelytėj už pečiuko 
girnos urzgia, girnos sukas. 
Mala ragana pikčiurna 
ir po nosimi taip niurna:

„Byra miltai, 
duonos tiltai.

‘Vienas grūdas — 
■pūdas.
Trina, trina 
akmeninė 
girnapusė kvietį. • 

Ir vaikeliams, 
ir seneliams 
bus ragaišio riekės. 
Bus putros, 
bus giros, 
bus visokio maisto. 
Seniai kais, 
gulti eis, 
o vaikeliai žaisti. 
Čia bandęlė 
čia riekelė, —
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pyragaičiail 
Neapgauna, 
lygiai gauna 
ir našlaičiai I"

Miltų kalną kai pritrynė, 
kepė duoną raganinę.
Daug murmėjo, 
daug žadėjo, 
kai reikėjo: neturėjo, neturėjo. 
Vietoj rugio — smėlį kepė, 
vietoj sviesto — molį tepė. 
Nei vaikučiai, nei seneliai 
duonos sukramtyt negali.

Apie raganą velniukai 
šokinėja kaip gaidukai. 
Ragana jie baisiai barė, 
kad ne taip kaip reikia darė.

„Kam žadėjai, 
kam žadėjai 
pyragaičių 
ir seneliams 

ir našlaičiams, 
ir vaikeliams.

•
Mes padarėm, 
mes padarėm 
iš tų miltų 
smėlio tiltus. 
Iš bandelės, 
iš riekelės 
akmenėlis ugnį skelia."

Raganai labai patiko, 
kad ji nekalta paliko: 
riša burtų mazgiukus 
ir paglosto velniukus. 
O našlaičiai ir vaikeliai 
dovanų sulaukti gali, 
tik nuo tų, kurie juos myli, 
kviečiasi į aukso pilį: 
nuo mamyčių, nuo tėvelių, 
nuo broliukų, nuo seselių. 
O žmogus geros širdies 
pats nevalgys — tau padės.

MAŽOJI SAULES SESUO
ALICE DUSSAUZE

Vieną vakarą besileisdama saulė tarė sau' 
—• Žemėje yra tiek daug mandagių mer

gaičių, jog aš norėčiau vieną iš jų turėti sau 
už seserį. Pasirinksiu gerą, malonią ir linksmą 
mergaitę ir padarysiu ją tokią laimingą, jog ji 
nesigailės, būdama išrinkta saulės seseria.

Rytojaus dieną spinduliuota saulė patekėjo 
mėlynam danguje. Ji nebuvo pamiršusi va
karykščio savo sumanymo ir pradėjo kelionę. 
Dar prieš vakarą ji norėjo išsirinkti, kad va
kare nusileisdama galėtų sau pasakyti:

— Aš turiu žemėje seserį.
Saulė pažvelgė į vieną namą, kuriame gy

veno labai turtingi žmonės.
Už gražių baltų užuolaidų kambaryje rado 

mergaitę kokių septynerių ar aštuonerių metų. 
Čia buvo labai dailus kambarys, visas baltas: 
užuolaidos, lovelė, baldai, kilimas. Viename 
kampe baltoje lovelėje gulėjo''lėlė, didumo, 
kaip tikras vaikas.

Įeidama į sį kambarį, saulė tarė sau:
— Mergaitė, kuri čia gyvena, tikrai turi

8

8



būti laiminga, o būdama laiminga, be abejo, 
yra ir labai mandagi.

Bet saulė greit apsigavo. Atsistojusi prieš 
veidrodį, paraudus iš pykčio, mergaitė šaukė 
ir trypė kojomis, kai tuo tarpu auklė švelniai 
šukavo jai plaukus.

Saulė čia daugiau negaišo, nenorėdama 
klausytis šiurkščių žodžių, kuriuos mergaitė 
sakė savo auklei. Ji dingo taip greitai, kaip 
buvo atėjusi.

Saulė įėjo į kuklesnius namus ir pamatė 
mergytę, kuri sėdėjo prieš pilną dubenį sal
džios sriubos. Ji raukėsi, nes norėjo ne sriubos, 
o šokolado.

Čia saulė nepasiliko nė dviejų minučių.
Kiek toliau saulė rado dar bemiegančią 

mergaitę. Jos mama jau daug kartų buvo šau
kusi ją keltis, bet kiekvieną kartą ji ir vėl 
migo.

Tinginė, žinoma, negalėjo būti saulės seseria.
Kituose namuose saulė jau manė radusi, ko 

jieškojo.
Mergaitė besišypsančiu veideliu ruošė pa

mokas. Ji dirbo su įkarščiu, neleisdama savęs 
trukdyti nei kačiukei, kuri linksmai kudulia- 
vos ant kilimo, nei kregždutėms, kurios kar
tais įlėkdavo pro langą į kambarį, gaudy
damos museles.

Saulė patenkinta švelniai glostė mergaitės 
plaukus ir jau galvojo:

— Tai šita bus mano sesutė.
Tuo tarpu smarkiai atsidarė durys, ir į kam

barį įėjo nedidelis berniukas su sąsiuviniu 
rankoje.

— Liucija! — suriko jis. — Gal tu man pa
tikrintum uždavinius? Aš žinau, kad padariau 
klaidą, bet niekaip negaliu jos rasti.

Dingo šypsena iš Liucijos akių:
— Aš ruošiu pamokas, — atsakė ji. — Ne

gaišink manęs. Eik sau!
Berniukas nesipriešino ir nusiminęs išėjo. 

Kartu su juo ir saulė pasitraukė. Ji ir dabar 
nusivylė.

