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GIRMANTAS

Atėjus žiemai, neretai padejuojam, kad šalta ir nemalonu. Sunkiai šiltais drabužiais taisomės, 
kuro rūpinamės, kambarius šildom. Kam, rodos, reiktų tos žiemos!

Yra pasaulyje kraštų, kur jos ir nėra. Tačiau ne visur lygu ir šiltuosiuose kraštuose. Antai 
Sacharoje dieną 50°C šilumos, o nakti atvėsta ligi 10°C šalčio. Dieną žmogus vargsta nuo 
karščio, o naktį nuo šalčio. Kitur visada šilta, visada malonus oras. Bet ten žmonės turi kitų 
vargų ir rūpesčių. Daugely vietų tokiuose šiltuose kraštuose veisias įvairių kenksmingų 
vabzdžių ir šliužų, piktų žvėrių ir kitų baisybių, kurių žmogui reikia labai saugotis.

Mūsų šalelėje Lietuvoje vasarą šilta, žiemą šalta, pavasarį ir rudenį — visko pasitaiko. Bet 
mums miela savo krašte, nes mes jame papratę. Ir ne tik papratę. Žmogus jieško įvairumo, o 
mūsų krašte įvairu. Pavasarį džiaugies jaunu žalumu, puikiais žiedais, paukštelių muzika; 
vasarą — malonia šiluma, maudyklėmis, pirmaisiais vaisiais ir kitomis gėrybėmis; rudenį — javų 
derlium, sodų ir daržų gausybe, prasidedančiu mokslu ir įvairiausiomis pramogomis; žiemą vėl 
begalės įvairumo: ledas, sniegas, pačiūžos, pašliūžas, rogės — koks malonumas! Kiti iš kažin 
kur važiuoja į sniegynus pasilaidyti nuo kalnų arba jieško ledo paskraidyti pačiūžomis. Mes 
gi savo krašte visko turim.

Žmonės niekur nėra visai patenkinti, o kai kurie, geriau bejieškodami, net kitus skriaudžia. 
Jieškodami laimės sau, daro nelaimingus kitus.

Krikščioniškasis tikėjimas moko, kad žmogus niekada ir nebus visai laimingas šioje žemėje, 
ypač jei nesilaikys Dievo įsakymų ir Bažnyčios mokslo.

Prieš kelis tūkstančius metų žmonės laukė išganytojo, tikėdami, kad Išganytojas atėjęs 
palengvins jų gyvenimą. Ir Išganytojas atėjo, Jėzus Kristus. Jis paskelbė žmonėms savo 
mokslą, pasakė, kaip žmonės turi gyventi, kad šioje žemėje būtų patenkinti, o numirę rastų 
laimę amžinajame gyvenime.

Gruodžio mėn. 25 dieną Kalėdos, Kūdikėlio Jėzaus šventė — šaltu žiemos laiku, sunkiu metu, 
ypač mums tremtiniams. Bet Jėzui Kristui gimus, angelų choras paskelbė: „Garbė Dievui 
auštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!" Prisiminkime dabar tuos angelų giesmės 
žodžius ir būkime geros valios žmonės. Ką darome ar manome, darykime ir manykime iš 
geros valios. Tegu mūsų mintys ir mūsų darbai išeina iš mūsų gerumo, tai mums visur geriau 
seksis ir visur būsim laimingesni.

Lietuvoje Kūdikėlio Jėzaus šventė būdavo labai mums maloni ir linksma. Bet nenusiminkim 
ir čia. Ir Kūdikėlis Jėzus anais laikais yra bėgęs su savo motina ir globėju Juozapu nuo Erodo 
rankos. O paskui vėl grįžo į gimtąją žemę ir užaugęs paskelbė dieviškąjį savo mokslą.

Tikėkime — pasibaigs ir mūsų sunkiosios dienos. Ateis Didi Šventė, kada savo Tėvynėje 
linksmai giedosim, tardami angelų giesmės žodžius: „Garbė Dievui aukštybėse!"
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SAULUTES Redakcija, Administracija ir Leidėjai sveikina mielus savo skaitytojus 
ir bendradarbius su Šventomis Kalėdomis ir linki laimingų Naujų Metų.

NUOSTABUS LAIKRODIS
VYT. TAMULAITIS

Aukštame miesto bokšte, remiančiame 
dangų, senas laikrodis tiksėjo savo plienine 
širdimi, skaitydamas laikų. Atsargiai pamažu 
slinko didžioji jo rodyklė, kildama vis 
aukštyn. Ji nešėsi su savimi paskutinę 
vidurnakčio valandą, tyliai stumiama į priekį 
nematomos rankos, kuri greitai turėjo ją 
pasiimti ir nusinešti praeitin ...

Nykus stovėjo bokštas viduryje nakties. 
Tik senas laikrodis ramiai žiūrėjo į žvaigždė
tą dangų ir dairėsi į žemę. Saldi, nuostabi 
ramybė plaukė iš dangaus, gesindama šviesius 
žiburius ir tolumoje blizgančias žvaigždes. 
Tai buvo nepaprasta naktis.

— Jau! — kažkas tyliai ištarė nematomo
mis lūpomis, ir senas, didelis bokšto laikrodis 
staiga sujudėjo. Sunkus ir galingas varpo 
dūžis išsiveržė iš bokšto viršūnės ir drebė

damas nuaidėjo tolumon. Po jo antrą ir trečią 
kartą suaidėjo toluma, palydėdama paskutinę 
vidurnakčio valandą. Pamažu, iš lėto dundėjo 
varpas, skaičiuodamas ligi dvylikos. Ir kai 
paskutinis plieninės širdies balsas nutilo 
bokšto viršūnėje, iš dangaus nusileido šviesus 
angelas. Jis ištiesė ranką prie senojo laikro
džio rvodyklės ir tarė:

— Sustok!

Nusigando senelis laikrodis. Iš senatvės 
pažaliavęs jo varinis veidas pabalo, o geleži
nės lūpos ėmė virpėti. Jis mirkčiojo savo ma
žomis akimis, dar vis netikėdamas tuo, ką 
išgirdo.

— Ar tai paskutinė mano gyvenimo va- 
alnda? — sušnibždėjo jis.

Bet angelas nieko jam neatsakė, tik žiūrėjo
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Madona. — Alonso Cano paveikslas.į senelio varinį veidą, liūdnai šypsodamas. Paskui tarė:— Tu metų metus skaitei žemės bėgančias valandas. Tu surinkai ir sutrupinai į dulkes prabėgusias dienas. Tu nutildei džiaugsmo skambėjimą ir sudaužei širdyse skausmo akmenis. Dabar sustok! Si naktis nepaprasta. Tai ramybės ir Viešpaties gimimo naktis. Šią naktį turi atgimti visas pasaulis ir sušvisti naujas rytas. Palik savo tylų bokštą ir eikš su manimi! ..Senelio laikrodžio žila barzda ėmė drebėti, ir jis tik skėstelėjo iš nustebimo savo plonomis rankomis.Tai buvo nepaprasti žodžiai, kuriuos jis išgirdo. Šimtus metų jis išsėdėjo aukštame bokšte, žiūrėdamas kasdien į tekančią saulę ir temstančią naktį, bet niekas nebuvo prabilęs į jį. Šimtai akių kasdien žvelgdavo į juodas jo rodykles, bet be balso tie žvilgsniai vėl nuslysdavo į žemę, kur bėgo ir skubėjo žmonės. Kas gi atsitiko šiąnakt?Angelas tarė jam:— Taip, tu šimtus metų skaitei prabėgančio gyvenimo valandas savo plienine širdimi. Tu susukai ant bėgančių ratelių žmonių gyveni

