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Buvo tokia karalaitė, ir vald_ė ji labai gražią šalį. Per jos žemes sidabro upės tekėjo, der
linguose .laukuose auksiniai javai brendo, plačiose pievose nesuskaitomos kaiminės galvijų 
ganės. Tankūs miškai ir sodai pilni buvo linksmų paukštelių, mergaičių darželiai — žydinčių 
gėlių ir malonaus kvapo. Ir gražiai gyveno tos šalies žmonės, ir buvo laimingi su savo -karalaitę.

Tiktai vieną kartą atėjo svetimas karalius ir pasipiršo karalaitei. Bet karalaitė jo nemy
lėjo. Supyko karalius, sukaustė karalaitę grandinėmis ir uždarė į tamsų pilies rūsį, o jos žmones 
— vienus pavergė, kitus išblaškė po svetimus kraštus. Ir prasidėjo vargas karalaitės šalyje ...

Ar ne taip buvo ir su mūsų Lietuva? '' . , \ .
Mielas skaitytojau! ■ Jeigu tu esi nors dvylikos metų amžiaus, dar gerai gali atsiminti savo 

Tėvynę, kada ji buvo laisva ir nepriklausoma. Pamanyk, ar ne tokia ji buvo, kaip tos karalai
tės šalis? Ir jos upės neapsakomai gražios, ir gausingo derliaus pilni buvo jos laukai ir pievos, 
o tankūs miškai, šlaitai ir sodai — linksmai čiulbančių paukštelių, žydinčių gėlių kvapo. Ir žmo
nės buvo laimingi gimtajame savo name, savo kaime ir mieste. Ar galėjai rasti ten nors vieną 
benamį žmogų, šaltį ir alkį kenčiantį, visų apleistą ir paniekintą? Ar matė kas ujamą mažą 
vaiką, iš kampo į kampą stumdomą pavargusį senelį?

Ne, ne. Tai buvo laisva, taiki ir žmoniška šalis. Ten ir nereikalingiausias senelis turėjo 
savo vietą, ir vargingiausias piemenėlis nebuvo užmirštas. Kad ir didžiausias buvo jis našlaitis, 
kad ir svetimiausia buvo šeimininkė, o vistiek negailėjo jam puodelio šviežaus pieno, 
riekelės sviestu užteptos duonos, -gabaliuko balto sūrio. Jis buvo sotus ir apsivilkęs.

O ką dabar mes turim? Mieli jaunučiai skaitytojai! Svetima šalelė baisiau, nekaip pikta 
pamotėlė, sunkiau, nekaip vargingiausia savo krašto dienelė. Nevilioja, nežavi ir niekada šir
dies neguodžia. Ir nebus mums atilsio ir džiaugsmo, kol į mielą savo šalelę nesugrįšim, kol į 
brangią Lietuvą neparvyksim.

Tik mūsų tėviškėlė nelaisva, svetimųjų prispausta kenčia. Ir mes negalime dabar ten grįžti, 
kad neišblaškytų mūsų prispaudėjai, kaip daugelį jau mūsiškių yra išblaškę po šaltus pasviečius. 
Bet neužmirškim savo Tėviškės niekada ir mylėję jos nenustokim. Ar neatsimenam, kaip my
lėjo Lietuvą senovės didvyriai? Ar nežinom, kaip sielojos dėl jos Basanavičius, Maironis 
Kudirka ir daugelis kitų? Jie nepaliaudami dirbo ir norėjo laisvos, nepriklausomos Lietuvos, ir 
1918 metų vasario mėn. 16 dieną Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma. Ir gražiai paskui gy
veno, kaip ta pasakos karalaitė puikioje savo šalyje.

Rūpinkimės ir mes, kad pasakos karalaitė vėl būtų išvaduota, kad mūsų šaliai laisvė būtų 
grąžinta, kad laimė ir džiaugsmas vėl grįžtų į ją atgal. Kol jauni ir maži tebesam, mokykimės, 
švieskimės, gerais darbais pasirodykim, o svarbiausia — niekada nepamirškim Lietuvos! Ir 
tikėkim, ateis laikas, kad Lietuva vėl atgaus savo laisvę, ir«mes ten sugrįšim, ir būsim vėl 
linksmi ir laimingi. ,

Mylėkim Lietuvą!
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GRĮŽIMAS NAMO
VYT. TAMULAITIS
I

ai man svetur šalta, visuomet 
grįžtu pasišidyti prie anos pa
laimintos gimtų namų ugnelės, 
kuri skaisčiai degdavo mano 
tėvų namuose. Nors ji seniai 
jau užgeso, ir jos šventą židinį 

sumindžiojo ir sutrypė akmeninės likimo 
kojos, bet širdis taip gyvai tebejaučia tą 
mielą, gyvą šilumą, kuri globė mano vaikystės 
dienų vakarus su pasakom ir motinos ratelio 
ūžesiu.

Išsineriu iš šito šalto vakaro sutemų, ir 
laimingas štai ir išdidus, einu per visas 
užtvaras, dainuodamas grįžtu į savo kiemą ir 
sėduosi troboje prie besikūrenančios ugnies. 
Argi aš ne laisvas?.. Tegu pastato kas dabar 
mano mintims sargybą ir širdžiai užtvarą! .. 
Tegu kas sustabdo ten trobos kerčioje iš 
senatvės pajuodusį laikrodį, kuris vėl tiksi 
mano širdyje anas palaimintas vaikystės va
landas! .. Ar yra tokia galybė žemėje?

— Ne, —. atsako man ramiai tėvas, kurį 
matau vėl sėdintį gale plataus, balto, linine 
drobe užtiesto stalo.

Parėmęs baltą, žilą galvą pūslėtomis nuo 
darbo rankomis ir nepakeldamas akių, ps 
tęsia:

— Šito, vaikai, niekas neatims... Gali 
daug ką išplėšti likimas, bet tie šventi prisi
minimai, kuriais gyva širdis, anfiini ir nesu
trupinami, kaip granito uola ...

Sugirgžda trobos durys, ir į vidų įeina 
vyresnysis broliš, grįžęs iš Sibiro pusnynų ir 
taigų. Taip pat ir abidvi seserys, kurios eina 
tiesiai prie ugnies ir šildo savo pamėlynavu
sias ir nugrubusias rankas.

— Seniai ten būtume sušalę, jei nepasišil- 
dytume čia, — praveria sausas savo lūpas 
brolis ir sėdasi šalia.

Motina švelniai paglosto jo plaukus ir 
tyliai sako:

— Jūs visuomet rasite čia tai, ko iškankinta 
ir nerami širdis niekada neras kitur ... Juk 
gimtų namų šiluma ■— tai viskas, kas yra 
brangiausia žemėje.

Mes susiglaudžiame vėl visi ir susikabi
name be žodžių rankomis. Kampuose dreba 
ilgi šešėliai. Lyg dideli vaiduokliai milžinai,
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jie mosuoja ir švaistosi juodais kardais, kurie 
šį gūdų vakarą nesužeis jau ir nepasieks 
mūsų krūtinės ... Kaip padegėliai štai 'sėdime 
prie ataušusių savo laimės pelenų, kuriuos 
žarstome rankomis, džiaugdamiesi bent tuo, 
kas mums liko neatimama ir neišplėšiama.

— Matote, —1 prabyla ramiai tėvas, — 
kokia didelė ir galinga žmogaus širdis, kurios 
niekas negali atitverti nuo to ilgesio, nuolat 
vedžiojančio tais pačiais takeliais gimtų na
mų saulėje ... Tai stebuklingas meilės kelias, 
kurio dar joks valdovas nepajėgė užtverti... 
Tiesa, buvo kartą... Bet jau esu Sakęs 
jums...

Suūžia motinos ratelis anų negrįžtąnčių 
vakarų ilgesiu, tęsdamas baltą lininį siūlą iš 
jos širdies ...

— Papasakok vaikams vėl tai, ką pasako
davai jiems anais audringais rudens vakarais, 
— sako ji tėvui.

— Jei tai nebūtų iš tikro įvykę, būtų likusi 
tik pasaka, — kalba tėvas, žiūrėdamas į 
žėruojančią židinyje ugnį, plazdančią savo 
rausvais atspindžiais ant jo aukštos kaktos.

—■ Buvo kartą žemėje toks karalius, kuris 
galvojo, kad yra pats galingiausias. Ką čia 
kiti karaliai! Kuriuos panoro, tuos nugalėjo. 
Kuri šalis patiko, tą užkariavo. Galingas ir 
stiprus tarėsi esąs, nes tūkstančius vergų 
grandinėmis surakino, o žmonių minios, 
išsigandusios jo tariamos didybės, ligi žemės 
jam lenkėsi.

— Užkariavo tas valdovas kartą vieną šalį, 
kurios krantus plovė marių bangos ir šiluose 
ošė skambi šienpjovių daina. Ten soduose
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sviro baltos žiedų kekės, o laukuose remunėlė 
lenkė savo galvą prie rausvo dobilo 'kepu
rėlės ... Ir tamsios girios staiga nustojo 
•šniokštusios praeities laisvės pasaką, o 
gūdžiai ėmė gausti nuo pavergtos širdies 
raudos... ,

— Išvaikė valdovas tos šalies sūnus ir 
dukteris, d pats džiaugėsi, žiūrėdamas į iš
draskytus lizdelius, kaip paukštvanagis, 
didžiuodamasis savo galybe ...