Po to ji matė daug mergaičių, kurių nė 
viena nebuvo tikrai mandagi. Viena iš jų 
verkė maudoma. Kita erzino savo broliuką. 
Dar kita, labai graži, bet ir labai pasipūtusi, 
taisėsi plaukus prieš veidrodį,»užuot raminusi 
lopšelyje verkiančią sesutę. Kita, kuriai jos 
motina buvo davusi jai nosinaitę atsiūlėti, 
visai nesistengė, nes nemėgo to darbo, ir siuvo 
dideliais negražiais dygsniais.

Saulė jautėsi nusivylusi.

— Argi iš tikrųjų nėra žemėje nė vienos 
mergaitės, kuri būtų verta būti mano seseria?
— tarė ji sau. — Einu aplankyti'dar šitos tro
belės, kuri stovi ten vidury lauko. Jei ten nieko 
gero nerasiu arba jei rasiu mergaitę, kaip ir visos 
kitos, atsižadėsiu savo troškimo turėti seserį.

Saulė iš lėto įėjo pro trobelės langą ir- pa
matė mergaitę, besitriūsiančią kambarėlyje, 
kuriame buvo kartu virtuvė, valgomasis ir 
miegamasis. Per atdaras duris buvo matyti 
antras, mažesnis kambarėlis. Trobelėje buvo 
iš viso tik du kambarėliai.

Mergaitė, paklojusi dvi lovas, kurios stovėjo 
kampuose, ėmė šluoti grindis ir valyti dulkes 
nuo paprastučių baldų. Visa tai ji atliko be 
jokio triukšmo, tarytum, būtų bijojusi ką nors 
pabudinti.

Saulė buvo nusprendusi daugiau nepaisyti,, 
kad daug mergaičių paviršutiniškai atrodo 
labai geros. Bet šitos savaime kažin kaip jau
tėsi traukiama. Mergaitė rodėsi tokia darbšti 
ir maloni, jog saulė dar akyliau ją ėmė stebėti.

Staiga mergaitė pakėlė akis, ir saulė pa
matė, kad jos buvo mėlynos, kaip tos dienos 
dangus. Sį kartą saulė buvo visai sužavėta. 
Ji tarė sau:

■— Negali būti, kad negera mergaitė turėtų 
tokias akis.

Ir ji įsiskverbė giliau į kambarį.
— Dukrele, — tarė balsas iš kito kambario,

— ar tu čia?
— Aš čia, mama, — atsiliepė mergaitė, įšok

dama į motinos kambarį. O saulė ją sekė paskui.
— Ar geriau jauties? Tėtis, išeidamas į 

darbą, man sakė, kad tu visą naktį sirgai, — 
sakė mergaitė.

— Aš labai kentėjau, bet dabar jaučiuos 
daug geriau. Ilgiau miegojau, o tai mane visai 
atgaivino.
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— Tai puiku! Tik dar nesikelk. Aš tau at
nešiu kavos "su pakepinta duona ir lovoje ga
lėsi pavalgyti pusryčius. Tai bus geriausia.

— Ne, ne, mano vaikeli. Man reikia keltis 
— jau vėlu.

— Bet, mama, — tarė mergaitė, — juk tau 
nėra ką veikti. Kam tu kelsies?

Motina pasižiūrėjo nustebusiomis akimis, o 
mergaitė ėmė juoktis:

— Visas tavo darbas jau atliktas! — sušuko
ji džiaugsmingai: — virtuvė iššluota, lovos 
paklotos. . '

— O mažieji tavo broliukai?
— Aš juos nuprausiau ir aptaisiau. Jie jau 

išėję į mokyklą.
— O ar jie pavalgė?
— Pavalgė: aš jiems išviriau sriubos, ir mes 

kartu papusryčiavom.

— O tu, mergaite, šiandien neini į pamokas? 
Tu negausi mokykloje dovanos už stropumą.

— Tai nieko nereiškia, mama. Man geriau 
patinka tau truputį padėti, nekaip laimėti 
visas pasaulio dovanas.

Motina su ašaromis akyse apkabino savo 
uolią dukrelę ir švelniaLprigląudė prie savęs.

O saulė priliejo pilną kambarį savo stebu
klingos šviesos, apsiausdama ja mergaitę, o 
mėlynose jos akyse paliko nepaprastą spin
dėjimą. . •

Nuo tos dienos mergaitė pasidarė mažoji 
saulės sesuo, pati to nežinodama. Jos akys 
švietė ypatinga šviesa, kuri padarydavo lai
mingus visus, kurie tik į jas pažvelgdavo.

Mergaitę žmonės praminė Saulute, nes sa
kydavo ją turint saulę akyse. Ir tai buvo 
tikra tiesa. Išvertė D. G.

mes — VISIEMS
8-NIŲ DALIŲ MONTAŽAS 

S. LAUCIUS

1 Labas vakaras, tautiečiai, 
mokiniai, mažyčiai! 
Sveikinam visus ir kviečiam 
pažiūrėti šičia.
Mokomės mes neblogiausiai, 
rūpi mums rytojus; • 
savo vyresniųjų klausom, 
žaidžiam ir dainuojam: 
do, re, mi, fa, sol, la, si... 
Paklausykite visi.

(Dainelė)

2.
Iš Amerikos tetulė 
čion atplaukti žada. 
Būkite geri, vaikučiai: 
gausit šokolado.

' Šokolado bus po tiek,
skonį kad pajustum.

10

Kol tetulė atvažiuos, 
mes pašoksim šustą. 
Ei, armonika, ly, ly! v 
Šokoladas pakely!

(Sustas)

3.
Vytas ilgisi tėvynės: 
žuvo daug žaisliukų. 
Ir Aldutė nusiminus: 
lėlės be batukų

. Čia nemiela mums, benamiams, 
viskas čia įgriso.
Lietuva, gimtoji žeme, 
ar tave išvysim? 
Ar sugrįšime sveiki? 
Nemunėli, ar šauki?