mo siūlą ir nutraukei jį, kai išgirdai likimo balsą. Tu lygiai vienodai tiksėjai ir dieną ir naktį. Nepastebimas ir tylus tavo rodyklių slinkimas nunešė ilgus amžius ir užmigdė gūdžioje tyloje pavasarių skambėjimus. Tu buvai visuomet tikslus ir teisingas. Gal būt, už tai ilgai gyvenai. Bet ne viskas, kas teisinga, yra kilnu. Ne viskas, kas gražu yra glau- džiama prie širdies, ir ne viskas, kas iš širdies plaukia, yra meilė. Tavo širdis buvo plieninė ir dėl to kurčia. Tavo akyse nedegė ilgesio ugnis ir dėl to jos buvo aklos. Tu nejautei širdimi ir nematei savo akimis,, iš ko yra sudėtos valandos, kurias vienodais ir vis tais pačiais dūžiais palydėdavai vidurnakčių tyloje. Tau buvo lygiai tas pat, ar tavo širdis tiksėjo, skaitydama skausmą, ar rinkdama džiaugsmo sekundes. Tu rodei visiems laiką pats nesuprasdamas jo. Ar tu žinai, kokios trumpos buvo džiaugsmo valandos vieniems, o kokios ilgos skausmo sekundės antriems?Senelio laikrodžio veidas ištįso, išplėstos akys blizgėjo, o ant lietaus ir vėjų išplaktos kaktos pasirodė prakaito lašai. Jis nieko neatsakė. Angelas vėl kalbėjo toliau:— Tavo rodyklės visada vienodai slinko i priekį, o tavo geležinės lūpos visada ramiai ir šaltai suskambėdavo tyloje, kad štai vėl viena valanda subiro į dulkes... Vėl viena valanda, vėl viena diena susiliejo su amžių naktimi, vėl vieni metai sušalo tavo kietos rankos gruode. Tu nežinojai, kad skausmo ir nedalios metai, sunkūs, kaip amžinybė, kabojo ant tavo lengvų rodyklių, o džiaugsmo virpėjimas, kaip drugelis, skrido tavo sekundžių brūkšneliais. Tu šito nežinojai ir dėl to buvai neteisingas. Tu matavai tuo pačiu saiku juoko ir ašarų valandą, alkanojo ir sočiojo dieną, laimingojo ir skurdžiaus metus. Tu rodei labai neteisingas valandas žmonių gyvenimui, nes tavo kurčia širdis nejautė banguojančios laiko srovės, tekančios per verkiančios žemės veidą. Žvelgdamas į tavo bejausmį veidą, žmogus įprato matuoti laiką pats pagal save. Tavo plieninėj ir šaltoj širdy jis nematė tikrojo laiko ir ėmė matuoti jį pagal savo širdies jausmą. Tu suklaidinai žmogų ir apgavai jį. Jis pasidarė neteisingas ne tik sau, bet ir kitiems. Skausmo valanda, kurią jis turėjo sutrumpinti savo artimui, jam atrodė lygiai tokia pat trumpa, kaip ir jo džiaugsmas. Tu pasėjai žemėje daug nelaimių ir neapykantos, nes kančios šaukšmas bėgo tavo se-
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kandžių brūkšneliais lygiai taip pat, kaip ir lūpų šypsena. Dėl to tu turi sustoti. Šią šventą atgimimo naktį tu turi taip pat atgimti, nes nesulauks vėl daug kas žemėje šviesesnio rytojaus, jei tu vėl būsi toks bejausmis.Angelas nutilo ir suglaudė sparnus.— Ką aš turiu daryti? — paklausė senelis laikrodis. — Jei aš nemoku pažinti laiko, prirakintas čia šitame aukštame bokšte, ką aš turiu daryti?— Eikš su manim, — tarė angelas. — Aš tavo plieninę širdį pakeisiu kita, kad tu galėtum pajusti laiką taip, kaip jį jaučia gyva širdis ...Ir angelas paleido varžtus, kurie užrūdiję ir pajuodę laikė senelį laikrodį bokšto aukštumoje. Paskui paėmė už rankos ir tyliai nuvedė mažais laipteliais į apačią. Išėjęs į gatvę, senelis laikrodis susidėjo į savo dideles kišenes visus ratelius ir ^varžtelius, kad jie neskambėtų einant, ir tyliai nusekė paskui angelą vidurnakčio tamsoje.— Štai, — prabilo angelas, sustojęs prie vienų namų durų. — Nuo čia pradėsime rinkti po dalelę gyvybės iš kiekvienos širdies ir dėsime tau į plieninę krūtinę. Kai ji bus pilna, tavo naujoji širdis suplasdės ir pajus žemės alsavimą. Tada tik tu galėsi grįžti atgal į savo aukštąjį bokštą ir vėl skaitysi laiką.Angelas tyliai atidarė duris. Išverktos motinos akys pasitiko juodu ant slenksčio.Senelis laikrodis nustebo ir tarė:— Kodėl ji nemiega? Juk pats vidurnaktis ...— Štai, paimk iš jos širdies nemigo naktų skausmo dalelę ir tu suprasi, ką jaučia jos širdis. Tu suprasi, kokia sunki jai trumpa valandėlė, kai mirtis išplėšė iš jos glėbio besišypsantį kūdikį. — Ir angelas savo švelnia ranka paėmė dalelę jos skausmo ir įdėjo seneliui laikrodžiui į krūtinę, ten, kur anksčiau buvo plieninė širdis.Sudrebėjo senelio laikrodžio veidas, ir jo akyse sužibo ligi šiol nematyta ugnis.—s Eime, — tarė angelas, — turime skubėti.Juodu atidarė kitas duris.Saldžiai pravėrusi lūpas, jauna motina sūpavo kūdikį lopšelyje. Ji tyliai dainavo, o jos šviesi kakta buvo balta, kaip angelo sparnai. Akys žibėjo tokia viliojančia ugnimi, kad senelis laikrodis nesusilaikė nesušukęs:— Ar jūs matote?

Ausros Vartai Vilniuje.— Matau, — atsakė angelas. — Paimk iš jos širdies dalelę meilės, kuri saldina jos gyvenimo kelią; O dabar eime toliau.Kitame name jie rado neapykantos pilną vyro širdį. Jo kumščiai buvo sugniaužti, o akyse žibėjo keršto ugnis.— Paimk dalelę ir jo širdies, kad pažintum gyvenimo kartumą, — tarė angelas.Atidarę gražias, blizgančias duris, juodu pamatė besijuokiančių, laimingų žmonių būrį. Jie sėdėjo už didelio stalo, papuošto gėlėmis, ir žaidė.— Pažink ir juos, — kalbėjo angelas, — kad suprastum, kaip greit bėga laikas tiems, kurie nieko nelaukia ...Už aukštos tvoros namelyje, šiltame kambaryje, miegojo senelis. Jo galva buvo balta, bet lūpos sapne šypsojosi.— Pajusk, kokia saldi kartais ramybė, — ištarė angelas, uždarydamas duris.Pro geležinius, aukštus vartus juodu įėjo į kalėjimo kiemą. Tai buvo baisu, ką juodu pamatė. Surakinti žmonės gulėjo ant šiaudų žiupsnio, be vilties kibirkštėlės akyse. Vieni miegojo, sunkiai sunkiai alsuodami, kiti žiūrėjo aptemusiu žvilgsniu į lubas. Kamba-
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ryje buvo tvanku, ir sunkiai kilnojosi pasmerktųjų įdubusios krūtinės.— Žiūrėk, — tarė angelas, — kaip sunkiai slenka jų kančios valanda ... Bet eime, turi- . me skubėti!Nuošalioje gatvėje, dideliuose mūruose, silpnai degė žiburėlis. Tai buvo be tėvynės likusiųjų pastogė. Susiskirstę po kampelį kambaryje, su kelionės ryšuliais palovėje, alkani ir pabalę žmonės laukė šviesesnio rytojaus. Sunkūs buvo jų sapnai ir neramus poilsis.— Suprask ir teisiojo nedalią, — tarė angelas.— jj kaip sunkus akmuo sutrynė jų gražų gyvenimą. Tu turi žinoti, kaip sunku laukti nekaltajam, kurio balso negirdi kiti tik todėl, 

kad jis negali savo kumščiu prilenkti ausies. Bent tu primink, rodydamas laiką, kad yra valandų, kurios, aplaistytos ašaromis, nerieda taip lengvai, kaip ant žalio stalo žaidimų kauliukai ... Bet eime, turime skubėti!Ir jie taip ėjo iš namo į namą, iš kampo į kampą, iš kertės į kertę, kur tik buvo gyva širdis. Angelas ėmė po mažą dalelę iš kiekvienos ir dėjo į geležinę didžiulio laikrodžio krūtinę. Jis sudėjo ten skausmą ir džiaugsmą, kančią ir ilgesį, laimę ir ramybę, pavydą ir neapykantą, melą ir apgaulę, — visus gyvosios širdies jausmus, kurie sutrumpina ir pailgina gyvenimo valandas, apsunkina ramų laiko tekėjimą ir sustabdo jo bėgantį, liūliuojantį žavumą.
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Tada senelio laikrodžio krūtinėje ėmė plakti 
gyva širdis. Angelas nuvedė jį vėl į bokšto 
viršūnę ir prirakino tarp geležinių sijų. Palietė 
ranka jo rodyklę, ir ji vėl ėmė slinkti į priekį. 
Ir dabar senelis laikrodis pažino tikrąjį kiek
vienos gyvos širdies išgyventą laiką. Jo akys 
paraudo nuo ašarų, ir kadą varpo dūžiai lydė
jo prabėgusią valandą, jis sunkiai atsidusdavo:

— Nežinojau ligi šiol, kad tiek skausmo 
surenka viena valanda, kad tiek kraujo ir 
ašarų prigėrusi kiekviena sekundė ... Neži
nojau ligi šiol, kad taip maža džiaugsmo buvo 
žemėje. O ji taip gražiai žydi pavasaryje ... 
Aš turiu išmokyti žmogų pažinti tikrąjį laiką 
ir kas saldina jo ramų ir tylų buvimą žemėje!

Ir senelio laikrodžio varinis veidas pasi
keitė. Jis daugiau nebuvo šaltas ir bejausmis. 
Kas tik atsikėlęs rytą po tos stebuklingos 
nakties žvelgė į jį, pažino tikrąjį laiką. Ne 
tokį, kokį jį pažino protas, ne tokį, kokį įsi
vaizdavo žmogus, o tokį, kokį rodė jautri 
senelio laikrodžio širdis ir koks jis buvo iš 
tikrųjų. Žvilgtelėję į jį, žmonės tuojau pažino 
patys save bėgančiame laike. Jie matė sene
lio laikrodžio veide, kam jie apsunkino, kam 
jie pailgino ir kam sutrumpino šitą skausmo 
sekundę. Jie matė senelio laikrodžio veidą 
verkiantį ir matė jį besišypsantį. Vieniems jis 
buvo liūdnas ir rūstus, kitiems atrodė linksmas 
ir laimingas.

Nustebo žmonės. Stovėjo būriais aikštėje 
ir žiūrėjo, užvertę galvas į bokštą, kur tiksėjo 
laikrodis gyva širdimi.

Tai buvo nuostabus laikrodis, naujai atgi
męs šventą ramybės naktį. Jis dabar troško 
atgaivinti ir visus žmones, kurie tik žvelgė 
į jį. Bet nepatiko toks nuostabus, gyva širdimi 
laikrodis žmonėms.

— Ar mažai matome ašarų aplink save, 
o dar ir jis ėmė verkti! — sušuko ponas su 
aukšta gelumbine skrybėle. Jis stovėjo aikštės 
viduryje ir rodė ranka į bokštą. — Paseno 
mūsų miesto laikrodis. Man rodos, jis keistą 
laiką rodo ...

— Jis neverkia, o juokiasi! — sušuko kitas 
žmogus. — Kaip maloniai jis šypsosi!.

— Ką? — atsiliepė trečiasis. — Tu, turbūt, 
nematai, kaip rūsčiai jis žiūri į mane ...

— Jis man grūmoja savo piktomis akimis!
— Jo toks šaltas žvilgsnis!
— Jis man saldžiai nusišypsojo, tik žiūrė-

Kalėdų rytą Kaune. Kas esate buvę čia? 
Ar pažįstate šią vietą?

kite! .. — šaukė kiti, žiūrėdami į nuostabųjį 
laikrodį.