— Važiavo kartą tas karalius tuščiais tos
šalies laukais. Jie skendo nykioje kapų tyloje; 
nors tai buvo vidurvasaris. Ir staiga prie 
upės, slėnyje, jis išgirdo mergaitės balsą. Ji 
gindama per pievą avis, dainavo dainą savo 
mylimajam, kurio buvo netekusi. Jis buvo 
karaliaus grandinėmis surakintas už tai, kad 
gynė ir mylėjo tą žemę, kur jo senelių kaulai 
dūlėjo milžinkapyje už slėnio, senų ąžuolų 
pavėsyje. Mergaitė jo laukė, o jis negalėjo 
grįžti namo. Surūdyjęs gulėjo jo plūgas. Augo 
usnys ir pikdagiai plėtėsi našioje dirvoje. 
Plieno dalgis' pageltęs neskambėjo jau 
vidurvasario saulės rasoje. Ir mergaitė, jo 
laukdama, savo sielvartą liejo dabar 
mėlyniems lino žiedams ir erškėtrožės krūmui. 
Jos daina buvo tokia daili ir švelni, kad tik 
mylinti širdis galėjo tokią supinti.. Ji plaukė 
kaip laimės aidas nuniokotuose laukuose. 
Upės slėnys buvo pilnas jos virpančio skam
besio. Ji plaukė tiesiai iš jos širdies ir budino 
laukinę gėlę, žemės grumstą ir net šaltą 
akmenėlį tuščioje pakelėje. Tai buvo 
verkianti ' meilės daina, mylinčios širdies 
šauksmas. (

Suvirpėjo net ir akmeninė karaliaus širdis. 
Sustabdęs savo vežimą, jis ilgai klausės, o 
paskui tarė.

— Pašaukit, aš noriu ją pamatyti...
Atvedė išsigandusią mergaitę prie karaliaus 

vežimo, iš kurio žiūrėjo į ją didelės ir baltos 
galingojo valdovo akys.

— Tavo daina daili, bet tu dar dailesnė! —
sušuko karalius. — Tokio grožio aš ne
mačiau ... ■

Jos akių spindinnčiame mėlynume paskendo 
karaliaus širdis. Jis nieko daugiau nematė, 
tik tą lino akių mergaitę, kuri rankoje laikė 
už virvės genamus namo baltus avinėlius. 
Taip jau atsitiko šį kartą, kad karalius, nieko 
nelaukęs, tuojau sušuko:

(
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—- O! Štai tavo laimė, gražioji mergele! 
Paleisk savo avinėlius į slėnį, o pati sėsk į 
mano auksinį vežimą. Aš nusivešiu tave į 
savo dvarą...

— O ką aš ten. veiksiu? — musigandusi 
ištarė mergaitė. — Kas ganys mano avis ir 
kas dainuos šiame tuščiame'slėnyje? .. Kas 
pasitiks čia tekančią saulę ir kam aš, braidy
dama šaltoj rasoj, nuskinsiu baltą dobilėlį? ..

— Man! — sušuko karalius.
— Ne! — tarė mergaitė.
,— Tai tu nenori būti karalienė ir vilkėti 

šilkiniu rūbu? Nenori, kad tavo galvą puoštų 
karūna su smaragdo akmenimis?

— Ne! — pakartojo mergaitė.
Tokio atsakymo, niekada nebuvo girdėjęs 

karalius ir greitai nuvažiavo, nieko daugiau 
nepasakęs.

Bet jo širdis nenurimo. Jis greit atjojo pas 
ją ant juodo žirgo, tekedamasis rasti ją labai 
apgailestaujančią savo atsakymą. Bet mer
gaitė jam tarė:

— Juk tu nenori, karaliau, manęs be širdies. 
O kaip aš galiu būti tavo dvare, jei mano 
širdis visuomet liks čia, šitame žydinčiame 
tėviškės laukų slėnyje .. . Jei tu toks galingas, 
tai paliepk mano širdžiai nemylėti to, o plakti 
tau, kuris jai toks svetimas, šaltas ir tolimas, 
kaip ana va tenai akmenuota kalno viršūnė ... 
Negaliu tau meluoti.

Karalius susijuokė. Jo rūsčioje kaktoje 
įsitempė storos gyslos. Jis pasidarė bjaurus 
ir šlykštus. Mat, supyko, baisiai supyko jis, 
kaip ir visi kiti žmonės kad pyksta, pamatę 
savo silpnumą. Taip ir šito karaliaus krūtinė 
užsiliepsnojo neapykantos ir keršto ugnimi. 
Jis liepė mergaitės švelnias rankutes surišti 
storom, šiurkščiom virvėm ir uždaryti 
kalėjimo bokšte. Taip, kaip visi karaliai kad 

. daro, kai jaučiasi silpni... Jie mano, kad 
uždėdami pančius ant rankų, uždės juos ir 
ant širdies ...

Tyliai, vidury tamsios nakties, mergaitė 
tebedainavo savo ilgesio dainą, dar graudesnę 
ir dailesnę, tik ne karaliui, o likusioms 
avelėms, remunei ir besileidžiančiai ten už 
upės saulei. Kai ir tą uždraudė, tai ji mintimis 
grįžo tenai, varinėjo avinėlius, tebeskynė ir 
teberinko gimto slėnio žiedelius, tik ne 
karaliui, o, ne . ...

— Kas iš to, kad ji yra čia, — šaukė 
supykęs karalius, — jei jos širdis vistiek 

tenai, kur jos- avys!.. Jos akys vistiek krypsta 
tenai, prie žydinčio slėnyje lino, o nemato 
mano dvaro rožių... Aš noriu jos širdies! ..

Sukėlė karalius visą dvarą. Sušaukė rūmų 
tarybą. Baltom barzdom karaliaus patarėjai ir 
karo vadai su delno didumo aukso .kryžiais 
ant krūtinių sėdėjo ir suko galvas, kaip nu
galėti piemenaitės širdį.

Pirmiausia jie nutarė pririšti mergaitę prie 
stulpo ir nuplakti rykštėmis, kad sumažėtų 
karaliaus pyktis, Nelaiminga mergaitė kantriai 
kentėjo, kai aštrūs botagai čaižė jos veidą ir 
jauną krūtinę, kurioje buvo širdis, atsisakiusi 
priglausti galingąjį ir žiaurųjį karalių. Per jos 
nuogus baltus pečius lašėjo kraujas, ir jos 
lupos virpėjo nuo kiekvieno smūgio, de
ginančio kaitria ugnimi jos gležną, trapų 
liemenėlį.. . „Kaip auga ir stiprėja meilė, 
kai ji eina per kentėjimų ugnį! . ." šnabždėjo 
ji tyliai, kai pailsę budeliai sustojo atsikvėpti.

— Aš noriu jos širdies! — šaukė įsiutęs 
karalius nuo rūmų verandos, ir. budeliai vėl 
griebė savo rykštes ir botagus. Bet viskas 
veltui!

— Tegu ir karalystės neteksiu, bet jos širdis 
turi man plakti! — rėkė karalius savo pa
tarėjams. •

— Jūs man padėjote užkariauti pusę pa
saulio, — šaukė savo- karo vadams, — tai 
kur jūsų sugebėjimas padėti man nugalėti 
šitos paprastos piemenaitės širdį!

Bėgiojo susirūpinę generolai, kancleriai ir 
patarėjai, aimanavo ir nukankinta piemenaitė. 
O karalius dar labiau siuto iš piktumo.

— Tu nupirkai man deimantus ir perlus, — 
šaukė savo iždininkui, — tu sakei, kad nėra 
tokios brangenybės, kurios aš nenupirkčiau. 
Nupirk dabar man jos širdį su ta tyra meile,

Namęliai mano brangūs . . . niekur nėr tiek 
laimės, kaip po jūsų stogu!
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kuri ten dega. Nupirk ui visą turtą, kiek ai 
turiu. Jei ne — tai pakarsiu, už ką melavai!

— Tu sakei, kad nėra tokio* tvirtovė*, 
kurio* ai niepaimčlau, — laukė savo karo 
vadui. —užkariauk man jos širdj! Jei ne — 
tai nukirsiu galvą, už ką melavai.

—- Kur mano galybė? O sakėte man, kad 
aš pat* galingiausias! — drebėjo laukdamas 
karalius H rūstybės savo kancleriais*, — 
Visi jūs kabosite ant tos pačios lakos. Jei ai 
nelaimėsiu Jos širdies ir tos ilgesio dainos, 
kuri suramintų mane sutemų valandose. Tai 
žinokite jūs visi, kurie kalbėjote apie mano 
galybę!