. * . (Eilėraštis)
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4.
Ko sumišote, berniukai?
Ko jūs pasišiaušę?
Algio brolis verda košę, 
gausite po kaušą.
Sako, kad ant vilko pilko 
lapė snape joja.
Ko užmigot, muzikantai, 
grokit klumpakojį!
Mes šokėjai neprasti, 
ir nešti ir pamesti.

(Klumpakojis) -

5. ' ,
O dabar, kai veidelius 
kraujas mums nudažė, 
Senis tuoj paseks visiems 
pasakėlę gražią.
Kas gi pasakų nemėgsta?
Mėgstu juk ir aš jas. '
Daug jų žmonės jau užmiršo, 
daug jų ir užrašė.
Prašom paklausyt.
Dėmesio! Kantrybės! Cit!

(Pasaka)

-6.
Čia mums linksma, čia mums liūdna, 
ką gi padarysi. •
Išsisklaidėm lyg drugeliai 
po pasaulį visą.
Trūksta mums žaislų ir knygų.

Tuščios, matot, rankos.
Taip tat svetimoj padangėj 
vargo metai slenka.
Čia šviesu, čia dargana. 
Suraminą tik daina.

(Dainelė)

7.
Miega kiškis ir sapnuoja 
seną poną lokį, 
tartum, neša dovanėlių 
mums po maiša tokį. 
Po galais tą kiškį piškį 
ir tą rudą lokį.
Kol išsimiegos toks ponas, 
kubilą pašokim.
Kubilas tas' be lankų 
ir be dugno,'-bet sunkus ...

(Kubilas)

8. .
Ačiū, ačiū, gerbiamieji, 
šičia susirinkę.
Laimės, na, ir gero vėjo 
nuoširdžiausiai linkim? 
Ka mokėjom, tą parodėm. 
Štai veikimo vaisiai.
Šokis, muzika ir žodis 
nuotaiką pataiso.
Jei paplosite, puiku! 
Atsilyginsit laiku.

Galas.

Pastabos. Kaip elgtis su šia medčiaga, programėlės rengė jai lengvai supras. Dalyvių skaičius 
neaprėžtas, bet svarbu, kad berniukų ir mergaičių pakaktų šokiams. Dėl Įvairumo kiekvieną 
posmelį galėtų deklamuoti vis kitas dalyvis, tik pirmąjį ir paskutinįjį pritiktų pasakyti vienam, 
kaip ir vedėjui. Daineles, eilėraštį ir pasakėlę pasirinkite patys, tačiau tię dalykėliai turi 
atitkti montažo nuotaiką.

JEIGU BUČIAU AŠ PAUKŠTELIS .

Jeigu būčiau aš paukštelis, 
jei turėčiau sparnelius, — 
plas, plas, plas į tėviškėlę, 
į gimtuosius namelius ...

Tuoj nulėkčiau nuplasnočiau, 
plas, plas, plas erdve plačia, 
kur visų svajonių mūsų 
laivas supas paslpačia.

PR. IMSRYS

Nuplasnojęs aplankyčiau 
broliukus ir~seseles.
Aplankyčiau, suraminčiau 
skausmo pilnas širdeles.

Ir sapnuoju, ir svajoju 
tėviškėlę aplankyt, 
nors akutėmis paukštelio 
gimtą kaimą pamatyt.
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Ne, tai nėra pasaka, o saulėtų dienų istorija, pilna pilkosios bitelės rūpestingo dūzgesio, žiogelių smuikų traliavimo ir ilgesingos avižės dainos anapus ežero ...Tai ne pasaka, o nuotykiai keliaujančių siaurais pievų takeliais mažųjų muzikantų su griežtuvėliais ant nugarų ir be poilsio visą naktį koncertuojančių naktibaldų daininkų mano tėviškės sode po kmynų krūmais. Tai nuotykiai anų didvyrių, na, ir tikrų plėšikų, pasislėpusių tenai po vešliais varnalėšų lapais, kurie dengia nuo visų akių jų nuotykingąjį gyvenimą, pilną pavojų ir mirties, džiaugsmų ir žūtbūtinių grumtynių dėl tos pačios mūsų visų kasdieninės duonos . . .Gal būt, visa tai bus panšu į gražia; auksinę pasaką dėl to, kad mes užsimerkę prabėgame pro mažesnių už save rūpestį ir skausmą, lyg jie, mūsų manymu, visai neturėtų širdies ... O ir krintantis lapas verkia, ir jo skundą girdi tik tas, kas moka klausytis ...1. Į pasaulį...Gegužės rytmečio saulė sutvisko anapus ežero, švelniu šypsniu pažadindama miegančią žemę. Baltų žiedų kekės pakėlė galveles, dar blizgančias nuo vidurnakčio rasos, ir pasveikino naują auštančią dieną.— Sveiki, sveiki! — prabėgo rytmečio vėjo šnabždesys laukais ir pievom, nusitęsusiom ten į tolumą, už mėlynuojančio ežero.■— Sveiki, sveiki! — sujudino jis ir seną, barzdotą pušyną, kuris sušniokštė ir sugaudė galingai ir gūdžiai, pripildydamas kiekvieną 