Kiekvienas matė jo veide pats save ir labai 
stebėjosi. Bet daugeliui jis buvo rūstus, dau
geliui jo veidas atrodė verkiantis ir liūdnas.

— Nereik mums tokio pikto laikrodžio! — 
kažkas garsiai sušuko. — Nereik jo pikto 
žvilgsnio! Užtenka pykčio akių ir čia, mūsų 
tarpe!..

— Nereik šito varinio senio, kurio rankoje 
laikas atvirkščias mūsų širdies jausmui! ..

— Nereik, nereik! .. — šaukė minia.
— Tegu jis šypsosi ten bokšte! — buvo 

girdėti keli atskiri balsai. — Tegu ... Ne
lieskite jo.

Bet tokių buvo labai mažai. Pats miesto 
valdovas su savo palydovais išėjo iš didelių 
rūmų ir žiūrėjo į nuostabųjį laikrodį.

— Jis graudžiai verkia, — tarė miesto val
dovas. — Matyt, jis susirgo ... — Ir piktas jo 
veidas paraudo. Jis pamatė ant laikrodžio 
veido bėgantį savo gyvenimo laiką, kuris 
buvo sunkiai netiesa ir melu apsunkintas.
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— Nereik jo! — sušuko jis ir tiesiai nubėgo 
prie bokšto.

Paskui jį su kaltais ir kūjais žmonės lipo l 
bokštą ir daužė nuostabiojo laikrodžio veidą.

— Šalin iš čia! — šaukė žmonės, drasky
dami varžtus ir sijas, ant kurių laikrodis ka
bojo bokšto aukštumoje.

— Šalin, šalin!.. Mes nenorime matyti ver
kiančio ir liūdinčio laiko ...

Ir jie išmetė nuostabųjį laikrodį į tamsų 
bokšto rūsį, suspardę kojomis jo gyvą širdį. 
Jie apspjaudė jo veidą ir užtepė purvais akis, 
kad gyvojo laikrodžio žvilgsnis nepasiektų jų 
širdies.

Nuostabusis laikrodis gulėjo nutilęs ant 
žemės. Bet staiga jis pakėlė galvą ir paskutinį 
kartą sušuko:

— Juk aš jums nemelavau! ..
— Tau verčiau reikėjo meluoti, bet mums 

visiems šypsotis! — atsakė įpykusi minia, 
svaidydama akmenimis.

Jie greitai užvertė tamsiojo rūsio duris ir 
užrito ant jų milžinišką akmenį, kad niekas o 
niekas neišgirstų gyvojo laikrodžio tiksė
jimo ...

Kai angelas skrido į žemę, nešdamas jai 
vakaro tylą, senojo laikrodžio bokšte jau ne
buvo. Nuliūdo angelas ir atsisėdo ant durų 
užristo akmens. Jis tarė nuostabiam laikrodžiui:

— Tavo gyva širdis nemirs, nes jos laikas 
sustojo. Sustojo tam, kad kada nors tu paro
dytum tikrą ir nemelagingą jo tekėjimą. Ir 
džiaugsis juo žemė, kaip pavasario skambė
jimu. Tik tu turi mokėti laukti. Išneš iš čia 
tave ant rankų ir šilko juostom pakabins 
bokšte, kad parodytum tikro laiko spindėjimą 
ne tik gyvai žmogaus širdžiai, bet visai 
žęmei...

GIESMĖLINKSMA

Muškim būgnais, trimituokim, 
Jėzui garbę atiduokim 
šiandien mums užgimusiam.

Linksmą giesmę mes užtrauksim, 
į padanges balsiai šauksim, 
nes kaip mums čia neužkaisti — 
gimdo sūnų Pana skaisti!
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Guldo jį ant šienutėlio 
ėdžiose tarp galvijėlių, 
angelai prie jo rymojo 
ir padangėse giedojo.

Muškim būgnais, trimituokim, 
Jėzui garbę atiduokim 
šiandien mums užgimusiam.
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pankus .
Kaimo galulaukėj buvo didelis tamsus 

eglynas. Pagal pat eglyną buvo eglišakių 
statiniais gražiai aptvertas daržiukas. Dar- 
žiuke stovėjo sena sena, visa apsamanojusi 
trobelė, o toje trobelėje gyveno dar senesnis, 
visas žilutėlis senelis.

Jis gyveno vienut vienas. Trys jo sūnūs, 
stiprūs kaip ąžuolai, kare žuvo. Žmona vaikų 
mirties neišlaikė ir pati iš sielvarto numirė. 
Atliko tik jis vienas.

Kur pavažiuoti ar malkų iš miško parsi
vežti, turėjo senelis nedidelį vežimėlį ir seną 
seną kumelėlę.

Gyveno jis visų užmirštas. Niekas pas jį 
nebeateidavo, o ir jis pats pas kitus nesisku
bino.

Vieną vakarą, kai lauke pūtė didelis vėjas 
ir sniegas sukūriais sukosi, kažinkas pasi
beldė į duris. Senelis nustebo, kad šiuo metu 
gali kas pas jį užeiti. Jis net pagalvojo, kad 
jam taip tik pasigirdo, ir nesiskubino eiti 
atidaryti. Bet po valandėlės vėl pasibeldė, tik 
daug aiškiau ir stipriau.

Grigas atidarė duris. Į vidų įėjo vyras. Jis 
buvo ne taip senas, kaip pavargęs. Vos keletą 
žingsnių begalėjo žengti, susmuko ant suolo 
ir nuleido galvą. Grigas valandėlę stovėjo 
vidury aslos, krapštė pakaušį ir mąstė. Paskum 
nusišypsojo ir tarė.

— Gerai, kad Dievas man tave čia šį va
karą atsiuntė. Pats pasilsėsi, nors gal ir ne 
taip, kaip turtinguose namuose būtum galėjęs 
pasilsėti, o aš turėsiu su kuom Pono Dievo 
pyragu pasidalinti.

Keleivis pakėlė galvą ir apsižvalgė. Paskum 
prašneko.

— Tikrai esu apvargęs ir pasilsėti reikėtų, 
bet aš taip norėjau šiandien namus pasiekti. 
Tenai laukia manęs žmona ir vaikai. Norė
jau ir aš su jais Kūčių plotkelėmis pasidalyti, 
bet matai, kojos nebeneša. Prašiau, bet niekas 
nevėžino. Sako, šiandien šventas vakaras ir 
savo reikalų gana turim. Tai ir ėjau, kiek 
galėjau. Dvidešimt penkias Kūčias namie ne
buvau. Karaliui tarnavau. Dabar paleido, bet 

sveikatos nebėra. Ir žnibna, tur būt, suseno, 
apie stalą jau būrelis sūnaičių jr dukraičių 
šližikus iš aguonų miešimo graibys ir nežinos, 
kad aš čia, tuoj už miško, svetimam name, su 
svetimu geru žmogumi plotkele dalinuos.

Pagailo Grigui suvargusio keleivio, ir pa
noro jam širdį palengvinti.

— Aš tave galiu pavėžinti, — pasakė.
— Gali? — smagiai pakėlė keleivis galvą.
— Argi turi su kuo?
— Turiu seną kumelėlę, — atsakė Grigas.

— Žinoma, ji nebėgs taip gerai, kaip turtin
gųjų arkliai, bet žingsniu vis nušliaušim.

— Bet kaip aš tau atsilyginsiu? —■ vėl 
paklausė keleivis. — Aš nieko neturiu, o ar 
mano namiškiai ką turi, irgi nežinau.

— Ką čia pats apie atlyginimą. Tik nežinau, 
kuo važiuoti. Pasnigo dar nedaug, kelias dar 
plikas, o vietom vėjas, tur būt, ir vėpūtinius 
susuko.

— Važiuok ratais, -— atsakė keleivis. — Iš 
viršaus kristi tai krito, bet kelias tebėra 
visiškai plikas.

Grigas pasikinkė į ratukus kumelę, kelei-
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viui savo kailinius atidavė, kojas antklode 
susuko, ir išvažiavo.

Važiavo Grigas per lauką, paskum per 
eglyną ir stebėjosi. Ore lakstė sniegulių 
spiečiai, laukai baltavo storai apkloti, eglių 
šakos sviro nuo sniego naštos, bet kelias 
buvo lygus ir sniego nė šešėlio nebuvo.

Kumelėlė linksmai pasiprunkšdama bėgo, o 
ratukai dardėjo, net miškas toli toli skambėjo.

Išvažiavo per eglyną ir įvažiavo į Lieknas. 
O Lieknos buvo didelės didelės pelkės, bet 
per vidurį ėjo kietas ir geras kelias. Kai tik 
ratukai užriedėjo ant to kelio, kelias su sykiu 
bubt įdubo, ratukai ligi ašų įklimpo, o kume
lėlė tik tyst, tyst ir nė iš vietos.

Grigas ir šiaip ragina ir taip. Ir botagu 
musiguoja ir pats petim bando pastumti, bet 
ratukai kaip šalte prišalo.

Tada keleivis ir sako:
— Jeigu būtų antras arklys, gal ir ištrauktų, 

o dabar nieko nebus. Eisiu pėsčias.
— Bet pėsčias nenueisi! — sušuko Grigas. 

Paeisi, pavargsi, atsisėsi po egle pasilsėti ir 
nebeatsikelsi. Palauk, aš eisiu kito arklio atsi
vesti.

Nubėgo Grigas pas vieną kaimyną, tas tik 
pasijuokė ir arklio nedavė, nubėgo pas kitą 
— tas pats. Užbėgo pas trečią ir jam išpasa
kojo visą savo bėdą. Tas pasikasė smakrą ir 
tarė:

— Matyt, gerai žadi uždirbti, kad pačiose 
Kūčiose ir dar tokiam ore veži. Arklį duosiu, 
bet ne veltui. Savo daržiuką atiduok, galėsi 
vežtis.
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— Gerai, atiduodu, — tarė Grigas, — tik 
arklį duok. — Dar sušals vargšas, vienas 
Lieknose pasilikęs.