Paniuro visas dvaras nuo karaliaus pykčio. 
Susirinkę dvariškiai ilgai posėdžiavo. Jie dar 
labiau kankino vargšę mergaitę, pagaliau 
gerumu ir ašaromis maldavo, bet ir jie visi. 
Ir nelaiminga mergaitė, buvo bejėgiai, kad ta 
Jauna jos širdis užmirštų tai, ką motina buvo 
Jai dar lopšyje įdainavusi. Ji negalėjo už
miršti gimto slėnio, negalėjo užtverti savo 
ŠirdJ. kad negrįžtų Į ją tas. ką gimto slėnio 
vakaro sutemos buvo šnabždėjusios, ką be
garsiai akmenėliai buvo tarę, kai basomis 
kojomis ji Juos mynė, saulėleidžių rasa 
sudrėkusius... Veltui Jie rišo Jos rankas 
storomis virvėmis, veltui plakė ir kapojo, 
geltonus plaukus nuo papurusios galvelė* 
rovė, — jos širdie* gyvybė* nematomas 
siūtas vistiek vedė ją ten, kur apipiltame 
linguojančių smilgų žemės kampelyje, tarp 
rymančių skausme kryžių, buvo jos bakūžėlė, 
kur ant kalnelio ilsėjosi po žemės vargų jos 
motina, palikusi nenukertamą budelio kirviu 
gyvybės ir meilės giją, vedančią iš visų kėlių 
savo vaikus čia bent valandėlę atsikvėpti. 
Lygiai kaip niekas negalėjo čia išversti ir 
surinkti sudalijusių tėvų kaulų' dulkių, taip 
ir pakeisti širdies, nors ji plakė ir po pigia 
balistine piemenaitės bliuskute Ir pačio* 
austai* lino marškinėliai.*,..

Pagaliau nenorom tą turėjo pripažinti ir 
galingo karaliau* patarėjai. Tylūs ir pa
balusiai* veidais jie įėjo j sosto salę pranešti 
karaliui, ką jie buvo po ilgų posėdžių ir 
bandymų nutarę.

— Karaliau, — tarė, — tu grasini mums 
mirtimi už apgavimą, tai verčiau nubausk už 
tiesą, kurią tau pasakysime. Ne tau užkariauti 
žmogaus širdį, nors tu ir dar daugiau ga
lingesnis būtum. Mylinti širdis, kaip jūra. 

gili ne tau ją išsemti. Ji galinga*, kaip 
upė — ne tau užtvenkti, nors ir geležine 
valdovo ranka. Mylinti širdis tai nėra daiktas, 
o dideli* pasauli* — ne tau ant jos grandines 
užkalti, ne tau... Štai mūsų kardai! Atsiimk 
Juos, ne* žmogus yra daug stipresni* ir 
galingesnis, nekaip visi Jūs, valdovai, manote. 
Ir štai šito* vargšės piemenaitė* širdie* tu 
niekada nenugalėsi. Tu Ją tik nužudyti gali, 
bet tą juk gali paadryti kiekviena* žvėris... 
Atleisk mus visus iš savo tarnybos, karaliau, 
nes mes nenorime toliau tokiam silpnam 
karaliui tarnauti... Nes valdyti tai yra 
mokėti mylėti, o ne žudyti...

Nutilo jie, laukdami griausmingo perkūno, 
nes kuo silpnesnis didysis, tuo baisesnis jo 
pyktis.

Bet karalius sėdėjo savo soste nejudėdamas. 
Jo rūsčios akys prisimerkė, o pabalusios 
lūpos ėmė virpėti, negalėdamos ištarti keiksmų. 
Jis-bandė pasikelti savo aksiniame soste, bet 
staiga sudribo bejėgis atgal, tik sunkiai 
šniokšdamas pro savo džiūstančias iš nevilties 
lūpas.

Visų dvariškių baimė, kuri juos buvo 
apėmusi, dabar staiga ėmė nykti ir dilti. Jie 
žiūrėjo | j| su panieka ir gailesčiu, pirmą 
kartą matydami tok| bejėgi savo valdovą.

—- Ei! — sušuko Jis iškreiptom lūpom. — 
Kol aš dar soste, |*ėkau paleisti piemenaitę. 
Tegu ji grįžta | savo slėnj vėl dainuoti ir 
ganyti »avo baltų avinėlių ... Paleiskite ir tą. 
kurio ilgėjosi jos širdis, ir pasakykite jam, 
kad jis ne tik laimingesnis, bet ir galingesnis 
už mane. Jūs dabar galite ji rinktis savo 
karalium.

Ir staiga pašoko jis savo soste, ištiesė 
rankas ir nusiėmė nuo galvos karūną. 
Pažiūrėjo j ją, paskui baisaus pykčio apimtas 
taip trenkė i marmuro grindis, kad iš jos 
pabiro j šalis perlai ir brangieji akmenys.

Ji* sumindžiojo juos kojomis ir paskutini 
kartą išėjo iŠ sosto salės sulinkę*, silpnas ir 
toks bejėgis, kad visi stebėjosi, kaip ligi šiol 
šis mažas sulinkęs žmogelis galėjo būti 
tokios didelės valstybės karalium ...

— Kaip manote, vaikai, — sako tėvas tokiu 
pat ramiu, lėtu balsu, nepakeldamas akių, — 
ar taip buvo pasaulyje, ar dar bus?

Mes neatsakome nė žodžio. Tik vyresnysis 
bolis pakyla, paima seseris už rankų ir vėl 
eina tenai, j pusnynus ir šaltį, iš kur valandėlę
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buvo sugrįžęs pasiiildyti čia, prie tėviikės 
namų ugnies. Jo veidas tolu pat ramus ir 
tvirtas, tik ii akių matyti, kad jo iirdis daug 
daug karitesnė.

— Kančia nereilkia pralaimėjimo, vaikeli,
— tyliai sako motina, nustojusi sukti ratelį.
— Tai mūsų gyvenimo didžioji prasmė, tai 
artėjančio triumfo didybė...

Gęstanti ugnis savo paskutiniu ivystelėjimu 

apiviečia jos brangų, raukllėtų veidų, kuris 
apsipila raudonumu ir pamažu nyksta nakties 
tamsybėje. Tik ii jos iirdies plaukianti anoji 
meilės 4r kančios gija nenutraukiama nei laiko, 
nei grėsmingų audrų, žėri priel mano akis ir 
dega naktyje, tvirtai laikydama mano iirdj 
pririiusi prie tenai likusių laitų pelenų ir 
nusitiesdama lį tamsų vakarų ant mano kelių 
užmigusios dukrelės...

MYLĖSIM TĖVYNĘ
PETRAS VAIČIŪNAS

Per amžius mylėsim mes savo tėvynę!
Per amžius liepsnos jai jausmai mūs karitil 
Neliausim nelaimėj kaip liūtai jų gynę!
Su ja, kol gyvi mes, su ja ir karste!

Kiekvienas mūs darbas ir žodis kiekvienas 
teiviečia tėvynės žaliam vainike!
Tėvynei Ir rūtos ir karžygio plienas, 
ar Ivies ji žvaigždėmis, ar bus ji nyki!

Mylėsim tėvynės mes žemę ir dangų, 
jos ežerus, pievas, milkus ir upes! 
Mylėsim jos jūra, jos rytmetį žvangų!
Giedosim jai himnus ir godas rūpias!

Mylėsim tėvynę, kaip motinų mylim!
Stiprėsim jos oru, jos duona kvapia! 
Lydėsim jų laimėn ne varsnom, bet myliom! 
Su ja, kol gyvi mes, su ja ir kape!

Mes viską tėvynei — ir žagrę, ir dainų! 
Jai varpos auksinės, jurginai margi!.. 
Te saulėn ji kyla, į garbę teeina! 
Tesaugo jų Dievas džiaugsme ir varge!

27

7



VASARIO 16J. MATULIONISLietuvių tauta iš senovės mėgo laisvai gyventi. Ilgus amžius ji nebuvo niekeno pavergta. Kada kaimynai susitelkę pradėjo pulti Lietuvių tautą, tai ji suorganizavo savo valstybę.Žmonių gyvenime taip jau yra, kad jie negali gyventi padrikai. Įvairūs painūs vidaus reikalai, savisaugos jausmas verčia vienytis, organizuotis. Tobuliausia tautos organizacija (susivienyjimas) yra valstybė. Tauta, susitelkus, susiorganizavus į valstybę, sugeba geriau savo reikalus tvarkyti, savo gausių narių (piliečių) norus tenkinti, o kartu ir apsaugoti juos. Žmonės nėra tobuli. Netobūlos yra ir jų organizacijos. Todėl ir jos nuolat keičia savo pavidalus ir vis nori geriau ir geriau susitvarkyti.Tą norą geriau ir tobuliau susitvarkyti kliudo įvairūs karai. Žmonių tarpe nėra sugyvenimo, to sugyvenimo nėra ir tautų ir valstybių tarpe. Pasaulio istorija tai yra karų istorija. Daug tautų per karus išnyko, daug jų iškilo.Lietuviai, turėdami savo valstybę, seniau taip pat daug kariavo ir ją išplėtė nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrų. Didžiųjų Kunigaikščių laikais, 14-tam ir 15-tam šimtmety, garsi buvo Lietuva visoj Europoj. Bet ir priešų buvo daug. Susidėjusi su Lenkija ir pasidavusi jos įpročiams, susilpnėjo, o pabaigoj 18 šimtmečio, 1795 metais, buvo kaimynų — Rusų ir Vokiečių — pavergta.Kelis kartus Lietuva mėgino nusikratyti vergijos jungo, bet nesisekė.Tik 1-sis Didysis Pasaulinis Karas, per kurį žlugo carinė Rusija ir kaizerinė Vokietija,