neramią krūtinę pasiilgtąja ramybe ir gilntojo kampo meile . ..Vyturėlio giesmė nuskrido ir nuskambėjo padangėje, kaip pirmojo saulės šauklio balsas į skaisčiųjų vasaros dienų šventę, į kurią skubinos ir didelė ir maža širdis ... Pasaulis vėl pabudo iš tyliojo nakties sapno gyventi ir kovoti...Sename sode, prie palinkusios obels, kur stovėjo melsvu stogu avilys, ant laktos stovėjo plakančia širdimi jauna, pilka bitelė. Ji neramiai dairėsi, taisydama savo šviesius sparnelius, kurie tuojau turėjo ją iškelt į mėlyną dangaus žydrynę, tenai prie saulės ...Kitos bitės po viena kitos kilo ir kilo nuo laktelės, greit išnykdamos saulės spinduliuose. Tik pilkoji bitelė dar valandėlę delsė, stengdamosi paskutinį kartą prisiminti tai, ką ji turėjo žinoti, pirmą kartą išskrisdama į pasaulį... Ji stengėsi dabar atsiminti kiekvieną smulkmeną, kurią jai mokytoja buvo sakiusi, nes gerai žinojo, kad niekas jai iš naujo šito nepakartos. Mokytoja turėjo jau kitų, naujų mokinių, kurias reikėjo taip pat greitai išauklėti ir išmokyti nuostabiai tvarkingam ir pareigingam bitės gyvęnimui.Ne, bitelė delsė ne dėl to, kad būtų užmiršusi mokytojos žodžius ir pamokymus, kokia ji visuomet dabar privalėjo būti ir kaip turėjo elgtis. Ji puikiai atsiminė, kad visą gyvenimą, ligi pat mirties, ją turėjo lydėti be jokių sąlygų atsidavimas savajam miestui ir jo gyventojų gerovei, lygiai kaip ir visos kitos, nė akimirksnio nesvyruodamos, būtų tą
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patį padariusios ... Pagrindinis jos gyvenimo 
uždavinys ir tikslas, kaip ir kiekvienos bitės, 
btivo visų pirma pasiaukojimas kitų labui. 
Tai šventasis bitės įstatymas, kurio niekas 
nedrįso sulaužyti, nots būtų grėsusi pati 
mirtis. „Mirtis yra daug garbingiau, nekaip 
gėdingas gyvenimas", atsiminė bitelė moky
tojos žodžius. „Tu daug ką gyvenime, gal būt, 
sutiksi, daug ką seno užmirši ir naujo 
išmoksi, bet anie pirmieji žodžiai", kalbėjo 
tada mokytoja karštai, „niekada negali išdilti 
iš tavo širdies, kad tu visada ir visur 
suprastum, koks didelis nusikaltimas yra 
iškrypti iš savo pareigos kelio. Kas šitą už
miršta, tas niekuomet nesukurs tokio nuostabiai 
gražaus ir darnaus gyvenimo, kaip štai kad 
mūsų avilyje ... O jam mes visi priklausome ... 
Na, šito neužmiršk ir būsi laiminga. Sudiev! .."

Tai buvo paskutiniai mokytojos žodžiai, 
kuriuos dabar bitelė taip ryškiai jautė savo 
širdyje, kad jie, rodos,, ten buvo dėte įdėti 
švelnios jos rankos, o ne paprastai iš lūpų 
išgirsti...

Taip pat šią valandėlę ji atsiminė, kad su 
visomis turėjo būti mandagi ir draugiška, 
kurias tik sutiks plačiame pasaulyje. Bet kartu 
ji turėjo teisę reikalauti to ir iš kitų. Į 
įžeidinėjimus ir apgaulę, jei tai lietė jos bitės 
garbę, ji galėjo griežtai reaguoti. O 
pasikėsinimams prieš jos neliečiamybę atremti 
ji turėjo stiprų ir galingą kardą — gylį, 
kuriuo, tik nerasdama kitos išeities, galėjo 
pasinaudoti. Tai buvo mirtinas ginklas bet 
kokiam vabzdžiui ir kiekvienam . kitam 
mažesniam gyvūnėliui. Tai privalėjo ji 
visuomet atsminti prieš juo pasinaudodama, 
nes bitė buvo, kaip ją mokytoja mokė, ne 
žudyti į pasaulį atėjusi, o kurti ir statyti. 
Panaudodama gylį prieš žmogų ir visus kitus 
šiltakraujus, ji turėjo mirti pati, negalėdama 
iš jų kūno išsitraukti atgal savo kardo, kuris 
baigės strėlės pavidalo smailgaliu... Gal būt, 
taip jau buvo skirta to, kuris sutvarkė šį 
nuostabųjį pasaulį, kad pasikėsinimas mažos 
bitelės prięš aukštesnę būtybę būtų atpirktas 
jos pačios mirtimi, nors ir kažin kaip tas 
pasikėsinimas būtų teisėtas.

— Darbštutė! — pašaukė pilkąją bitelę 
vardu jos vienemetė draugė, išbėgusi su 
kitomis bitėmis iš avilio ant laktos. — Na, 
mėginkime sparnus! Aš taip pat šiandien 
skrendu. Ir Pūkuotė, ir Rudakytė ... O koks 
puikus rytas! Dievuli... tik žiūrėk!

— Ar įsidėmėjai gerai kelią grįžti atgal? — 
paklausė nerami Darbštutė, lyg kad būtų, 
kėlęs jai kas sparnelius ko greičiau pasinerti 
toje šviesos jūroje, kuri tviskėjo iš dangaus. — 
Mūsų avilys, žiūrėk, štai, melsvu štogu, po 
obelia... Kieme stovi didysis beržas. Jį iš 
tolo visos matysime. Savo viršūne net patį 
dangų parėmęs laiko. Ar atsiminsi?

— Žinoma. Bet juk skrisime sykiu? ..
— Sykiu, sykiu! Tik jei kartais nuklystume...
— Sako, jei nori, kad kelionė laiminga 

būtų, ruoškis, lyg šimtą mylių keliautum .. 
nusišypsojo bitelė.

— Mažiulės, ko čia striksite? Opa! — sušuko 
sena bitė. — Paskui manę, visos naujokės!.. 
Na, tai lėkite! Apsidairykite, kur skrendate. 
Pirmyn!

Darbštutė nė nepajuto, kada ji išskėtė savo 
sparnus. Ji staiga pajuto, kad jau skęsta 
skaidrioje erdvėje, kildama vis aukščiau ir 
aukščiau.