Atsivedė Grigas arklį, pasikinkė ir išvažia
vo. Bet netoli. Už kelių žingsnių kelias vėl 
įdubo, ir nė abu arkliai nebegalėjo išvežti. 
O oras pasidarė baisus. Vėjas švilpė, kad 
Lieknų karklai ir berželiai prie žemės linko, 
iš viršaus krito sniego gausybė, bet nė viena 
sniegulė ant kelio nenukrito. Vėjas suko 
sukūriais ir nešė į šalis. Keleivis sėdėjo ra
tuose ir snaudė. Veidas šypsojosi, atrodė lyg 
Svieste, kaip mėnulis, šviečia.

— Koks jis laimingas, kad namo važiuoja, 
— pagalvojo Grigas ir, nieko nesakęs, nubėgo 
vėl pas kaimyną, iš kurio buvo arklį gavęs.

— Tu turi daug arklių, paskolink dar viena.
— Na ką, du nepaveža?
— Vėl kelias įdubo, — liūdnai paaiškino 

Grigas.
— Matyti tenai ne žmogus, bet aukso 

maišas. — garsiai pagalvojo kaimynas. — Ir 
tu, jeigu kartu su visais arkliais į Lieknas 
nenusmegsi, gerai uždirbsi. Argi nesupranti? 
Juk velnią veži!

— Velnią? — nustebo Grigas. — Negali 
būti. Jo šeimyna gyvena tuoj už miško. Ir 
jis pats taip gražiai snaudžia ir šypsosi.

— Na, na, pažiūrėsim, kaip jis tau ant 
galo pasišypsos. Bet jeigu nori, gali vestis ir 
dar kitą, tik man ir savo lūžną atiduok.

Grigas pasvyravo, atidavė lūžną, pasiėmė 
arklį už pavadžio ir išėjo į Lieknas. Keleivis
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tebesnaudė ir tebesišypsojo, tik jo veidas 
buvo daug šviesesnis nekaip pirma.

— Ne, velnias toks negali būti, — tyliai 
pagalvojo senukas, pasikinkė trečią arklį ir 
paragino. Arkliai ištraukė vežimėlį ir ėmė 
eiti. Bet vežimėlis vėl dubtelėjo, ėmė klupti 
arkliai, ir Grigas pajuto, kad ir po jo koją 
kelias linksta.

Per širdį dingtelėjo kaimyno įspėjimas.
— Viešpatie, gelbėk skęstantį! — sušuko 

jis ir šoko ant vidurinio arklio. Arkliai klupo, 
bet neskendo. Jie vis bėgo lygiau ir lygiau, 
užpakaly ratukai nebedundėjo, bet zvimbte 
zvimbė, o platūs balti laukai ėmė spindėti 
nuostabia šviesa.

Grigas atsisuko atgal. Ratuose sėdėjo nebe 
keleivis, bet mažas gražus kūdikis. Jo veidas 
ir drabužiai spindėjo, kaip saulė. Grigas 
norėjo sustabdyti arklius, atsiklaupti ir pa
garbinti švytintį kūdikėlį, bet arkliai taip 
smarkiai bėgo, kad net galva sukosi, o kūdi
kis prašneko:

— Nestabdyk, nereikia. Tau nėra ko atgal 
begrįžti. Nieko tu ten nepalikai ir turtingieji 
iš tavęs juokėsi. Aš noriu, kad tu važinėtum 
tarp dangaus žvaigždžių ir žemėj paklydu- 
siems kelią rodytumei.

Šviesa iš kūdikio drabužių, kaip švytintis 
vanduo, pradėjo tekėti ant ratų, arklių ir 
paties Grigo, ir jie visi tuoj ėmė spindėti, 
kaip ugnyje paskendę. Žemė iš po ratų tolo 
ir tolo ir Grigas tuoj pajuto po arklių kanopų 
skambantį dangaus skliautą, o žmonės, eidami 
į bernelio mišias pamatė į viršų iš Liekno 
kylantį spindintį vežimą. Jie pažino Grigą, jo 
vežimas iškilo ligi paties dangaus, o keturi 
ratai, trys arkliai ir pats Grigas pavirto 
mažais šviesiais taškučiais. Jie spindėjo, kaip 
auksiniai, ir šykštusis kaimynas dar ilgai 
žiūrėjo į viršų, ar nemunes ir jam Grigas 
kokį gabalėlį aukso. Bet Grigas nieko nenu
metė. Jis tik suko apie šiaurės žvaigždę ir 
paklydusiems padėjo susirasti kelią.

VAIKAS IR KALĖDŲ EGLUTĖ
ALFONSAS GIEDRAITIS

Konferuojantis, prasidaręs sceną: 
O dabar — tylos minutė. 
Kalbės tik vaikas ir eglutė. 
Jis iš Lietuvos laukų, 
ji iš Bavarijos miškų.

(Atsidaro scena. Įbėga vaikas ir, pamatęs pa
puoštą eglutę, nustebdamas sustoja ir, džiaugs
mingai suplojęs rankutėmis, pradeda)

Vaikas: Tu eglute, tu žalioji, 
kur taip puikiai išbujojai? 
Savo rūbo puošnumu 
mane užkrėtei džiaugsmu!

(Eglutę vaidinanti mergaitė, pasislėpusi nuo 
žiūrovų kitoje pusėje eglutės, lengvai sudre
bina eglutę ir prabyla)

Eglutė: Labas vakaras, vaikyti. 
Malonu tave matyti. 
Ar tai tavo džiaugsmui čia 
šitaip išpuošė mane?

Vaikas: O, eglute plačiašake, 
džiugini ne vieno akį. 
Tavim gėrisi plačiai 
mokiniai ir šie svečiai. 
(Parodydamas ranka į žiūrovus.)

Na, ir gera gi tau čia: 
žaislai, kaspinai, š.viesa! .. 
Girioj vėtros būtų lankstę, 
čia tu papuošta per šventę.

Eglutė: Taip. Bet liūdi manęs miškas, 
voveraitė, pilkas kiškis, 
nes nuo lapių ir vilkų 
aš juos slėpdavau abu ...
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Vaikas: Ką? Sakai — pilkas kiškytis? ..Kur galėčiau jį matyti? Supažindint jį turiu su Kalėdų Seneliu.
Eglutė: Kiškis dovanų nenori.Jį vilioja Laisvės toliai.Ten, kur medžiai apšarmoję, vėjas pasakas jam groja ...
Vaikas: Ak, ta laisvė!.. Taip ji toli... Dėl jos kenčia mano broliai miškuose pavergto krašto. Kur sniegai su vėjais laksto ...

. Eglutė: Tavo pavergtoj tėvynėj la'isvėn jie takus pramynė. Ir išauš nauja aušra — vėl laisva bus Lietuva!
Vaikas: Dėkui tau už gražų žodį.Tiek vilties jis mums parodė. Šviesią ateitį mūs krašto nusakei tu, kaip iš rašto.Mūsų mintys ir jausmai jau tėvynėje seniai... Šių svajonių audime leisk pasveikinti tave.(Sakydamas paskutiniuosius šio posmo žodžius, vaikas tiesia ranką į eglutę pasisveikinti 

bet vos tik prisiliečia jos šakelių, eglutė staiga suvirpa ir prabyla.)
Eglutė: Tik neliesk manęs, vaikeli: mano pažeistos šakelės. .Aš čia laikina viešnia: ryt jau deginsit mane.
Vaikas: Tave su visais parėdais liksime kitoms Kalėdoms. Ir visur visiems sakysiu, kad nelaužytų eglyčių:eglės, kaip beržai ir uosiai, mūsų kraštą irgi puošia.O dabar skubu, kiek galint, Pasitikt Kalėdų Senio.(Vaikas, jau buvęs bepradedąs bėgti atgal, eglutei prabilus, susilaiko ir išklauso jos linkėjimų.)
Eglutė: Tad sudiev, meilus vaikyti, linkiu tau gerai mokytis, kilpom kiškių nepavergti ir eglaičių laisvę gerbti.Šių miškų vardu, vaikeli, linkiu laisvės tavo šaliai, grižt į Lietuva sveikam, ir parvežt linkėjimų miškams.(Baigus eglutę vaidinusi mergaitė išeina į scenos priekį prie vaiko ir abu greta, susiėmę rankutėmis, žiūrovams gražiai nusilenkia. Scena užsidaro).

ŠVENTĄJĄ NAKTĮV. ŠMAlZlENĖPasiklausyk šią tylią, šventą naktį, Pakelk akytes į žvaigždėtą dangųką kužda vėjas iš Anos šalies... ir jų kalbos slapčia pasiklausyk.Tikiu, širdelė tuoj smarkiau ims plakti Tikiu, išgirsi tariant vardą brangų, ir švenčių džiaugsmą sielvartas užlies ... kurį šventai nešiojame širdy! ..
208
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ŽVAKUTĖ
N. BANGELĖ

Kartą, Kūčių vakarą, vienas piemenėlis 
grįžo iš ūkininko pas tėvus. Kelias buvo 
tolimas ir dar per girią.

Nors vasarą tuo keliu ne kartą buvo ėjęs 
lankyti savo tėvų, bet žiemą viskas atrodo 
kitaip: visa žemė storai sniegu apklota, nei 
samanų, nei uogienojų nematyt; eglės ir pušys, 
storai apsnigtos, atrodo daug platesnės ir sto
resnės. Mėnulio šviesoje miškas atrodė visai 
svetimas, nematytas. Apsnigti medžių liemenys 
kartais labai baugiai atrodė, kad vaikas net 
krūpčiojo ir stoviniavo apsidarydamas. Ir 
miške buvo taip tylu, kad jis girdėjo, kaip 
tvaksėjo jo širdis.

Nors buvo vienas takas nuo vieno pagirio 
ligi kito, kuriuo jis turėjo eiti, bet vaikui ta 
kelionė taip pasirodė ilga, kad jis pradėjo 
abejot, ar tik nebus paklydęs ir nebus nuėjęs 
visai kitur, išilgai girios. Vėl apsistojo ir vėl 
ėmė galvot, ar nebūtų geriau grįžt atgal. Bet 
netoliese išgirdo kažin keno žingsnius per 
sniegą atšlepsint. Vaikui ir kvapą užėmė.