Kaunas nuo Vytauto Kalnosudarė galimybę daugeliui tautų siekti savarankiškumo.Lietuvių tauta, dar karui tada tebeeinant, pasiskelbė, kad ji kuria savo valstybę — nepriklausomą Lietuvą. Tai buvo Lietuvių Tarybos padaryta Vilniuje 1918 metais vasario mėn. 16 d.Tais pačiais metais tas nutarimas buvo pradėtas vykdyti, sudarant Lietuvos vyriausybę, kuri galutinai suorganizavo visą kraštą, apgynė Lietuvos žemes, viską sutvarkė. Taip gyvenom ligi 1940 m. birželio mėn. 15 d, kada vėl netekom savos valstybės.Šiandien, vieniems lietuviams gyvenant tremtyje, kitiems Lietuvoje esant pavergtiems, vasario 16 darosi lyg toji žvaigždė, kuri turi rodyti mums kelią.Mūsų tikslas vėl atkurti nepriklausomą valstybę. Ir ją mes atkursime, nes tikime, kad pasaulyje turės įsiviešpatauti teisingumas, ir visos tautos, ar jos dideles, ar mažos, galės naudotis lygiomis teisėmis.
ATSIMINKLietuvis savo žemę Lietuvą pasirinko labai gerame ir svarbiame Eurpos trakte (kely).Lietuva turi savo didelę istoriją — garsingą savo praeitį.Lietuva — sena valstybė Europoje, tik buvusi ir, esanti keliais atvejais svetimųjų pavergta.Lietuvoje turi, būti laisvi žmonės, o ne svetimųjų valdžių vergai.Lietuva turi būti nepriklausoma valstybė.
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Lietuvis, turėjęs sunkiausių ir baisiausių valandų, nežuvo.Lietuvis turi seniausią, gyviausią ir skambiausią kalbą.Lietuvių dainos skambiausios ir gražiausios pasaulyje.Lietuvio būdas — Kęstučio būdas, lietuvio protas — Vytauto Didžiojo protas, lietuvės širdis — Kęstučio žmonos, o Vytauto Didžiojo motinos Kunigaikštienės Birutės širdis.
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Lietuvis tik savo žemės geriausias artojas.
Lietuva kelsis, lietuvių tauta išliks.
Lietuva sujungs visas savo tėvų žemes po 

savo sparnu.
Lietuva saugos Baltijos vandenis ir gintarą.
Lietuva ant savo sūnų, dukterų, motinų, 

tėvų, draugų ir savo senolių karžygių kapų 
stosis savarankiška valstybė ir amžiais gerbs 
ir šlovins savo žuvusiuosius vaikus, kaip busi
mųjų Lietuvos kartų laimingo gyvenimo laidą.

Lietuviai visi, ištremtieji į Vokietiją ar į 
Rusiją, grįš į savo senolių žemę, džiaugsis 
grįžę ir kartu su Lietuvoje išvargusiais lietu
viais sukurs naują gražią Lietuvą, kur nebeliks 
svetimųjų priespaudos, kaip nebeliko ir anks
čiau buvusių priespaudų.

Grįšite ir jūs visi, vaikai, į Lietuvą pas 
tokius pat, kaip ir jūs, vaikus ir eisite 
džiaugdamies į lietuvišką savo mokyklą.

(-)

NEPALIKSIU
O. B. AUDRONĖ

Pasinėriau balto pūko šaltume — 
Sniegai plauko, sniegai sukasi ir ne. 
Nubučiavo man ir lūpas ir akis — 
Vinguriuoja, ore supas — jau nukris. 
Nežinau, gal aš po metų, po kelių 
sniegulėle beskrajosiu šiuo keliu, 
debesėliais gal nuplauksiu tais pilkais 
ir gimtiniais pasidžiausiu mūs laukais. 
Ir nutūpsiu ant palangės, ant savos, 
želmenėlin mūsų žemės Lietuvos — 

Pabučiuosiu tėvų žemę baltumu — 
Ir negrįšiu prie kalnų tų svetimų. 
Su rugeliais nurasosiu, su žaliais, 
pasimelsiu dirvonuose pakeliais — 
Nepaliksiu šlaito eglių, nei beržų, 
seno ąžuolo vienuolio ties daržu. 
Tai nutūpus ant palangės, ant savos, 
nepaliksiu tėvų žemės Lietuvos — 
Išprašysiu debesėlių aš pilkų — 
Nepaliksiu tėvų žemės, jos laukų.

LIETUVIŠKOJI KNYGA
J. MATULIONIS

Buvo laikai, kada tokių knygų, kokias 
dabar turime, nebuvo. Buvo tik ranka rašytos 
knygos. Jei kas norėjo įsigyti knygą, turėjo 
ją persirašyti. Tos knygos ir knygomis nesi- 
vadino -----  tai buvo rankraščiai.

Pirmas pradėjo knygas spausdinti Jonas 
Gutenbergas. Tai buvo didęlis išradimas, nes 
nuo tada tos pačios knygos galima buvo 
spausdinti daug egzempliorių.

Pirmoji lietuviška spausdinta knyga buvo 
Martyno Mažvydo „Catechismusa prasty 
szadei", išleista 1547 m. sausio mėn. 8 d. 
Karaliaučiuje.

Šiandien, kada mes turim tūkstančius 
spausdintų knygų ir šimtus laikraščių, tai 
mums ir klausimo nekyla, kiek sunkumų 
turėjo pirmieji knygų spausdintojai. Mes 
galime tai tik įsivaizduoti. Dėl to anais lai
kais knygos buvo palyginamai ir labai bran
gios, o kas jas buvo įsigiję, tai mokėjo bran
ginti ir saugoti.

Lietuviška spausdinta knyga, pradėjusi eiti 
16-tame šimtmetyje, jau nesustojo. Štai, 
pasižiūrėkite: Po kryžium Lietuvoje
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Tam pačiam 16 šimtmetyje išėjo 34 knygos 
17-tam šimtmetyje jau---------------- 53 „
18 „ net------------ 304 „
19 „ „ ligi spaudos

uždraudimo, 1864 m.------- 926 „
nuo 1865 m. ligi 1904 m., taigi

spaudos draudimo metais pasirodė 3320 „
nuo 1905 m. ligi 1914 m., taigi

nuo spaudos leidimo ligi Pirmojo
Pasaulinio karo-------/------------  3632 „

nuo 1915 m. ligi 1918 m., taigi
ano karo metu--------------------- 1102 „

o nuo 1919. m. ligi' 1939 m.
išėjo-----------------------------------  16721 „

Iš viso lietuviškų knygų išspausdinta'per 
30.000 (atskirais pavadinimais). Tięk priskaito 
jų mūsų knygos žinovas prof Vaclovas 
Biržiška.

Tai tikrai nemažas skaičius.
Iš nurodytų metų matome, kad knygų 

skaičius augo kartu su lietuvių tautos susi
pratimu, palankiomis sąlygomis., Lietuvos 
nepriklausomybės laikais, nuo 1919 ligi 1939 
metų, išleista daugiausia knygų ------ virš
pusės visų knygų tiktai per 20 metų, arba per 
metus po 800 knygų. O nuo 1940 m. ligi šiol 
teišleista tiktai apie 400 knygų, taigi per 
metus vos tik 57 knygas!

Pagėgių Donelaičio progimnazija

Tai kas yra, kada tauta svetimų okupuota, 
pavergta, neturi laisvės savotiškai tvarkytis 
ir gyventi!

Netekus savarankiškumo ir laisvės, 
gyvenimas sustoja, tarytum, apmiršta, kaip 
gamta žiemos metu. Ledas sukausto žemę, 
sniegas apkloja jos paviršių, šaltis ir pūgos 
viešpatauja.,.

Kenčia dabar lietuvių tauta, kenčia ir 
lietuviškoji knyga, neturėdama sąlygų 
klestėti. Ir ji laukia geresnių dienų. Tikėkime, 
kad jos, tos šviesios dienos, atęis. Ateis ir 
mūsų tautai, ir mūsų knygai.

VĖJAS
O. B. AUDRONE

Staugia vėjas, švilpia, ūžia 
per naktelę, per naktužę. *

Stipriai langą paklebena,
gūdžiai verkia, švilpia, stena ...

Nudardėjo, nukvatojo — 
lyg ištirpo sutemoje.

Į palėpę, j aukščiausią
įsisuko nesiklausęs.

Per naktelę, per naktužę
o tai siaučia, kaukia, ūžia.

Dreba langas, virpa gėlės —
o tai siaučia vėjužėlis.