Senoji bitė, kuri vadovavo naujokių 
pirmąjam skridimui, pamažu apsuko ratą ties 
senuoju sodu, leisdama apsiprasti jaunoms 
bitelėms padangėje ir pasižiūrėti žemyn į 
tolstantį ir nykstantį iš akių gimtąjį avilį, 
kuris skendo baltuose senoje sodo žieduose.

Darbštutė pirmomis akimirkomis nieko 
nematė, toks staigus laimės jausmas apėmė 
jos mažą širdį.

— Aš skrendu į pasaulį! — staiga sušuko 
iš džiaugsmo. — Į pasaulį... — pakartojo 
tą žodį su meile ir ilgesiu, nes jis turėjo 
jai duoti daug daug džiaugsmo. Kupiną, pilną 
širdį ji troško dabar jo prisipildyti, širdį, kuri 
taip mylėjo tą gražų, nuostabųjį pasaulį, 
skęstantį dabar saulėje ir žieduose ...

Jai atrodė, kad nieko gražesnio už jį nebuvo, 
kad niekas kitas jame negalėjo gyvęnti, tik 
grožis ir mylinti širdis ...

■ (Ligi kito karto!)
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400 METŲ
J. UNTULIS

Kam 400 metų? Ogi lietuviškai knygai.
Žmogau? amžium skaitant, tai yra daug 

metų, bet knygai nedaug. Kitos kultūringos 
tautos jau seniau turi knygas. Tačiau palaukim. 
Pamatysim, kad, vėlai susilaukę pirmosios r 
knygos, paskui jau daug ju sukūrėm ir 
išleidom.

O ta pirmoji lietuviška knyga buvo 
Martyno Mažvydo „Catechismusa prasty 
Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes 
del kriksczianistes bei del berneliu iaunu 

nauiey suguldytas, Karaliauczui VIII dena 
Meneses Sausia, Metu uszgimima Dieva. 
M. D. XL VII.” Taigi, kaip matom, ta knyga 
išleista Karaliaučiuje, Mažojoje Lietuvoje. 
Mažojoję Lietuvoje ir vėliau paskui lie
tuviškos knygos buvo gausiai spausdinamos, 
kai rušų carai valdė Lietuvą ir draudė 
lietuviškas knygas.

Martyno Mažvydo katekizmas šiaip atsirado. 
Šešioliktojo šimtmečio, pradžioje rytų Vo
kietijoje sparčiai plėtės protestantizmas

14

Taip atrodo pirmasis puslapis Martyno Mažvydo katekizmo.
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(Liuterio tikėjimas). Paskutinis Kryžiuočių 
Ordeno Magistras Albrechtas Brandenburgietis 
irgi priėmė naująjį tikėjimą. Ir suprato jis, 
kad tikėjimą platinti gimtąja kalba yra pato
giausia, o jo valdomuose plotuose buvo daug 
lietuvių: juk tai buvo dabartiniai Rytprūsiai, 
arba Mažoji Lietuva. Tas Albrechtas Bran
denburgietis ir ėmė rūpintis knygomis 

lietuvių kalba. Jis iš Didžiosios Lietuvos 
pasikvietė kelis mokytus vyrus ir pavedė 
jiems parūpinti maldų, giesmių ir kitokių 
dalykų tikėjimo reikalams. Martynas Maž
vydas pirmutinis parūpino minėtąjį katekizmą 
ir išleido jį Karaliučiuje' 1547 metų sausio 
mėnesio 8 dieną.

Romos katalikų tikėjimas Liętuvoje išsi-

Xrtutjfnftamp fr

ftftns imPtte mtm fr fTaftfffetz 
Jr tatai ftaitibami permanihet.

cra^bawa turai.
3|e to negalėta ne trtnu bubu gautu 

lUgiety to uarrfa fawa atimta/ 
Caipyr ifcbgirfii fawa aufimfe. 

Jau nu ta ttwat notate nettgieia*
Hu fc^itai trff® mfnmp atria, 

Debbtfiet fr babaKttefc įfrianc® wyfao 
Qcfyttai eit iufump 4abi® bogau® Parali|?a® ,. 

XTiaianri iv fu bjiauffom to ffabi prrgtmtac 
3 fofu buftufb ft>amina mat itfct.

Sunu® butais io|b tnr tatai mafttty 
XHfa Rįyrby tar to btwa 0aby mikty* 

Jei braid (eltrfetusfabjtus ncpapcityt 
&ewa etwa Ir fonu fau mitu pabarime. 

Jr pap&tawfotf pa utimfe bctM bu|k .
Vifofb baltalu palatiiM turtfc.

Sdjitu maFflu bewa tflJral paj yfye 
3rbfS«w fowtyUfp pri|wnyfyt.

riccftt
Taip atrodo to katekizmo įžangos pirmasis puslapis.

Martyno Mažvydo katekižmas spausdintas gotiškomis raidėmis, Mūsiškomis raidėmis išspausdinta 
ta pradžia įžangos parodyta 16 puslapy.
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platinęs nuo 1386 metų. Bet knygų tada 
lietuvių kalba nepasirodė. To laiko kunigai 
ir kiti tikėjimo mokytojai katalikų tikėjimą 
dėstė iš lenkų kalbos arba ir visai lenkiškai. 
Jie nesistengė lietuviškų raštų leisti, bet 
stengės pačius žmones išmokyti lenkiškai 
melstis, dėl to ir tikėjimo skelbimas sunkiai 
ėjo, ir daug žmonių išklydo iš lietuvių 
kalbos.

Tačiau po to, kai Mažojoje Lietuvoje 
pradėjo rastis jau ir daugiau lietuviškų 
knygų, daugiau susirūpino lietuviškomis 
knygomis . ir Didžiojoje Lietuvoje, katalikų 
reikalams.