Štai iš po plačių, sunkiai sniegu nuklotų 
eglės šakų pamatė priešais išeinančią mote
riškę. Ji buvo sena, sulinkus, ėjo lazda 
pasiramsčiuodama, o antroj rankoj nešės eglės 
šakelę su žvakute.

Piemenėlis pirmas ją pasveikino ir pa
sitraukė iš tako. Senelė sustojo, pasižiūrėjo į 
vaiką ir paklausė:

— Kur tu tokį vėlų vakarą vaikščioji 
vienas po girią? .

— Einu namo, močiute. Tik nežinau, gal 
jau būsiu paklydęs, kad taip ilgai iš girios 
neišeinu, — guodės vaikas.

— Tokiais vakarais nereik vaikčiot, jei 
nenori paklyst ar dar ko blogesnio susilaukt. 
Kūčių vakarą po saulutės geriau namų 
slenksčio neperžengti. Mažas esi, ne be 
reikalo susivėlinai — tai tiek to, bet piktiems 
žmonėms visko gali atsitikti. Tu, matau, esi 
geras ir mandagus vaikas, tai aš tau padėsiu. 
Pirmiausia pasakysiu, kad tu jau toli nuo 
savo tako nuklydęs. Bet nesirūpink per 
daug. Štai duosiu tau eglės šakelę su žva
kute. Ta žvakelė tave išves į tikrą taką 
ir į tavo kaimo palaukę. Dabar eik tuo pačiu 
taku gerą galą atgal. Ten rasi tris takus. 
Pasuk tuo takeliu, kur kairėje. Kai į tą 
takelį įstosi, ant šakelės užsidegs žvakutė ir 

ves tave teisingu taku. Daug takų praeisi,- bet 
eik tik tuo, kuriuo pasukus neges žvakutė. 
Jei žvakutė užges, tai — ženklas, kad negeru 
taku pasukai.

Padavė senelė eglės šakutę su žvakele ir 
dar pasakė:

— Eik ir neatsisuk atgal. Jei atsisuksi, 
žvakelė užges, ir nerasi tikro kelio. Tos 
.šakelės su žvakele nepamesk ir niekam pa
keliui neatiduok. Nepaleisk iš rankos, kol , 
nepareisi į savo namus.

Tai pasakius, senelė nuėjo sau takeliu tolyn 
ir dingo po eglių šakomis.

Vaikas stipriai suspaudė savo rankutėje 
šakelę ir grįžo atgal nurodytu taku. Paėjęs 
gerą galą, rado tuos tris takus. Pasuko j 
kairę, ir bematant užsidegė žvakutė. Kai tik 
žvakutė užsidegė,' ir piemenėlis smagus pra
dėjo eiti tolyn, išgirdo, kad paskui jį kažin 
kas ateina. Jau buvo beatsisukąs pažiūrėti, 
bet atsiminė senelės žodžius ir susilaikė. 
Paskui einantysis visai priartėjo ir ėmė 
piemenėlį kalbint, viliot žvakutę mainyt į 
visokius žaisliukus ir saldumynus sakydamas:

— Še, tik tu pažiūrėk, kokie gražūs arkliukai, 
ratukai, kiškiukai, lokiųkai! Štai traukinėlis 
su visais vagonais! O automobilis su šoferiu! ..

Vartė, kilnojo, barškino visus tuos žaisliu
kus ir vis viliojo, prašė atsisukti pažiūrėt j 
tas visas grožybes.

Piemenėlis neklausė. Dar labiau spaudė 
savo rankoje šakelę ir ėjo, skubino. Paskui 
einantysis taip pat neatsiliko, ko tik ant 
kulnų nemynė.

— Na, tai į saldumynus mainykiva. Pa
sižiūrėk, kokie skanūs, gražūs. O apelsinai — 
kaip kamuoliai, ir sultingi sultingi! O šoko
ladas— su slyvom, su riešutais, su razinkom!

Piemenėlis nuo tų vilionių svaigte svaigo, 
net kojelės linko. O toliau jis galvojo: „Jei 
jis paskui mane seks ligi mano palaukės, 
tai aš galėsiu išmainyt žvakelę. Į palaukę, 
išėjęs, jau ir be žvakelės rasiu namus."

Kai tik piemenėlis taip pamanė, paskui 
einantysis vaikas ir sako:

— Paikutis tu, ir gana! Ką tu veiksi su ta 
žvakele? Imk viską, ką turiu: ir žaisliukus, 
ir saldumynus. Juk štai jau palaukė, jau ir be 
žvakės rasi namus.
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Piemenėlis pasižiūrėjo — tikrai už keliolikos žingsnių palaukė ir, rodės, pažįstama vieta. Paskui einantysis pamaišė ranka savo krepšį — subarškėjo suskambėjo žaisliukai, sučežėjo saldumynų popieriai. Pakvipo šokoladu ir apelsinais. Neišsilaikė piemenėlis ir sušuko:— Tai jau mainykiva!Ir sukos į paskui einantįjį. Bet tą akimirką žvakelė blest, užgeso, ir jokio vaiko atsisukęs nerado, tik kažin kas lyg susijuokė toliau už eglių. Piemenėlis nusigando ir apsidairęs nematė nei tako, nei palaukės. Visur buvo balta, lygu — nė pėdos. Danguje blykčiojo žvaigždės, o mėnulis buvo pasislėpęs už medžių viršūnių.— Ką dabar darysiu, kur eisiu? — susigraudino vaikas ir ėmė verkti.Tuo tarpu iš kažin kur atsirado du kiškučiai. Vienas iš juodviejų pasiliko atokiau, o kitas atkiusnojo arčiau prie piemenėlio ir tarė:— Neverk, vaikuti. Pamačiau tave bėdoje ir atbėgau. Noriu atsidėkoti tau, už ką vasarą, ganydamas bandą pagiryje, apgynei mano šeimą nuo pikto šuns. Kad ne tu, visus mano vaikelius būtų šuo sudraskęs. Dabar aš norių tau padėti. Sėsk štai po egle ir pasilsėk, o aš bėgsiu pas senelę žynę paprašyti, kad ji tavo 

žiburėlį vėl padegtų. Aš jai pasakysiu, koks tu geras vaikas, ir ji tavęs pasigailės.Kiškis nudūmė į mišką. Vaikas atsisėdo ant kelmo, o kad nuvargęs buvo, tai ėmė ir užsnūdo.Kaip ilgai jis snaudė, nė pats nežinojo, tik pažadino jį sugrįžęs kiškelis sakydamas:— Žvakelė dega! Kelkis ir eik namo. O štai žynė dar tau šio to ir šventėms įdavė.Tai sakydama, kiškienė kažin ką įdėjo vaikui į ryšelį, kuriame jis nešėsi šeimininkės duotus Kūčioms žirnius.Vaikas pramerkė akis ir pamatė, kad žvakelė vėl dega, kaip degus. Atsistojo, pasiėmė ryšelį ir, padėkojęs kiškučiams, nusiskubino žvakelės nušviestu takeliu.Neilgai trukus, išėjo iš girios. Čia jau buvo viskas pažįstama, savo tėviškės kaimo pa- garys. Iš čia jau buvo matyt bespinksąs mažutis savų namų žiburėlis, kurio piemenėlis nė už jokias gėrybes niekam nebūtų atidavęs...Parėjęs namo, rado savo tėvelius belaukiančius, susirūpinusius. Nustebo juodu, kai vaikas įėjo į pirkelę su degančia žvakele ant eglės šakutės. Vaikas pasisveikino su tėvais, padavė motinai ryšelį ir nusipasakojo, kas jam buvo atsitikę.Kai pabaigė pasakoti, motina atrišo ryšelį. Ir visi nustebo: jis buvo pilnas labai gražių’ ir skanių pyragaičių. Motina ėmė dėti jų ant stalo, bet pyragaičių ryšelyje nemažėjo. Jie valgė, kiek norėjo, ir jų vis buvo...O tą eglės šakutę su žvakele pritaisė kampe prie sienos. Ji degė per visas Kalėdas.Paskutinę Kalėdų dieną vakare pasibaigė piemenėlio ryšelyje pyragaičiai, sudegė kampe žvakutė, nutrūko ir pasaka.

Susimąstymas ties paišyba, sugrįžus iš pusnyno.
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DANGAUS KŪDIKĖLIUI

Kristau Kūdikėli, 
Viešpatie brangus, 
Tau užgimus, mūsų 
širdys bus dangus. 
Šalta šiam pasauly,

VYTĖ NEMUNĖLIS
sniegas ir ledai, 
bet neverk: čia žemėj 
daug vaikų radai.
Su Tavim mes augsim, 
Kūdiki Dangaus, 
ir Tavęs, Jėzuli,

SUDARGE
LEKUTIS

niekas neužgaus. 
Ir užgims pasaulis 
didelis, šviesus. 
Kristau Kūdikėli, 
laimink mus visus.

Gražu apie Jurbarką, ir ilgai iškylavom, 
kol viską aplinkui pamatėm ir pažinom. 
Paskui pradėjom siekti tolimesnių vietų.'Taip 
vieną kartą išsirengėm ir į Sudargą.

Jurbarkiškiai vadina jį Sudergu, ne Sudargu, 
bet raštuose — Sudargas. Tas pavadinimas 
bene bus atsiradęs XIII amžiuje, kai pilį valdė 
ir gynė ją nuo kryžiuočių garsus pilies vadas 
Sudargas su savo vyrais.

Į Sudargą važiavom garlaivių, plaukiančiu 
iš Kauno į Smalininkus. Tas garlaivis iš 
Kauno išeidavo 6 vai., o po Jurbarku jau bū
davo apie 12 vai. Apie 12 vai. mes ir išplau
kėm į Sudargą, o maždaug po pusės valandos 
jau buvom po Sudargu. Prie garlaivio prisiar
tino valtis ir iškėlė mus į krantą.