10



2. Žydnčiuose laukuose— Sveiki, pavasario žiedeliai! — garsiai šuktelėjo bitelė, kai prieš jos akis sumargavo žydinčios pievos ir laukai.Ji pirmą kartą visa tai išvydo, negalėdama niekada užmiršti šio gražaus ir didingo reginio. Žemė skendo šviesos ir spindulių jūroje, lyg sidabro vandenyse, atbanguojančiuose tenai iš mėlynos dangaus žydrynės.Saldus ir svaiginantis žiedų kvapas kilo nuo žemės ir plaukė, liejos į bitelės krūtinę. Tyli ir švelni daina skambėjo aplinkui, iš karto pagaudama širdį savo ilgesingu virpėjimu ir gaudimu, kurio buvo pilni laukai ir dangaus žydrynė.— Kas taip nuostabiai dainuoja? — dairėsi ji, nesuvokdama pirmomis akimirkomis.Ne, tai nebuvo keno nors vieno daina. Bitelė suprato, kad tai buvo visų bendra daina, susiliejusi į vieną pavasario skambėjimą. Tai buvo ta stebuklingoji žydinčios žemės daina, į kurią pynėsi taip pat ir jos sparnelių dūzgesys, ir paukščio čiulbesys tenai krūme, ir prasiskečiančio žiedo pirmoji šypsena... Į ją pynėsi ir tūkstančiai dar bitelei nepažįstamų vabzdžių ir vabalėlių, kurie dabar supos auksiniuose spinduliuose, dūzgė, švilpė, traliavo ir nardė ore. Jų plonyčiai sparneliai žibėjo saulėje įvairiaspalvėmis švieselėmis, kurios čia geso, čia vėl degė, net temdydamos akis, lyg kas šiems visiems mažiesiems skrajotojams būtų nuauksinęs ir deimantų dulkelėmis nubarstęs sparnus.— O, nuostabusis žemės groži! — tyliai sušnabždėjo bitelė. — Kaip tu galingai trauki 

į save kiekvieną širdį, kuri tave pamato! Kokiais stipriais ryšiais pririši ją prie savęs, sugundindamas kiekvieną gyvenimo meile ir ilgesiu!..Ir ji sudūzgė sparneliais taip stipriai, kad net senoji bitė, kuri skrido visų pirma, atsigrįžo. Gal ji suprato jauniausios bitelės mintis, nes, pabrėždama kiekvieną žodį, ištarė:— Neužmirškite nė viena, kad tai jūsų pirmoji kelionė. Pasaulis gražus ir žavintis, tai tikra tiesa. Bet nesiskubinkite niekada apie viską spręsti iš pirmojo žvilgsnio. Tam jūs turite pakankamai laiko, — kalbėjo pamažu leisdamos! arčiau žemės. — Kelią namo nesunku iš čia bus rasti, — pakartojo dar ji jaunoms bitelėms. — Tenai, kur baltuoja senasis sodas ir svyruojanti beržo viršūnė ... Nors tai žinote, bet pakartoju, kad neuž- mirštumėte. O niekad nieko neužmiršti yra ne tik garbė, bet ir raktas į pasisekimą.Tai buvo jos paskutiniai žodžiai. Ji greit nusileido į pievą.Jaunoji bitelė su savo draugėmis taip pat tuojau pasinėrė žiedų jūroje, kurie baltavo, geltonavo ir mėlynavo jos akyse. Tai buvo tiesa, bet bitelė tik šias spalvas tematė savo akimis, neskirdama visai raudonos spalvos žiedų. Taip jau buvo sudėtos jos akelės, kad žydinti pieva visai kitaip jai atrodė, nekaip žmogui.— Darbštute! — šuktelėjo' dar jai viena iš draugių. — Daug, daug laimės, pradedant tikrąjį bitės gyvenimą ...— Ačiū, — atsakė bitelė. — Tau taip pat. — Ir apkabino pirmąjį baltojo dobilėlio žiedą.
31
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Jo taurelės gilumoje, ten prie žiedelio širdies, 
kvepėjo saldusis ir svaiginantis gėlių nektaras.

— Sveika, bitele, — nusišypsojo jai dobi
lėlis savo pablyškusiom lupelėm. — Prašau, 
prašau vidun... Pasiimk, ką brangiausio 
turiu. Tai tau visą laiką saugojau, kad neuž- 
mirstumei manąs atlankyti...

— Ačiū, — švelniai ištarė bitelė ir pri
glaudė veidą prie jo žiedo. Paskui, pravėrusi 
lūpeles, ji pirmą kartą iškišo savo ilgą liežu
vėlį, kuriuo, nelyginant kokiu vamzdeliu ar 
čiulptuvėliu, traukė iš taurelės gilumos visą 
saldųjį nektarą. Ji gėrė jį ir greit pilstė į tam 
paskirtą medaus maišelį krūtinėje. O dobilėlio 
žiedas, atiduodamas saldžiąsias sultis, apibėrė 
ją savo mažutėmis žiedadulkėmis, kurios 
užkibo ant jos kūno plonyčių, baltų plauke
lių. Skrisdama nuo žiedo ant žiedo, bitelė 
turėjo jas išnešioti ir, jei ne visas, tai bent 
dalelę jų, palikti ant kito dobilėlio žiedo, 
kuris taip pat už tai jai siūlė savo saldųjį 
nektarą.

Pakėlusi galvelę, bitelė nenorėjo nuskristi, 
nepadėkojusi dobilėliui už pirmąjį medaus la
šelį. Taip galėjo padaryti kas kitas, bet ne bitė.

— Neužmiršiu jūsų, — ištarė ji dėkingai... 
— Tai pirmasis žiedas, iš kurio paragavau 
žydinčios žemės saldumo, — ir savo plaukuo
tomis kojelėmis, lyg kokiais šepetėliais, ji 
ėmė valyti nuo savo liemenėlio apibirusias 
dobilėlio žiedadulkes. Ji braukė ir pylė jas į 
savo kišenėles, esančias prie užpakalinių 
kojelių.

Dobilėlis žiūrėjo į ją savo šviesiomis aki
mis ir tarė:

— Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mane 
aplankė ne kas kitas, o bitė. Bitė, kurią visi 
žiedai labiausiai myli ir gerbia, kurios labiau
siai laukia...

— Kodėl gi? — nustebo bitelė, nesupras
dama. Ji dar mažai pažino pasaulį.

— Kodėl? — nusišypsojo dobilėlis. — O 
sakykite, ant kokio žiedo jūs vėl skrisite, 
palikusios mane? — staiga paklausė šito.

— Šiandien tik ant baltųjų dobilėlių, — 
atsakė bitelė nė negalvodama. — Ir kas čia 
nuostabaus? Tik ant baltųjų dobilėlių, — 
pakartojo. — Juk kiekviena bitė taip daro. 
Visą dieną renka medų, tik iš tų pačių žiedų. 
Jei pradėjau šiandien iš dobilėlių, tai tik iš 
jų vienų ir terinksiu, visus kitus žiedus 
aplenkdama.

— O kodėl gi taip? — vėl paklausė jos 
dobilėlis, šypsodamas ir žiūrėdamas į ją.

— Kodėl? — pakraipė galva bitelė. — 
Kodėl?.. To negalėčiau pasakyti. Bet taip jau 
yra. Toks mūsų, bičių, būdas. Gal būt, dėl to, 
kad būti visada tvarkingomis mums prigimta.

— Už tai mes jus ir mylime! — sušuko 
dobilėlis. — Už tai kiekvienas žiedas tik jūsų, 
bičių, laukia, o ne kokios nors musės ar kito 
vabzdžio, kuris išgeria nektarą čia iš vienokio, 
čia iš kitokio žiedo, isbarstydamas mūsų 
dulkeles svetimiesiems. Galite suprasti, kad 
tai aiškus plėšikavimas. Atiduodame mes 
savo nektarą ne veltui, o tam, kad mūsų žiedų 
dulkeles vabzdžiai nuneštų ant kitų mūsų 
giminės žiedų. Tik tomis dulkelėmis pasikeis
dami, mes galime užmegzti sėkleles ir nelikti 
tuščiaviduriai. Jūs, bitės, sąžiningiausiai čia 
mums pagelbstite kaip tik tuo, kad nekeičiate 
visą dieną vienos rūsies žiedų, kaip kiti kad 
daro. O kokia man būtų nauda, jei jūs imtu- 
mėte ir nuneštumėte mano dulkeles ant ramu
nės ar vyšnios žiedo? Jos žūtų. O antru kartu 
jau joks žiedas pasaulyje nežydi... Supran
tate dabar?

— Suprantu, dobilėli, — tarė bitelė, — 
Suprantu... Bet turiu prisipažinti, kad aš 
tavo žiedo dulkeles susirinkau neštis į avilį, 
kaip ir tavo nektarą. Iš žiedų dulkelų mes 
gaminamės duoną ’ ir taisome mažyčiams ko
šelę. Nuo medaus, mat, jie gali susirgti ir 
viduriukus pagadinti...

— Žinau tai, — draugiškai atsakė dobilėlis.
— Žinau ... Neškis jų kiek tiktai patinka.

— Bet juk tai negražu man taip elgtis, — 
susigėdo ji. — Argi galite nepykti už tai, kad 
nenunešiu visų dulkelių tam, kam jos skirtos?

— Ką jūs kalbate! — ėmė juoktis dobilėlis.
— Svarbu tik, kad jūs rinktumėte medų iš tų 
pačių žiedų bent keletą valandų. O jau visa 
kita savaime pasidarys, jums nė negalvojant 
apie tai. Kai atlekiate ant žiedo ir jieškote 
jame medaus nė nepastebite, kad dalį dulkelių 
visada ten paliekate. Jos išbyra tai iš jūsų 
kišenėlių, tai nukrinta nuo jūsų švelnių kūno 
plaukelių. O to visiškai mums, žiedams, 
pakanka. Negalite nė suprasti, kokį didelį ir 
svarbų darbą tuo atliekate. Juk jei ne jūs, 
rudenį tušti būtų sodai ir neraustų vyšnios 
vidurvasario saulėje .,.

— Nežinojau šito, — ištarė bitelė nudžiu
gusi. — Koks nuostabus pasaulis!
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— Kai pagyvensite, daug ką nuostabaus 
sužinosite, — kalbėjo dobilėlis. — Jūs, tur 
but, dar taip pat nežinote, kad tik jums žiedai 
žydi, kad tik jums jie kvepia, savo saldųjį 
nektarą ir savo žiedų spalvą parinkdami, kad 
išsiskirtų iš kitų ir atkreiptų tik jūsų- akis į 
save. O to viso svarbiausias tikslas — jūsų 
atsilankymas, nes iš visų vabzdžių daugiausia 
tik jūs, bitės, mums padedate. Tiesa, padeda 
ir kiti, bet tai daugiau atsitiktinai, o ne taip 
planingai ir tvarkingai, kaip jūsų giminė kad 
daro.