Kaip gi tais laikais buvo rašomi ir spaus
dinami kiti raštai, pavyzdžiui, ne tikėjimo 
reikalams? Kunigaikščiai savo raštus 
Popiežiui ir kitiems valdovams rašydavo 
lotyniškai. Valstybės įstatymai (Lietuvos 
Statutas) buvo parašyti ir išleisti gudų kalba. 
(Žinokim, kad tada Lietuva valdė didelius 
plotus gudų ir rusų žemių.) Ir pirmieji mūsų 
rašytojai pasauliečiai (nedvasininkai) savo 
raštus rašė lotynų kalba. Mat, lotynų kalba 
turi panašumo į lietuvių kalbą, o tada lotynų 
kalba visoje Europoje buvo plačiai varto
jama, ypač mokslo reikalams, tai mūsiškiai 
didžiuodamiesi rašė ta gimininga sau kalba.

Paskui, žinote iš istorijos, Lietuvai teko 
pergyventi daug sunkių metų. Ji ilgai buvo 
spaudžiama ir varginama, ypač rusų, kurie 
net melstis lietuviškai nenorėjo leisti. Dėl to 
negalėjo tarpti Lietuvoje ir knygos. O prisi
minkime paskui, kai Lietuva tapo nepriklau

soma, kaip pradėjo klestėti lietuviški raštai. 
Daugybė ėmė rastis laikraščių ir knygų, ir 
tai gerų, gražių, malonių pasiskaityti ir 
pasižiūrėti. Mes turėjom jau tokių laikraščių 
ir knygų, su kuriomis drąsiai galėjom rodytis 
visam kultūringam pasauliui.

Apie lietuviškas knygas dar ir daugiau 
„Saulutėje" bus parašyta.

KNIGIELES
paczias byla Letuvinikump jr 

Szemaiczump.

Bralei seseris imkiet mani ir skaitikięt 
Ir tatai skaitidami permanikiet.

Maksla schito tewai iųsu trakszdawa turėti, 
Ale to negaleia ne wenu budu gauti.

Regiety to nareia sawa akimis, 
Taipyr ischgirsti sawa ausimis.

Jau nu ka tewai nakada neregieia, 
Nu schitai wisa iusump ateia.

Veizdekiet ir dabakietese szmanes wysas 
Schitai eit iusump žadis dągaus karalistas.

Malanei ir su dziauksmu ta szadi prigimkiet 
A iusu bukiusu scheimina makikiet.

Sūnūs dukteris iusa tur tatai makiety
Visa schirdy tur ta dewa szady milety.

Jei bralęi seseris tus szadzius nepapeiksit, 
Dewa tewa ir sunu sau milu padarisit.

Ir paschtawinti pa akimis dewa busit.
Visosu daiktosu palaimi turėsit. > 

Schitu maksiu dewa tikrai paszysyt
Ir dągaus karalistasp pristatysyt.

Neuszt-

ŽIEMA
S. Laucius

Senelis Šaltis pučia pro ūsus.
Algiukas laksto kieme uždusęs.

Ristas žirgelis — broliukas Jurgis.
Mažos Birutės lūpos kaip spurgos.

Lėlė ant rankų. Duokite kelią!
Mes lenktyniauti su vėjais galim!

z
Lengvos rogutės nuo kalno slysta.
Šypsosi saulė aukso vaikystei.

Žiemužė skruostus nuostabiai dažo.
Tik netrukdykit, nes laiko maža.

Simas prieš langą lipdo dieduką.
Nustebę žiūri pilki žvirbliukai.

Kokios jo akys, kokie jo dantys!
Reikės barzdelę jam pakedenti...

Nebark, tėtuši, lauke taip gera, 
sniegas toks minkštas. Pradėsim karą...

Nepyk, močiute, neturim laiko.
Čia mums taip linksma, čia mums taip

- sveika.

Mes norim grįžti žvalūs namoliai, 
kur kitokią bus jaunystės šuoliai!
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MAŽOJI LIETUVA
J. MATULIONIS

1923 metų sausio mėn. 15 d. Klaipėda ir 
Klaipėdos kraštas prisijungė prie Lietuvos. 
Ligi to laiko daugiau kaip 400 metų tas 
kraštas yra buvęs Vokietijos valstybės 
sienose.

Klaipėdos uosto švyturys
Klaipėdos kraštas tai dar nėra visa Mažoji 

Lietuva. . Ji yra daug didesnė už Klaipėdos 
kraštą ir eina ligi Karaliaučiaus. Lietuva po 
Pirmojo Pasaulinio karo, trukusio nuo 1914 
ligi 1918 metų, reikalavo, kad visa Mažoji 
Lietuva būtų priskirta prie Lietuvos. Lietuvos 
prašymas nebuvo patęnkintas, ir Mažosios 
Lietuvos lietuviai vėl buvo palikti "vokiečių 
valdžioje. Čia lietuviai pergyveno labai sun
kius laikus, ypač prieš paskutinį karą. Buvo 
uždrausta lietuvių kalba mokyklose, išvaryta 
ir iš bažnyčių. Įstaigose su valdininkais 
galėjai susikalbėti tiktai vokiškai. Daug susi
pratusių, gerų lietuvių buvo išsiųsti į Vokie- 
tigos gilumą, o kai kurie padėti ir į kalėjimus. 
Likusieji buvo nuolat sekami, persekiojami ir 
skriaudžiami.

Mūsų garsusis rašytojas ir filosofas 
Vydūnas taip pat yra Mažosios Lietuvos 

lietuvis, visą laiką gyvenės Tilžėje. Jam taip 
pat yra tekę sunkių dienų pergyventi. 
Mažojoj Lietuvoj 'buvo ir daugiau lietuvių 
rašytoju, pavyzdžiui., Kristijonas Donelaitis,’ 
parašęs garsią poemą „Metus", Abromas 
Kulvietis, Stanislovas Rapagelionis, Martynas 
Mažvydas ir kiti. Garsiausias vokiečių filo
sofas Emanuelis Kantas taip pat turėjo lie
tuviško kraujo, nes jo senelė buvo gryna 
lietuvaitė.