Sudargo bažnytkaimis stovi ant Nemuno 
kranto, kuris čia ypatingai aukštai pakilęs ir 
turi lėkšto kūgio pavidalą. Pats bažnytkaimis 
visai nedidelis, bet visas prie daikto ir pa
našus į miestelį. Yra dvi bažnyčios—R. kata
likų ir evangelikų, — pradžios mokykla, pašto 
agentūra, kelios krautuvės. Iš čia puikiai ma
tyti kraštas Jurbarko rytuose, Smalininkai 
vasaros vakaruose ir didelis plotas Prūsijos 
vakaruose ir žiemos vakaruose.

Įdomu buvo dairytis į visas puses nuo Su
dargo aukštumos. Bet mums rūpėjo piliakal
nis, buvusioji garsi kadaise Sudargo tvirtovė.

Sudargo piliakalnis dabar labai skurdžiai 
atrodo: apleistas, plikas, iš vienos pusės pa
maži beslenkąs į Nemuną ... Niekas, matyt, 
juo nesirūpina.

O kitados čia stovėjo tvirta pilis, ir pirmu
tiniai kryžiuočių smūgiai jai teko. Sudargo 
pilis pirmutinė savo krūtine ir aštriu kardu 
laikė juos nuo tolimesnių žygių — į Kuolainę, 
Jurbarką, Narkūnus ir dar toliau — į pat 
Kauną. Nepraplaukė jie nepastebėti Nemunu,

Pakrantė

nepraėjo patylomis kitur pro šalį: budri Su
dargo akis dieną naktį dairės piktų įsibrovėlių.

Puikus iš čia reginys ir patogus akiai: į 
rytus ir vakarus toli matyti plačiu Nemuno 
slėniu ir Nemuno pakrantėmis. Nepigiai prisi
artins priešas vandeniu, o jei miškais slapta 
ateis, pilis nemiegos. Ir kiek sykių taip yra 
buvę!..

Tačiau dabar tylu ir nyku šičia. Kur kitąsyk 
stovėjo garsi pilis, dabar nė ženklo jos nelikę. 
Vieną kartą kryžiuočiai įveikė ją, sugriovė, 
sudegino, ir daugiau nebuvo atkurta. Kitaip 
Lietuvos kunigaikščiai nusprendė gintis, kitose, 
patogesnėse vietose, o ši amžinai palikta at
minimuose ...

Mes dairėmės, su kuo galėtume pakalbėti, 
ko nors pasiklausti. Čia pat toks vaikas ganė 
galvijus. Pakalbinom jį. Bet jis nieko negalėjo 
mums pasakyti. Jam, matyt, nelabai rūpėjo 
Sudargo praieitis, o kai nieko nežinojo, tai ir 
nerūpėjo. Mes patys jam šį tą papasakojom: 
kur jau esam buvę, ką matę ir girdėję. Vaikas 
klausės išsižiojęs. Paskui jis mums sako:

— Daug papasakot moka Norušis. Antai jis 
meškerioja pakrantėje.
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Vienas Nemuno plotelis.

Mes tuojau atsisveikinom su vaiku ir nusi
leidom į pakrantę.

— Laba diena, — atsargiai tarėm meške
riotojui.

— Sveiki, sveiki, — atsakė jis.
— Ar galim pakalbėti? Ar nenubaidysim 

žuvių? — paklausėm.
— O ko jūs norit?
— Mes atvažiavom iš Jurbarko Sudargo 

piliakalnio pamatyti. Norėtume ką nors apie 
jį išgirsti.

— Ar pasakų?
— Ir pasakų, ir kitko.
— Ilgai reiktų pasakoti, — tarė Norušis. 

Įsmeigė meškerykotį į krantą ir pasižiūrėjo į 
mus.

— Matote, — tarė jis, rodydamas su ranka 
— iš to piliakalnio dabar nieko nėra. Gyvu
liai ganos apie jį. O kitąsyk čia buvo strošna*) 
pilis. Ne vyrai, o milžinai joje gyveno. Su
dargas buvo Nemuno vartai. Pro čia negalėjo 
praeiti priešai. Kai Nemunu bandė plaukti, 
milžinai juos akmenimis mėtė ir skandino. Kai 
pėsti prie pilies sienų artinos, milžinai juos 

savo jietimis smaigė ir siautė į Nemuno van
denis: plaukit sau iš kur atėję! O pats pilies 
vadas Sudargas buvo už visus štarkiausias**) 
ir stipriausias. Jisai šarvuotą vyrą su dviem 
pirštais galėjo paimt ir į vidurį Nemuno pa- 
siaust... Tai tokie vyrai laikė Sudargo pilį.

— O kodėl paskui sunyko ta pilis? — pa
klausė Gintukas.

Norušis pūstelėjo pro nosį ir tarė:
-—■ Sunyko! Ką nesunyks? Sunyko žmonės, 

sunyko ir pilis. Paskui nebuvo jau milžinų, 
tai nebuvo kam nė pilies apginti. Kokie dabar 
mes vyrai? Nykštukai. Ir po kunigaikščio Su
dargo sumenko žmonės. Kad ir štarkesni už

Dailininko VI. Vijeikio paveikslas „Ilgesio šalis" 
(Iš „Žiburių“).

Aną nelemtą vasarą brangioje tėviškėje. Žvilgsnis 
į vakarus pagal Nemuną.

mus buvo, bet vis ne milžinai. O kryžiuočiai 
atėjo geležim apsikaustę, su strielbomis**’) ir 
armotomis. Šaudė, daužė ir sudaužė viską. 
Jie. buvo pikti ir godūs, o daug — kaip 
vilkų...

Norušis visai ne taip kalbėjo, kaip Dainius 
Narkūnuose. Bet mums buvo įdomu, ypač 
Gintukui, nes jis labai mėgo pasakas. Su pa
sakomis jį kažin kur galėjai nuvilioti.

Meškerės plūdę jau seniai tampė žuvis. Bet 
Norušis buvo įsikalbėjęs, ir aš nedrįsau jo

") baisi, didelė, galinga
’*) stambiausias
•’■) šautuvais
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pertraukti, tiktai pakaitom žvilgčiojau į plūdę 
ir Norušį. Pasižiūrėjo pagaliau ir jis,

— O kad jus bala! — tarė senukas. — Ve, 
kaip tampo...

Jis paėmė ir ištraukė didelę žuvį.
— Mat, laimę man atnešėt, — apsidžiaugė 

žmogus. — Šiandien pirmą dar tokią didelę 
nutvėriau.

Jis vėl užtaisė vąšelį, įmetė į vandenį ir 
įsmeigė meškerykotį.

— Ką dar jums papasakoti? — paklausė jis. 
— Ar žinot, kad maskolių”) valdymo laikais 
čia gyveno garsus kunigas klebonas Siderevi- 
čius? Nežinot. Tai žinokit. Per jį daugybė 
lietuviškų knygų ir laikraščių eidavo iš Tilžės 
į Lietuvą. Tai buvo labai pavojingas darbas, 
reikėjo saugotis maskolių, bet jis mokėjo. 
Pats gudriai geibėjos ir kitus gelbėjo. Dėl to 
kiek jis apšvietė žmonių, sunku apsakyt. O 
tada maskoliai labai spaudė mūsų Lietuvėlę. 
Labai norėjo mus maskoliais padaryt ir mūsų 
tikėjimą sunaikint. Kitą kartą neužmirškite 
aplankyti kunigo Siderevičiaus kapo.

Iš tolo išgirdom, kaip mūsų garlaivis tris 
kartus sušvilpė Smalininkų uoste. Tai ženklas, 
kad išplaukia į Jurbarką. Mes atsisveikinom 
su Norušiu ir nuėjom prie valties.

Po 15 minučių jau sulipom į garlaivį ir 
susėdom viršuje, iš kur gerai buvo matyti 
Sudargas. Patylomis kalbėjom ir svajojom.

Štai, kokia graži ta mūsų praeitis! Vyrai, 
kaip milžinai, gynė Lietuvos žemę, kad liktų 
ji patiems lietuviams. Paskui galingesnė Ru
sija užvaldė Lietuvą. Tada knygnešiai ir kny
gų platintojai, kaip kunigas Sidrevičius, švietė 
savo brolius lietuvius, kad nenustotų tikėjimo 
ir lietuviškos sąmonės ...

Garlaivis vienodai pūškuoja Nemunu. To
liau ir toliau liekas Sudargas. Bet gerai matom 
jį, aukštai iškilusį. Kaip kitąsyk iš tolo grėsė 
jis piktam kryžiuočiui, taip dabar kelia mums 
pasididžiavimą. Jo milžinams padedant, augo 
Lietuvos galybė, o jų atminimas ir dabar mus 
guodžia ir stiprina.

”) rusai, maskviečiai, Maskvos krašto žmonės

Apie greitą princesių gimimą avilyje kal
bėjo visi. Mažoji bitelė labai stebėjosi, kad 
taip greitai ši žinia apibėgo kiekvieną kampą. 
Tik vakar jai šią_paslaptį buvo pasakiusi se
noji bitė, o jau šiandien ji jaudino kiekvieną 
avilio gyventoją. Net pati karalienė, visada 
buvusi tokia rami ir santūri, negalėjo šito 
paslėpti savyje. Ar ji džiaugėsi, ar liūdėjo, 
mažoji bitelė nesuprato. Tik aiškiai pastebi
mai karalienė šį įvykį labai pergyveno ir 
nerimo vietoje. Ji bėgiojo avilyje susirūpi

nusi, kažką nepaprasto slėpdama savyje. Jos 
šviesiose akyse degė nerimo ugnis, visai ne 
tokia, kaip tais atvejais, kada avilį ištikdavo 
kas nors nelaukto. Karalienė dažnai susto
davo prie vaikų kambarių, kur auksinio korio 
viduryje buvo keturi mažųjų princesių lopše
liai. Jie buvo apstoti būrio auklių, kurios nė 
valandėlės nepaliko jų be priežiūros.