— Malonu tai buvo išgirsti, — pasakė 
bitelė ir ištiesė sparnus. — Turiu skubėti, 
mielasis dobilėli. Sudiev, sudiev ... —- ir su
dūzgė jos sparneliai, nešdami ją nuo jauno, 
žiedo į tūkstančius kitų, kuriuos dar šiandien 
turėjo aplankyti.

Sugaišusi valandėlę prie pirmojo žiedo, 
kituose bitelė buvo daug drąsesnė ir vikresnė. 
Visi žiedai sutiko ją su džiaugsmu ir meile. 
Ir juo toliau, juo geriau jai sekėsi. Ji taip 
buvo paskendusi ir užsiėmusi savo darbu, 
kad viską aplinkui pamiršo. Tik kai medaus 
krepšelis buvo pilnas, o užpakalinių kojų 
kišenėliai išsipūtė nuo žiedadulkių net su 
dideliu kaupu, bitelė pakilo ir dairėsi savo 
draugių. Bet toje žiedų jūroje jas rasti buvo 
visiškai neįmanoma. Ten dūzgė, zvimbė tūk
stančiai nepažįstamų bičių ir kitų vabzdžių, 
kurių vardų dar ji nė nežinojo. Nenorėjo jų 
nė kalbinti. Ji tik stebėjo viską iš tolo, nes 
dar nebuvo pakankamai apsipratusi su visa 
aplinkuma. Buvo pagaliau jos pirmoji darbo 
diena, ir niekas kitas negalėjo jos per daug 
dominti. Jai visų pirma dabar rūpėjo grįžti 
namo ir parnešti į miestą tą, ką buvo taip 
rūpestingai surinkusi.

Pakilusi aukščiau į dangų savo dviem dide
lėm akim pamatė tolumoj senąjį sodą ir beržo 
viršūnę. Tik nieko nematė trim mažom akelėm 
kaktoje, kurios buvo skirtos žiūrėti iš arti ir 

«tai daugiausia dirbant avilio tamsoje.
Tvirti, blizgantys sparneliai ją greit nunešė 

prie gimtojo avilio, kurį tuojau pažino iš 
melsvo stogo, stovintį po sena abelia. 
Nusileido ant laktelės ir jau norėjo sprukti į 
avilio vidų, kaip ją staiga sustabdė vartų sar
gyba. Ji net krūptelėjo nuo rūstaus ir tvirto 
sargybinio žvilgsnio.

— Prašau, prašau, — ištarė maloniai 
sargybinis, ją nuostabiai greit iš kvapo 

pažinęs, kad tai savojo miesto gyventoja. — 
Kaip sekėsi pirmoji darbo diena? — dar pa
klausė, nelaukdamas atsakymo, nes kitos 
bitės viena po kitos vis leidosi ant laktelės, 
grįždamos iš laukų. Jas visas sargybinis 
atsidėjęs patikrino, kad neįeitų kartais į avilį 
kas nors svetimas. Nesvarbu, kas jis būtų, ar 
tai kito avilio bitė, ar koks nors vabzdys, ar 
draugas, ar pagaliau priešas — kiekvienas 
svetimas negalėjo praeiti nepastebėtas budrios 
vartų sargybos. Ir jei toks būtų atsiradęs, 
būtų tuojau paprašytas, grįžti iš kur atėjęs, o 
jei būtų nepaklausęs, vartų sargyba būtų jam 
griežtai pastojusi kelią, nes į avilį svetimieji 
galėjo įeiti tik per sargybinių kūnus, ir jei 
būtų reikėję, ne jų vienų, o ir daugelio kitų ...

Visa tai jaunoji bitelė tik dabar, grįžusi iš 
laukų, pamatė. Tuo tarpu, kai ji skrido iš 
avilio, niekas jai nė žodelio netarė, sargybinių 
net visai nepastebėjo.

Nelaukdama ilgiau prie vartų, nes čia buvo 
didelis judėjimas, bitelė nuskubėjo prie korių, 
kabančių avilio vidure. Ten, radusi nepilną 
korio akelę su medum, išpylė surinktą žiedų 
nektarą, kuris, pastovėjęs kiek jos medaus 
maišelyje, jau buvo pasikeitęs į tikrąjį medų. 
Paskui, pabėgėjusi į kitą korio pusę, kur buvo 
dedama duona ir maistas mažiesiems, iškratė 
iš savo kišenėlių visas žiedų dulkeles ir jas 
gražiai, kaip ir medų, sudėjo į kitą korio 
akelę. Čia dirbo daugybė ir kitų bičių, dar
bininkių, kurios buvo grįžusios iš laukų. 
Jaunoji bitelė žiūrėjo į jas, kaip jos visos 
skubiai pilstė į korius medų ir kratė iš savo 
kišenių žiedų dulkeles, kad vėl galėtų tuojau
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grįžti į laukus, kur jų laukė tūkstančiai žiedų. Ten toliau, korio gale, bitelė matė kitas bites, kurios buvo likusios namuose. Jos rūpestingai tvarkė korius, padėdamos grįžtančioms, už- klijuodamos pilnas korių akeles ar gamindamos korius. Nė vienos nebuvo be darbo. Pačios jaunosios bitelės, kurios tik neseniai buvo atsiradusios ir dar negalėjo skristi į laukus, padėjo auklėms prižiūrėti ir valgydinti mažus vikšrelius korių akelėse, tvarkyti jų lopšelius ir taisyti jiems košelę. O kiek didėlesnės ir paūgesųės mokėsi kitų bitės darbų arba šlavė ir valė su kitomis bitėmis miestą, ten apačioje, kur buvo atsiradę kiek netvarkos.Jaunoji bitelė matė, kaip jos viską, kas atliko, ar tai buvo koks šapelis, ar dulkelė, rūpestingai tempė ir nešė lauk, kad kiekvienas kampelis avilyje blizgėte blizgėjo. Tokį didelį tvarkingumą ir švarą buvo pamėgę visi šio didelio ir nuostabaus miesto gyventojai, kurių šiuo metu buvo virš 30.000. Tai buvo didelis, tikras ir nuostabus miestas, kokio pasaulyje jokiame krašte nebuvo.Jokios netvarkos ar apsileidimo nebuvo matyti nė tolimiausiame kampelyje. Viskas buvo savo vietoje, visur švaru ir gražu. Visi ligi pat mažiausio dirbo savo darbą, nors niekas miesto gyventojams to nepriminė, niekas jiems neįsakinėjo ir neragino. Nebuvo čia nei raštų storų įstatymų knygų su ilgais nurodymais, kaip turėtų kiekvienas elgtis, nei policijos, nei teisėjų, apsisiautusių ilgomis, juodomis togomis, kurie sėdėtų, prie žalia gelumbe užtiesto stalo, nuolat jieškodami ir nerasdami tiesos. Ne, nebuvo čia nei kalėjimo, nei arešto namų, nei dejuojančių, nei verkiančių. Visi buvo laimingi ir mylėjo šį gimtąjį miestą daug labiau už savo gyvenimą, nes lygiai vienodai čia buvo gerbiamas ir didelis ir mažas. Visi dirbo, kiek galėjo ir ką sugebėjo, nors niekas už darbą nemokėjo nei auksu, nei sidabru, ir niekas pasiaukojusiemsAUKSUTĖSPR.Auksutė prašo katinėlį:„Būk geras man, pagydyk lėlę. Matyt, tur slogą, kartais kosi, negali ji kvėpuot pro nosį."
34