Prieš 400 metų, 1547 m. sausio mėn 8 d., 
pasirodė pirmoji spausdinta lietuviška knyga 
ilgi Mažojoje Lietuvoje. Kada Didžiojoje 
Lietuvoje rusai neleido spausdinti lietuviškų 
knygų (nuo 1863 ligi 1904 metų), tai malda
knygės, knygos ir laikraščiai ėjo į Lietuvą 
taip pat iš Mažosios Lietuvos. Garsūs nuo to 
laiko liko ir knygnešiai, kurie slapta gabeno 
uždraustas knygas iš Mažosios Lietuvos.

Taigi Mažoji Lietuva daug yra padėjusi 
Didžiosios Lietuvos lietuviams.

Ateityje mes norėtume sukurti vieną 
valstybę iš Didžiosios ir Mažosios Lietuvos. 
Visi lietuviai norim būti kartu.

Mažosios Lietuvos pakrantėse — elnienė su savo vaiku
LINKSMASIS DAMNIKUTIS

Nenorėjo apsunkinti . . .

Mažas Jonelis ėjo keliu iš miesto ir nešėsi 
pintinėje nupirkęs šiokių tokių daiktelių. Pa
vijo jį važiuotas ūkininkas.

— Dėdele, pavėžink, — prašos Jonukas.
■— Gerai, — sako ūkininkas, — sėskis.

Jonukas įsilipo į vežimą ir atsisėdo, o pin
tinę laiko rankose.

— Pasidėk tą pintinę, — sako ūkininkas. — 
Tepasilsi rankos.

— Dėkui, kad jau mane pavėžini, — sako 
vaikas, — o pintinę aš pasilaikysiu. Nenoriu 
per daug apsunkinti tamstos arklių. (—s—s)
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Atsargi mergaitė . . .
Onutė lipo laiptais ir nešėsi dubenį vandens.
— Onute, atsargiai! — sako jai vyresnioji 

sesuo. ■— Nesuklupk!
— Nęsirūpink! — atkerta Onutėj — Aš

gerai laikaus įsikibus į dubenį. (— s — s)

Protingas berniukas
Batsiuvys panorėjo sužinoti, kiek naujasis 

jo mokinys išmano apie batsiuvio amatą.
— Pasakyk man, iš ko padaryta oda? — 

klausia jis berniuką.
— Odą mes gauname iš gyvulių, — atsakė 

berniukas.
■-— O pasakyk, iš kokios odos daro geriau

sius batus, — dar paklausė batsiuvys.
— Šito tai nežinau, — atsakė berniukas 

šipsodamasis. — Aš tik gerai žinau, kad iš 
banano odos daromos geriausios šliurės, (m. 1.)

Kartus vaistas
Daug vargo turėdavo motina, ko’ sergančiam 

sūnui įkalbėdavo išgerti vaisto, t 'aistas buvo 
'labai kartūs. Šypsodamasi ’ji prisiartino prie 
lovos su buteliu ir šaukšteliu rankoje.

— Na, sūneli, ■— pasakė ji, — žinau, vaistas 
nėra labai malonus, bet tu geras berniukas, ir 
išgerk dabar, kaip vyras.

— Ne, dėkui, mamyte, — sušuko berniu
kas. — Aš perskaičiau nurodymus ant bute
liuko-, ir ten parašyta, kad vyras turi gerti ne 
tiek, kiek tamsta man siūlai, (m. 1.)

Dažų žymės
Parko sargas šypsojosi, pamatęs berniuką, 

atsargiai sėdantį ant šviežiai nudažyto suolo.
— Gal tu nori įsitikinti, ar dažai dar lim

pa? — paklausė jis berniuką.
—■ O, ne, ponę, .— atsakė berniukas: — iš 

mano drabužiu jau matyti, kad čia neseniai 
dažyta, (m. 1.)

AR ŽINAI?
Apie garsiuosius smuikus. Netoli šimto metų 

išgyvenęs, aštuonioliktame amžiuje mirė gar
sus italų smuikų meisteris Antonio Stradivari. 
Jo darbo smuikai buvo ypatingai geri. O per 
visą savo amžių jis yra jų padaręs net 1036.

Antonio Stradivari savo smuikus dirbo 
ligi pat savo amžiaus galo. 83-čius metus ei
damas, jis padirbo smuįką, kuriuo griežė gar
sus italų smuikininkas Paganini (šis savo 
muzika žavėta žavėjo klausytojus). 93-čius 
metus eidamas, Stradivari sukūrė paskutinį 
savo smuiką.

Antonio Stradivari smuikų dabar labai reta, 
ir labai jie brangūs. Štai 1925 metais vienas 
Londono smuikų prekybininkas iš vieno, už- 
klydusio pas jį vargingo žmogaus nupirko 
smuiką, sumokėdamas jam vieną svarą ster
lingų. Paskui tas prekybininkas patyrė, kad 
tas smuikas yra Stradivari, darytas 1704 me
tais. Aštuoneriems metams praslinkus po to 
pirkimo, tas smuikas jau buvo įkainotas 6.250 
svarų sterlingų. O to vargingo žmogaus, kurs 
buvo tą smuiką atnešės, nępasisekė rasti: išėjo 
ir išėjo . . . -

Kuo dabar didžiuojasi žmonės. Dabar žmo
nės daugiausia kalba apie visokias mašinas, 
dažnai paskirtas žmonėms žudyti.

Anglai ir amerikiečiai yra išradę tokius 
lėktuvus, kuriems visai nereikia lakūno vai

ruotojo; tie lėktuvai patys vieni galt skristi, 
su tam tikrų prietaisų pagelba. Ir nuskrenda 
jie 1.300—1.400 kilometrų per valandą, va
dinas, už garsą greitesni. Taigi atlekiant jų iš 
tolo negalima bus girdėti.