Mažoji bitelė atsidėjus stebėjo karalienę 
tomis valandomis. Prie vaikų kambarių pribė
gusi, karalienė nerami sustodavo, valandėlę
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Tai ne žiema, bet skaisti vasaros diena tėviškėje, dairydavosi, lyg ką norėdama pasakyti. Paskui staiga, lyg ką atsiminusi, sujudėdavo ir vėl nerami nuskubėdavo į avilio gilumą. Tokia ji niekada nebūdavo anksčiau. Dabar jos veide gilėjai įskaityti išdidžios pergalės troškimą, sumišusį su nusiminimu ir dideliu rūpesčiu. Ar šis įvykis būtų turėjęs daug ką pakeisti avilyje? Ji, galbūt, tik viena tai suprato. Būdama karalienė, tikra šio didžiulio miesto valdovė, galbūt, ne tiek savo protu, kiek savo mylinčia širdimi jautė, kas dabar turės atsitikti. Bet kas?Mažoji bitelė susirūpinusi žiūrėjo į karalienės veidą. Ji suprato, kad jame slepiasi šis tas daugiau, nei mažųjų princesių gimimas. Nebūtų juk karalienė taip staiga pasikeitusi, jei kas nors kitas nebūtų suspaudęs jos širdies. Su kokia malonia šypsena ji praeidavo anksčiau pro vaikų kambarius, su kokia meile spindėdavo jos motiniškos akys, kai žvelgdavo į mažus, bejėgius kirminėlius korių akelėse, iš kurių turėjo išlipti mažutės, jaunos bitelės! Nieko panašaus dabar nebuvo matyti jos akyse. Pilnas išdidumo ir pasitikėjimo žvilgsnis, kuriuo ji žvelgė aplinkui, gana rūsčiai sustodavo prie mažųjų princesių lopšelių. Dievuli, ar ji nebūtų mylėjusi tų mažų padarėlių, kurie dabar gulėjo karališkuose lopšeliuose? Ar ji tikrai jų nebūtų mylėjusi? Mažoji bitelė suko galvą, užmiršusi visa kita aplink save. ,,Cia kažkas nesuprantamo ir nepaprasto vyksta", mąstė mažoji bitelė. „Argi valdovė taip staiga būtų galėjusi pasikeisti? Ne, ne. Bet kodėl ji taip rūsčiai ir susirūpinusi dairėsi ten, kur senosios auklės taip rūpestingai sūpavo naujuosius karalaičių lopšelius? .Karalienės akyse šokteldavo ugnis, kuri

aštriai sušvisdavo ant veido, pripildydama jį valdoviško rūstumo. Mažoji bitelė niekada lig šiol to nebuvo pastebėjusi. Net bijoti pradėjo jos žvilgsnio. Atrodo, bijojo jos ir auklės. Sustojusios ratu aplinkui karalaičių lopšelius, tuojau susiglausdavo krūvon, jai prisiartinus. Jų kalbos tuojau nutildavo. Nutrūkdavo ir lopšinė daina. Tik, lyg keno įspėtos, uždengdavo savo kūnu mažytes princeses. Ir niekas be kovos prie jų nebūtų galėjęs dabar prieiti. Net pati karalienė — avilio valdovė. Tai buvo tikrai nepaprastas ir nesuprantamas reiškinys mažajai bitelei. Argi valdovė būtų ką blogo galvojusi? Mažoji bitelė norėjo prieiti prie kurios senos auklės ir pasiklausti. Ji priselino visai arti, bet auklės taip buvo užimtos lopšelių priežiūra, kad nė negirdėjo užkalbinamos. Visą savo dėmesį jos buvo sutelkusios į šventas pareigas — saugoti jaunas karalaites.Bet mažoji bitelė pamatė, kaip auklės virė karališkiems kūdikiams košelę. Ji buvo nepaprasta, ne tokia, kokią duodavo paprastoms bitelėms. Į ją auklės dėjo ir maišė labai skanių ir kvepiančių dalykų, kuriuos tik karališkieji kūdikiai galėjo valgyti. Ir šita košelė buvo taip nuostabiai gaminama, kad mažoji bitelė garsiai sušuko nustebusi:— Nesuprantu, kas čia darosi! Nieko panašaus nesu mačiusi...— Ko šūkauji, mažiule? — išgirdo užpakalyje balsą. Tai buvo pati senoji bitė, su kuria vakar kalbėjosi.— Ak! — atsakė bitelė labai nudžiugusi. — Sakykite, kas čia per stebuklai?— Tyliau, mažyte, — ištarė senoji bitė. — Turėtum pastebėti, kad čia niekas nešūkauja ir netriukšmauja. Nepabudink karalaičių, kurios, galbūt, ramiai miega ...— Ne, nemiega, — atsakė bitelė tyliai. — Jos dabar valgo... Bet tokios baltos, puikios košelės aš niekada nesu ragavus... Ir kaip ją keistai gamina! Visai ne taip, kaip paprastoms bitelėms.— Tai karalaičių košelė, — ištarė senoji bitė.—Tu jos neragavai ir niekada neragausi..... Ji yra taip nuostabiai pagaminta, kad kas ją valgo, virsta karalaite.— Dievuli, — sušuko bitelė, — tai tikras stebuklas!— Taip, — kalbėjo senoji bitė, — tai tikras stebuklas. Kaip graži pasaka. Užvalgai nuostabios košelės ir virsti karalaite ...
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— Vaje! — dar vis neatsipeikėjo iš nustebimo bitelė. — Tai ir aš galėjau virsti karalaite, jei būtų kas davęs šitos košelės? ...— Žinoma, — ištarė bitė. — Bet tik tada, kai buvai mažas vikšrelis. Kai išsiritai iš mažo kiaušinėlio ir virtai balta kirmėlyte, jei būtum valgiusi tos košelės, tikrai būtum karalaitė ... Tada tave auklės būtų labai žiūrėjusios, lopšelį padidinusios ir tuo nuostabiu maistu būtų maitinusios.— Tai ne pati karalienė būtų mane auginusi?— Ne, mažyte, — atsakė labai rimtai senoji bitė. — Princesių gimimas avilyje visai ne toks, kgip kitose karalių ir valdovų šeimose. Sosto įpėdinę avilyje ne karalienė pasirenka, o visas avilys, jo nuostabi dvasia, nematomas ir negirdimas balsas... Tu klausyk dabar, ką tau pasakysiu, nes tokios didelės ir nuostabios paslapties tu niekur kitur pasaulyje nerasi. Kai mūsų avilyje gyvenimas pasiekia aukšto lygio, kai atsiranda daug darbininkių ir medaus, taip pat kai daug naujų bitelių gimsta, ir dar pilni lopšeliai jų mažyčių vikšrelių, nežinomas avilio balsas, net prieš pačios karalienės valią, įsako būriui geriausių auklių išauginti aviliui naują sosto įpėdinę. Kas tas paslaptingas balsas, kurio klauso visi avilio gyventojai net prieš savo valdovės norą? Kas jis, kad galingesnis pasidaro už pačią karalienę, kuri taip visų buvo gerbiama ir mylima? Kas jis, nemoku tau, mažyte, aiškiai atsakyti. Gal Jai meilė gyvenimui, kuri jungia visų mūsų širdis? Gal tai galingas džiaugsmas, tikra vienybe surišęs mus, dabar ima degti širdyse ir šaukti į saulę? Gal.. Nemoku aiškiai į tai atsakyti. Bet pačios seniausios ir geriausios auklės avilyje, to paslaptingo balso lieptos, staiga pradeda auginti aviliui keletą karalaičių. Pasirenka jos kelis kiaušinėlius ir labai rūpestingai ima saugoti. O kai išsirita iš jų maži vikšreliai, pradeda nepaprastai gerai juos maitinti, ne taip, kaip visas paprastas biteles, o ta nuostabia ir stebuklinga košele. Tie vikšreliai ilgiau auga, ilgiau pavirtę į lėlytes miega, bet dėl to pabunda naujos avilio sosto įpėdinės — naujos karalaitės. Senoji karalienė jų nemėgsta. Tu pastebėjai dabar mūsų avilio valdovę. Ji nerami ir rūsti. Ji gal labai žiauriai pasielgtų su tomis, kurios kėsinasi į josios sostą avilyje. Ji nepakenčia šalia savęs kitos valdovės ir tų, kurios ateityje gali painiotis 

jos karališkame kely. Tai visų valdovų būdo savybė. Dėl to taip rūpestingai auklės saugoja mažųjų princesių lopšelius. Dėl to niekam neleidžia prie jų prisiartinti, net ir pačiai karalienei.— Ar karalienė joms ką blogo padarytų? — paklausė bitelė, išplėtusi iš nustebimo akeles.— Gal kartais .... — atsakė senoji bitė. — Negalėčiau tiksliai atsakyti. Nežinau karalienės minčių ir jos norų. Bet greičiausiai ji jas nužudytų... Ne, ne dėl to, kad ji jų nekęstų, bet dėl mūsų valstybės gerovės.— Vaje! — sušuko bitelė. — Ar ji taip padarytų? Ar ji turi ir gylį?— Ji turi gylį tokį, kaip ir tu. Bet tik ji labai retai juo naudojasi. Nebent tik karališkiems ginčams išspręsti, kai turi ginti savo teises į sostą. Tu turi atsiminti čia, kad visais atvejais kiekvienas jos kardo smūgis yra šventas, keltas tik dėl mūsų visų gerovės, ir niekuomet neturime teisės jo kritikuoti... Tu būk kantri ir sužinosi viską tuojau. Galbūt, gfeit pati savo akimis pamatysi tuos nuostabius įvykius, kurie čia atsitiks. O dabar sudiev, mažyte! Aš tūrių daug darbo, — pasakė senoji bitė ir dingo avilyje, kuris švelniai ūžė ir šniokštė nuo daugybės balsųMažoji bitelė apsidairė ir taip pat jau norėjo bėgti prie darbo, bet staiga išgirdo auklių dainą. Jos dainavo lopšinę prie karališkųjų lopšelių, linguodamos juos švelnioje prietemoje. Bitelė atsisuko ir valandėle klausėsi. Graži tai buvo daina, persunkta kažkokio paslaptingo skambėjimo, kuris buvo