dėl kitų gerovės nekabino nei medalių, nei didelių pasižmėjimo ženklų.Šio miesto karalienei, visų gyventojų motinai, nereikėjo barti ir bausti nė vieno. Nereikėjo raginti ir kelti į darbą tinginių, girti darbščiųjų. Visi šio miesto gyventojai vienodai buvo darbštūs ir tvarkingi. Su ta pačia tylia ir šventa šypsena karalienė sutikdavo kiekvieną ir palydėdavo.Taip, tai buvo tikrai nuostabus miestas, nors jo vienintelis ir svarbiausias įstatymas, niekur neužrašytas, niekeno nekartojamas ir neskelbiamas, tik kiekvieno širdyje neišdildomai nešiojamas, buvo toks paprastas: kiekvienas visur ir visada savo pareigas atlieka šventai, nes to reikalauja visų gerovė. Tai buvo viskas, kas šio miesto gyvenimą padarė tokį stebuklingai gražų, damų ir niekam lig šiol pasaulyje neprilygstamą.Jaunoji bitelė, vanlandėlę stebėjusi avilyje visų darbą, dabar gerai suvokė, kam ji gimė ir kam ji turėjo gyventi. Ji aiškiai dabar suprato savo širdyje, kad pasiaukojimas kitiems buvo ne tik jos pareiga, bet ir jos gyvenimo didžiausia laimė. Viskas, kuo ji džiaugėsi ir dėl ko kentėjo, net ir slapčiausios svajonės turėjo ją vesti į šią medumi kvepiančią avilio prieblandą, kur jos širdis nematomais ir nenutraukiamais ryšiais amžinai buvo pririšta prie tų auksinių korių, į kuriuos ką tik, rodos, ji buvo supylusi, ne tik pirmąjį medaus lašelį, bet ir kiekvieną savo širdies plakimą, visą savo gyvenimą, meilę kančią ir triūsą ...Bitelė pabėgo kiek medum kvepiančiais koriais, pasižiūrėjo dar kartą atsigrįžusi, ir greitai nusisukusi nuskubėjo prie avilio vartų. Daugiau negaišo nė valandėlės. Už keletos akimirksnių ji ištiesė sparnelius ir išnyko mėlyname dangaus tolyje, kur žydinčiuose laukuose, stiebdamies į saulę, kvepėjo ir laukė jos šiandien baltieji dobilėlių žiedai.t (Ligi kilo karto!)PASAKĖLĖIMSRYS * * 'Rainutis velkasi chalatą, į jodą pasimirko vartą.Bet, riečiant, kraipant uodegėlę, pūkšt ir nutrūko pasakėlė.
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DIDELIS PONASViename miestelyje gyveno trys siuvėjai ir didelis ponas. Ponas buvo labai turtingas, turėjo daug dvarų, bet buvo nuostabiai mažo ūgio.Kartą jis panoro pasisiūdinti naujus drabužius. Nusipirko geros medžiagos, pasišaukė patį seniausįjį, iš visų trijų geriausiąjį, siuvėją ir sako:— Noriu pasisiūdinti naujus drabužius. Štai medžiaga. Pažiūrėk, ar užteks.Siuvėjas pasižiūrėjo, pavartė.— Medžiagos nedaug. Bet... mažas ponas, ne kiek ir medžiagos tereikia. Užteks, — atsakė siuvėjas.— Ką? Aš tau mažas ponas? — ėmė šaukti dvarininkas. — Tuoj lauk!Liepė tarnui paleisti visus šunis, ir vargšas . siuvėjas vos gyvą kailį beišnešė.Kitą dieną liepė pašaukti antrąjį siuvėją, kuris buvo jaunesnis ir nebe toks garsus.Visas miestelis kalbėjo, kad geriausią siuvėją ponas pavarė, ir antrasis dėl to ėjo labai patenkintas ir galvą aukštyn iškėlęs. Tik vienas' senis stovėjo prie tvoros, gailėdamas vakarykščių savo žodžių, ir paslaptingai šypsojosi.Įėjo antrasis siuvėjas pas poną, o šis ir sako:— Štai, noriu pasisiūdinti naujus drabužius. Pažiūrėk, ar užteks medžiagos.Siuvėjas tik akim užmetė ir atrėžė:— Tokiam nedideliam ponui, kaip tamstai, tai ne tik užteks, bet dar ir liks.— Ką? Aš tau nedidelis ponas? — trenkė dvarininkas koja į žemę.Paskum paėmė lazdą ir išvijo siuvėją pro duris. Ant kiemo jau laukė būrys šunų, ir siuvėjas vos vos išspruko su .apkramtytais skvernais.Trečią dieną šaukia ponas patį jauniau- siąjį. Šitas buvo labai stambus ir augalotas vyras, o kad miestely jau buvo du seni ir prityrę siuvėjai, tai jam ir darbo mažai kas tenešdavo.

Eina jis rytą gatve pas poną, o visas miestelis į kumščius juokiasi. Jau jeigu aniedu seniai nepataikė, tai ką tas jauniklis!— Iš anksto pasikasok skvernus! — vienas net šūktelėjo iš užpakalio.Bet siuvėjas nueina pas poną, pasisveikina ir paklausia, ką ponas teiksis jam įsakyti..Ponas galvą užvertęs pažiurėjo siuvėjui į akis ir tarė:— Noriu pasisiūdinti naujus drabužius. Va medžiaga. Pažiūrėk, ar užteks.Siuvėjas medžiagą varto, o ponas iš apačios dėbčioja ir šmaikščia nendrinę lazdelę rankoje sukina.Pažiūrėjo siuvėjas, pavertė ir sako:— Atleisk, pone, gal tamstai ir nepatiks, bet iš tos medžiagos aš nieko nepadarysiu. Dideliam ponui reikia ir medžiagos daug. Dar reikės pripirkti.Ponas smagiai nusijuokė, pakvietė siuvėją sėsti, liepė dar nupirkti audimo ir užsakė pasiūdinti visą eilutę drabužių.Siuvėjas pasiuvo, ir ponas darbu buvo patenkintas.Po kokios savaitės eina ponas per miestelį, žiūri, ogi siuvėjas apsirengęs lygiai tokios pat medžiagos drabužiais, kaip ir jis pats. Supyko ponas, priėjo prie siuvėjo ir sako:— Sakyk, iš kur tu tą medžiagą gavai?Siuvėjui nei šis, nei tas.— Nuo tamstos liko.Gerai!Ir ponas jau apsigrįžo pašaukti tarnus, bet siuvėjas vėl užbėgo ponui iš priekio ir ėmė aiškintis: ’ »— Nesupyk, pone, — sakė. — Siuvant skiaučių visada lieka. O kai tamsta toks didelis ponas, tai ir skiautės didelės liko, ir man mažam šioks toks drabužėlis išėjo.Nušvito ponui akys. Jis pažiūrėjo, pažiūrėjo į siuvėją ir smagus nuėjo namo.Nuo to laiko viską siūti teduodavo tik tam siuvėjui, o siuvėjui nebereikėjo drabužių pirkti nei sau, nei žmonai, nei vaikams. ()
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palikaunevalgęs,

PR. IMSRYS

Atsigrįžęs lazda. Tas žmogus kelmas

NUOSTABUS KELMASLIETUVIŲ PASAKABuvo toks senas žmogus. Vieną kartą jis ėjo per girią, užkliuvo jam vyžos snukis už kelmo, jis ir parpuolė, pūpt, pūpt tam kelmui su ir prašneko:— Kam tu mane muši?— Aš jau trečia dienavaikus nevalgiusius, o tu dar mane parmetei! — sako žmogus.— Eik šen, aš tau duosiu pinigų, — sako kelmas.Gavo žmogus pinigų, nupirko duonos ir parėjo namo. Visiems smagu. Bet paskui pati- vėl varo žmogų pas kelmą.— Eik, — sako, — ir prašyk kelmo, kad aš būčiau ponia, o mano vaikai — ponaičiai.
ANT RANKELIŲ A - PA - PA

Mūs Lėtutė'dar mažutė, dar mažutė, kaip pupa. „Noriu", prašosi mamytės ant rankelių „a-pa-pa!"
„A-pa, mano mažutėle!" Pakelia mama aukštai. - Tuoj akutės jai nušvinta, krykščia, juokiasi linksmai.
A-pa, a-pa motinėlė, pasidžiaugus dukrele, ją paleidžia ant žemutės: „Bėk pažaisti su lėle.'

Nuėjo žmogus pas kelmą ir paprašė.— Gerai, — sako kelmas, — eik namo: bus tavo pati ponia, o tavo vaikai — ponaičiai.Jau dabar jie visai gerai gyvena. Bet po kurio laiko pati vėl sako:— Eik pas kelmą prašyk, kad aš būčiau karalienė, tu — karalius, o mano vaikai — karaliukai.Dabar jie dar geriau gyvena. Bet po kurio laiko pati vėl sako:— Eik pas kelmą ir prašyk, kad aš būčiau dievienė, tu — dievas, o mano vaikai — dievukai.Žmogus nuėjo pas kelmą, o kelmas jam atsakė:— Tu būk šuo, tavo pati — kalė, o tavo vaikai — šuniukai.

Bėk prie savo mažutėlių, a-pa, a-pa pakylok.Jei, matysi, akys merkias, patalėlį joms paklok."
Rūpestinga mūs Lėtutė, myli savo vaikelius: supa, migSo, valgydina ir nuprausia veidelius.
Ir nuprausia, ir aptaiso, suškuoja galveles, o kai laikas čiūčia, liūlia, guldo juos į loveles.

Mūs Lėtutė dar mažutėj dar mažutė, kaip pupa. , Su lėlytėm ant rankelių čiūčia liūlia, a-pa-pa!
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EŽYS IR LAPĖA. GIEDRIUSPrie ežero šlaite, po eglaite, turėjo lapė olą.Už šimto žingsnių, senoje, išpuvusioje guoboje, • ežys turėjo šovą.Taip daug pasaulyje yra, kad du kaimynai gretimai gyvena, ir vienas kito nekūrena.Bet šičia santarvė ne taip gera.Ežys dėl lapės nosies ir naudos ] . sau nesuka palvos-;pas ją į jos apygardą nevaikšto, jos kalbint nesitaiksto. Bet lapė ne tokia.Čia viena ji akįaį ežį žiūri, kita — į kurapkėlių būrį.O jį tai lanko ir po daugel kartų.Kur buvus, kur nebuvus, kur kliuvus, neužkliuvus ji vis prie ežio vartų. „Kaimyne, ei! Ar išmiegosi? Parodyk savo nosį,"O tas visai nenori jos matyti nei ką jai besakyti.O jeigu jau šlaite kada pamato, į kamuoliuką susiriečia, spyglius pastato, ir lapė jo neliečia.Štai vieną kartą jį lapiukų susilaukė., Dabar su jaisvisaip kasdien medžioti traukė.Ežys dabar jau jiems visiems užkliūva,visiems jau kaltas būva.. '.„Tu šioks, tu toks,- t;u ir anoks!"jam lapė isakp.„Nepasitrauki nė nuo tako!Akis į gūžį susikišęs, nematai ir man vaikus badai! . ."
1O vieną kartą ji su savo būreliu smagi pareina takeliu.