Ar ne baisus toks lėktuvas karo metu? Jis 
pats nedidelis, tiktai pusketvirto metro, 
aukštai ir toli jo nepamatysi, girdėte neišgirsi, 
pasijusi tiktai, kad jau ant galvos ...

Amerikiečių leidžiami jau į bandymus ir 
labai dideli lėktuvai be lakūnų. Tokie lėktuvai 
yra nulėkę jau po 4000 kilometrų. Bus patogu: 
kur pačiam žmogui lėkti bus pavojinga, palęis 
tokį lėktuvą vieną, kaip paukštį . . .

Amerikoje jau daro ir tokius mažus lėktu
viukus, kuriuos nykštukais vadina. Jie ka- - 
štuoja tik kiek, kiek geras automobilis — 
1000 dolerių. O Anglijoje už 100 svarų ster
lingų padaro keturių vietų lėktuvus. Per va
landą jie nulekia apie 175 kilometrus ir šim
tui kilometrų paima tiktai 15 litrų benzino, o 
tiek benzino reikia ir vidutiniškam automobi
liui per valandą. Ir tų lėktuvų mašinos yra 
labai paprastos: kas moka važiuoti automobi- 
lium ar motociklu, tas mokės važiuot ir tokiu 
lėktuvu;

Netrūkus gal susilauksim visai paprastų 
lėktuvėlių ir visi galėsim lakioti, kaip paukš
čiai! ..
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Amerikoje yra išrastas ir kišeninis tele
fonas. Ar nebus patogu? Eisi per laukus, per 
girias, per kalnus, panorėsi su kuo pasikalbėti, 
išsitrauksi iš kišenės telefoniuką, išsišauksi 
kitą tokį, kad ir kažin kur esant}, ir kalbėsies!

KAS GIRDĖTI
400 metų spausdintai lietuviškai knygai. 

Šįmet, sausio mėn. 8 d., suėjo 400 metų nuo 
pasirodymo pirmosios lietuvių kalba spaus
dintos knygos. Tai buvo Martyno Mažvydo 
„Catechismusa prasty szadei". Apie tą knygą 
skaitykite kitoje vietoje.

Amerikos lietuviai neužmiršta mūsų. Jie

UŽDAVINIAI
x . mįsles

1. Septynios sesutės viena juosta susi- 
juosusios.

2. Šimtais vytas, šimtais pintas,- šimtais
pavijotas. >

3. Bėga kaip šuo, loja kaip šuo, bet ne šuo.
4. Du kiškiukai pešas — balti kraujai bėga.
5. Dieną riesi, naktį riesi — Dievo diržo 

nesuriesi.
Mįslių įminimai. 1946 metų. 47. Dūmai. 48. 

Kopūstas. 49. Gaidys. 50. Žiedas.

Gramatikos uždavinys Nr. 1.
Jonukas, išeidamas į miestą, paliko savo 

seselei raščiuką: „Jeigu eisi pasivaikščioti, 
neik įšilus, nes gali sutikti vilką."

Onutė, radus tokį raštelį, tiktai nusistebėjo. 
Ir pasivaikščiot ji kaip tik ir išėjo, nes iš 
tikro visai nębuvo įšilus. O vaikščioti juodu 
mėgdavo netolimuose šiluose. Onutė perėjo

Yra išrasti ir šūviai bę garso. Išradėjas — 
prancūzas. Bandė šaudyti net iš didelių 
armotų, ir garso nėra. Šis išradimas nema
lonus. Ar ne? . .

ČIA IR KITUR t 
daro didelius susirinkimus, rašo savo valdžiai 
piašymus gelbėti Lietuvą-ir tremtinius, renka 
dideles sumas pinigų Lietuvai vaduoti ir trem
tiniams padėti. O daugelis iš jų savo giminėms 
ir artimiesiems ištrėmine siunčia tiesiai siunti
nius su maistu ir kitais reikalingiausiais 
daiktais.

IR PRAMOGOS
vieną šilą, įžengė į kitą, ogi žiūri — vilkas! 
Gerai, kad sargybinis vaikščiojo ...

Bet kodėl Onutė nepaklausė Jonuko?
Degtukų raštas Nr. 1

Kaip vadinas Lietuvos pajūrio miestas, gar-' 
sus savo maudyklėmis, smėlio kopomis ir 
vienu istorišku kalnu? Paimkit 22 degtukus 
ar pagaliukus ir sudekit jo vardą.

Atsakymai. (1946 metų uždavinio Nr. 7 
atsakyme praleista priešpaskutinė raidė L Čia 
duodamas tikras atsakymas.)

1946 m: uždavin Nr. 7: MAIRONIS ' ’
1946 m. uždavin Nr. 8: Mll\l l/’l-1 Ll EZ| I—

1946 m. uždavin Nr. 9: LZjttSIMINI—|j>

Aritmetinio uždavinio atsakymas Nr. 1 
(žiūrėk 1946 m. „Saulutės" Nr. 12) neteisingai 
paskelbtas. Turi būti taip: tėvui 42 metai, 
sūnui 21 ir jaunesniajam sūnui 14.

KNYGOS
GYVULIŲ DRAUGAS. Spaudai parengė Antanas Krausas. Antroji knygelė. Detmold, 1946. 

32 pusi. Kaina 3 RM.
Šioje knygelėje yra dešimt apsakymėlių iš gyvuliu ir paukščiu gyvenimo įvairių autorių, 

lietuvių ir nelietuvių, o įžangos vietoje — Vydūno straipsnis, pavadintas „Ko gyvuliai laukia 
iš žmogaus". *

To paties autoriaus ir tokiu pat pavadinimu pirmoji knygelė išleista kiek anksčiau. Abi 
knygelės patartinos skaityti.

Šio numerio viršelį darė dail. Z. Kolba

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

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

Šio Nr. kaina 2 RM.
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