O čia — genys. „Iš kur tokie linksmi?" paklausė jis. „O ką?" atsakė ta. „Ar man takai čia svetimi, kad būčiau susiraukus ir pikta?Gyvenam neprastai, tai šiepias ir žaptai.Ko šiandien mums bereikia?“ ■— „Bet ko taip nusiteikę?" tas vėliai klausia jos.„Geny, tu nematai dienos! * .Mums šiandien visą laiką puikiai klojos. O štai dabar,—kaip geniui nežino jus?— mes grįžtam išsimaudę su ežiu...“ Genys nustebo.O ta jam sako:„Sakyk, geny, ar buvo tai gražu?Toks artimas kaimynas, gali sakyt, tas pats skiedrynas, o nosies neparodo!Ir šiaip, ir taip jį kalbinau, šnekėjau, — vistiek susikalbėti negalėjau.

Ir nusibodo.O šiandien jį prie ežero sutikom.Parodysiu, sakau, vaikams, koksai iš nosies ir akių jisai.Nutvėrėm ir į vandenį įritom.Vandenyje, kad ir labai spurdėjo, akių paslėpti negalėjo." — „O kur dabar ežys?" paklausė susirūpinęs genys.„Dabar jisai ant kranto prieš saulutę džiovinasi skrandutę." Ir ji su savo būreliu patenkinta nubėgo takeliu.Genys, dar nenorėdamas tikėti, nuskrido pats į paežerę pažiūrėti.Ir štai — čia ta pati vieta, čia ir eželio skranda patiesta . . s
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LINKSMASIS
Pavargo.

— Tai pavargau!
— Ką gi dirbai?
— Ogi sapnavau, - kad per visą naktį su 

tėvu pupas kūliau.
Devyni gudai ir sūris.

„Devyni gudai viena avį neša", sako lietu
vių patarlė. Bet čia kitaip buvo.

Vieną kartą devyni gudai ėjo keliu ir 
kalbėjosi tarp savęs. Vienas sako:

-r- Vyrai, o kad taip mes dabar sūrį 
rastume? Ką darytume?

DAMNIKUTIS
Pirmasis sako;
— Aš, kąsnį kandęs, tau duočiau.
Antrasis sako:
— Ir aš, kąsnį kandęs, tau duočiau.
Taip ir visi kiti pasakė. Bet paskutinysis 

sako:
— O aš, kąsnį kandęs, šmukšt į kišenę. .
— Ką? — suriko anie..— Ar tu sau vienas 

tą sūrį suėstum?
Ir pradėjo tarp savęs muštis. O to sūrio dar 

neradę!
Lietuvių pasaka.

AR ŽINAI?
Nuo šilumos daiktai skečiasi. O vanduo?

Vanduo — taip pat. Bet vanduo ir nuo šalčio 
skečiasi. Palik vandens pripiltą ir sandariai _ 
uždarytą indą, kai šąla — indas suplyš, o tai 
dėl to, kad sušalęs vanduo daugiau užima 
vietos, nekaip nesušalęs.

O kada vanduo mažiausiai teužima vietos? 
Kai jo temperatūra 4° Celsijaus termometro. 
Paskui jau aukščiau keturių laipsnių ir žemiau 
keturių vanduo ima skėstis.

Kokia tirpstančio sniego temperatūra? O“ 

(nulis) pagal Celsijaus termometrą - (žymim 
taip: 0° C).

O verdančio Vandens temperatūra? 100“ C.
Kaip vadinasi sušalęs vanduo? Ledas.
Kodėl nuo speigų tvoros pyška? Nuo šalčio 

medis traukias, skyla ir pyška. Bet gali būti 
ir kitaip, kai medis šlapias, kai yra jame 
vandens. Saldams vanduo skečias, plėšia 
medį, ir pyška.

Kodėl kiaušinis suplyšta, kai sušąla? Pa
galvok pats. Persiskaityk dar pirmąjį klau
simą ir palygink.

KAS GIRDĖTI ClA IR KITUR
Vasario 16 — Lietuvos nepriklausomybės 

šventė. Prieš 1940 metus ta diena su didžiau
siomis iškilmėmis būdavo minima Lietuvoje. 
O dabar? .. Tačiau niekada neužmirškime šios 
dienos. Apie ją pasiskaitykite pirmesniuose 
puslapiuose, šiame pačiame numeryje.

Japonijos rašmenys. Mes savo rašomąją 
kalbą galime išreikšti 33 rašmenimis. Japo
nams jų reikėjo net 6000! Tačiau dabar 
siūloma jų labai sumažinti, paliekant tiktai 
1800. Kaip jūs manote, ar septynerių metų 
mūsų vaikai per pusę žiemos išeitų tokią 
abėcėlę? Mūsiškąją abėcėlę išeina.

1.033.600 kilometrų kramtomos gumos. Kas 
yra kramtoma guma, jūs jau gerai žinot. 
Dabar tiktai įsivaizduokit, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių (JAV) piliečiai tokios 
gumos per vienus metus sukramto 1.033.600 
km. už 114.000 dolerių.

38

Nereikės odos batams. Austrijoje išrasta 
tokia medžiaga, iš kurios bus galima gaminti 
batus. Su vienais tos medžiagos batais esą 
galima nueiti 1.800 mylių (apie pustrečio 
tūkstančio kilometrų); Tokių batų daug ma
noma gaminti- normalia kaina.

Ekspedicija (žygis) j pietų ašigalį. Ne per 
seniausiai į pietų ašigalį išvyko garsus ameri
kiečių tyrinėtojas adminoras Byrd (Baird). Jis 
ten vyksta jau ketvirtą kartą. Pirmą kartą 
buvo 1920 metais.

Pirmasis į Pietų ašigalį yra nuvykęs norvegų 
tyrinėtojas Amundsenas. 1911 metais. Paskui 
vyko daugiau ir kitų, ir lig šiol tas kraštas 
nepamirštamas.

Pietų ašigalio žemės plotas yra pusantro 
karto didesnis už Europą. Teų esą dideli 
kiekiai akmeninės anglies ir brangių metalų. 
Bet žmonių ten negyvena, nes dideli šalčiai.

t
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Iš gyvųjų padarų čia, šiaurinėje dalyje, yra 
žuvėdrų, pingvinų, ruonių, banginių.

Adminirolas Byrd į Pietų ašigali išplaukė 
su 12 laivų ir 4000 žmonių. Jie pasiėmė visų 
reikalingiausių daiktų tokiai kelionei ir tyrinė
jimams.

Anglijoje tiršti rūkai. Neseniai Anglijoje 
užėjo tokių tiršti rūkai, jog čia pat, už kelių 
žingsnių, negalima daiktų įžiūrėti. Keliautojai 
už neilgo galiuko pavėžinimą moka didelius

UŽDAVINIAI

pinigus, ir tai neatsiranda vežėjų.
Koks didelis Nju Jorko {New-York) miestas.

Jame yra 7.625.000 gyventojų. Tokį skaičių 
rodo paskutinis to miesto gyventojų sura
šymas.
. Dideli šalčiai. Visoje vidurinėje Europoje 
siaučia ilgai, užtrukę dideli šalčiai. Berlyne ir 
net Paryžiuje yra sušalusių žmonių. Tokie 
šalčiai čia retenybė. Sunku įsivarzduoti kad 
Paryžiuje šalčiai' siekė ligi 21°C.

IR PRAMOGOS
Mįslių įminimai

1. Būgnas. 2. Kopūstas. 3. Kalė. 4. Savaitės 
dienos. 5. Girnos. 6. Kelias.

Atsakymas gramatikos uždaviniui Nr. 1
. Vaikas neteisingai parašė du žodžius: jam 

reikėjo parašyti neik . į šilus, o parašė neik 
įšilus. (Silas vadinas nedidelis pušų miškelis 
sausoje, kalnuotoje vietoje.)

Uždavinys langučiuose Nr. 1
Į paduotus langučius įrašykite trijų Didžiųjų 

Lietuvos Kunigaikščių vardus: Vilnių įkūrusio 
Kunigaikščio vardą irašykitė į aukštutinius 
langučius, o dviejų jo sūnų, sykiu valdžiusių 
Lietuvą, į žemutinius.

Šio numerio viršelį darė dail. Z. Kolba.
Viršelis sudarytas iš Augustdorfo Lietuvių Vaikų Darželio auklėtinių piešinių. Auklėtiniai 

4—6 metų amžiaus. Tie jų piešiniai, jų pačių paaiškinimu, štai ką reiškia, skaitant eilutėmis 
iš kairės į dešinę: • -

I eilėje: 1 — džiaugsmas sugrįžus į savo namučius.
2 — mano kambarys Lietuvoje.
3. — solistė scenoje, minint vasario 16.

II eilėje: 1 — Lietuvoje alkani paukšteliai. Piktoji dvasia griebia nekaltą peteliškę, o Dievui
pagailo ... • .

2 — mes grįžtam į savo namelį, į žydinčią laisvą šalį. r
3 — dega mūsų namučiai. , ■ •

meilėje: 1 —■ grįžimas namo laivais, arkliais ...
2 — mano namelis. ■
3 — Lietuvos pilis.

. „SAULUTĖS" 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.

‘ ' 39
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