Ima sandėlį, prineštą medaus, išbaido bites.
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toks neįprastas ir negirdėtas. Visai kitaip auklės šitą lopšinę dainelę dainavo paprastoms bitelėms. Ji skambėjo:Pabusk karališkam lopšely, šio miesto būsima valdove, jauna, stipri įženk į sostą ir duok palaimintą gerovę. Pabusk, pabusk greičiau, jaunoji, pirmoji tu į žygį kelki, prie sosto papuošto šilkais šventu kardu kelius atverki.Kai pirmas tavo kardo smūgis sužibs šioj prietemoj nakties, laimėtą sostą meile puoški ir supk jį ilgesiu širdies ...Mažoji bitelė klausėsi ir nesuprato šitų žodžių prasmės. Kodėl taip keistai auklės dainavo? Jų daina skambėjo karingai/ pilna drąsos ir pasitikėjimo. Tai buvo kiek svetima taikiai bitės prigimčiai ir jos ramiam gyvenimo būdui. Bet to, kodėl jos minėjo tik vieną princesę, kai jų buvo lopšeliuose keturios? Bitelė tą tikrai žinojo ir savo akimis dabar matė keturis lopšelius, kurie buvo daug didesni už paprastų bitelių. Jie aiškiai buvo iškilę virš korio akelių, uždengti švelniu, balsganu šilku. Bitelė to negalėjo suprasti. Nesuprato ji taip pat, į kokį žygį turėjo keltis jaunoji karalaitė. Kodėl ji turėjo keltis pirmoji ir net su kardu rankoje?— Ak, — atsiduso mažoji bitelė, primerkusi akeles, — kaip sunku laukti, kol viską sužinosiu! O senoji bitė sakė, kad galėsiu ne tik sužinoti, bet ir savo akimis pamatyti, kas čia darosi... — Ir ji nubėgo per kvepiantį korį, pilną medaus.Bitelei atrodo, kad ir visame avilyje buvo daug kas pasikeitę. Galingame miesto ūžesyje visi bėgiojo, lyg ko nepaprasto laukdami. Senosios bitės, kurios grįžo su medum iš laukų, jau neskrido atgal į pievas, o tik čia pat prieš avilio vartus skrajojo. O jei ir nuskrisdavo kuri toliau, tai vėl greitai grįždavo, tik vieną kitą medaus lašelį teparnešdama.Mažoji bitelė taip pat neskrido šiandien medaus rinkti. Pati nežinojo kodėl, bet likosi namuose, nors saulė švietė ir po lietaus diena buvo labai nepaprastai graži.— Na, mažiule, ar ir tu namuose? — paklausė jos viena bitė. — Juk tu nesiruoši į kelionę. Galėtum aplankyti prie ežero žydinčias jievas ...— Žinoma, galėčiau, — ištarė nuraudusi 

bitelė. — Bet į kokią kelionę jūs ruošiatės? Pasakykite, jei tai nėra paslaptis ...— Tai tu nieko nežinai? —: nustebo bitė. — Nežinai, kad tuojau gims nauja avilio valdovė?— Taip, tą žinau ... Bet apie kokią kelionę jūs kalbate?— Senoji karalienė pasitrauks iš avilio su visom senesnėm prityrusiom bitėm ir jieškosis sau kitų namų. Lyg tu šito nežinojai? Ji turi užleisti savo sostą naujai įpėdinei.— Vaje, to tai nežinojau... O abidvi sykiu ar jos negalėtų valdyti miesto? — nuliūdusi paklausė bitelė.Bitė nusišypsojo ir tarė.— Dar tu, matyt, labai jauna, kad to klausi. Niekada avilyje nesutiks dvi valdovės, niekada ... Dėl to ir dabar senoji turi išskristi, kai tik jaunoji gims.— Tai ir jūs išskrisite su ja?— Taip, išskrisiu. Lydėsiu senąją karalienę kelionėje...— O kas jums įsakė taip padaryti?— Nežinau, — atsakė bitė. — Tik jaučiu, kad kažkoks negirdimas balsas man taip įsakė. Tai tas pats balsas, kuris liepė senosioms auklėms išauginti aviliui naują sosto įpėdinę...Bitelės akys pasruvo ašaromis. Jai taip suspaudė širdį, kad vos susilaikė nepravirkusi. Kaip bus skaudu atsisveikinti su savo senesnėmis draugėmis, kurios lydėjo ją pirmose kelionėse į laukus, mokė medų rinkti ir korių akeles lipinti.Tik dabar jai ėmė aiškėti, kodėl senoji karalienė buvo tokia nerami, kodėl daugelis bičių taip nekantravo avilyje. Jų laukė naujas, nežinomas likimas ...— Ar jums labai gaila palikti gimtąjį avilį? — paklausė bitelė senosios bitės, kuri sakėsi pasiruošusi kelionei.Ši pažiūrėjo į bitelę liūdnomis akimis ir tyliai tarė:— Kam to klausiate? Lyg jūs nežinote, ką. reiškia palikti gimtuosius namus ... Bet pareiga mums įšako taip padaryti. O mes juk tam gyvename... Sudie, mažyte, gal jau nesimatysime. Aš jau pergyvenau vieną tokį sumišimą avilyje, tai gerai žinau, kaip sunku tom dienom pažįstamą susirasti ir jį atsisveikinti. Geriau tai padaryti iš anksto.Juodviejų pašnekesį nutraukė būrys bičių, kurios paskubomis bėgo iš avilio į orą. Senoji bitė įsimaišė į jų tarpą ir dingo už vartų.(Dar ne pabaiga.)
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KARALAITĖS VESTUVĖS
B —K —S

Pasakose tai dažnai girdime apie karalaites 
ir. jų vestuves, o šiaip — retenybė. Tik praė
jusio lapkričio mėn. 20 dieną tokios karališkos 
vestuvės buvo. Ir nelabai toli nuo mūsų. Ište
kėjo Didžiosios Britanijos karaliaus Jurgio VI 
vyresnioji duktė Elzbieta už jauno Britų lai
vyno karininko lordo Montbateno.

Karalaitei suėjo 21 metai. Ji yra karaliaus 
sosto paveldėtoja, nes Jurgis VI sūnų neturi.

Vestuvės buvo labai iškilmingos. Čia su
važiavo keli karaliai ir daug kitų atstovų iš 
įvairių kraštų. O Anglijos žmonių plaukte 
suplaukė pamatyti karalaitės ir jos vestuvių. 
Tūkstančiai anglų suvažiavo iš visos šalies. 
Daugybė žmonių nakvojo gatvėse, kad kitą 
dieną iš arčiau galėtų pamatyti retas iškilmes.

Vestuvių proga karalaitė gavo labai daug 
dovanų iš visų kraštų. Ir Svetasis Tėvas at
siuntė jaunavedžiams palaiminimą ir brangią 
dovaną. Ir Anglijos lietuviai neatsiliko nuo 
kitų, o taip pat ir pabaltijiečiai, taigi ir trem
tiniai lietuviai. Ir Anglijos lietuviams, ir šiems 
karalaitė padėkojo už dovanas raštu. Be kita 
ko, karalaitė gavo iš Amerikos aukso plunks
nakotį, kuriuo ji pasirašė bažnyčioje po jung
tuvių apeigų.

Po jungtuvių karalaitė išdalino neturtin
giems anglams kelias dešimtis tūkstančių siun
tinių maisto ir drabužių, kurių ji buvo gavus 
iš kitų kraštų.

Britai myli savo karalių ir jo artimuosius ir 
įvairiomis progomis reiškia jems savo pagarbą.
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KATINAS IR ŽVIRBLIS
A. GIEDRIUS

Kieme straksėjo žvirblis — strakt, pastrakt. 
Į kiemą katinas — pagrakt, 

ir žvirblis — spurst į medj, j šakutę, 
o į mažytę, į plonutę.

Ir katinas į medį įsilipo — 
žvirbliena jam pakvipo.

Bet žvirblis juokias ant šakutės, 
o ant mažytės, ant plonutės.

„Žvirblitik," jam tarė katinas, „eik šen arčiau. 
Seniai tave mačiau.
Pasikalbėsiva, brolyti.

Juk mudu galiva draugai pasidaryti.
Po ta pačia pastoge laiką leisdami, 

visi mes turim būti artimi." 
Bet žvirblis jam atsakė: 
„Perdaugel godžios tavo akys, 

perdaugel aštrūs tavo dantys ir nagai: 
jau mudu — niekada nebūsiva draugai."

Per jaunasJonas. Petrai, ar nežinai gero vaisto nuo nemigos?
Petras. Kas neužmiega, turi skaityti nuo vieno ligi tūkstančio. Tai labai dažnai padeda.-
Jonas. Šitas patarimas netinka, nes mano vaikas, kurs per naktis nemiega, tėra tiktai pusantrų metų — ligi tūkstančio suskaityti nesugebės.

Nelauktas atsakymas
Mokytojas. Petruk, ar tu žinai, kas yra vilną?
Mokinys. Ne.
Mokytojas. O iš kokios medžiagos pasiūta tavo eilutė?
Mokinys. O, ji pasiūta iš senos tėvelio eilutės. x

Tai mandagumas!Viena ponia pasikvietė mažą berniuką arbatos. Ponia jam padavė duonos riekutę, apteptą sviestu. Berniukas pasakė:— Ačiū, ponia.— Labai malonus ir mandagus esi vaikas, 

— tarė ponia. — Man labai patinka mandagūs vaikai.— Puiku, — atsakė berniukas. — Jei jūs norite dar kartą išgirsti mano mandagų padėkojimą, tai duokite man dar marmelado.
Valgykloje

Svečias. Kodėl tokį mažą gabaliuką mėsos man teatnešėte?
Padavėjas. Taip, teisybė, mėsos čia mažai, bet jūs pamatysite, kaip ilgai ją valgysit.

Lengva pakeisti—Ši jūsų veido išraiška nėra pakankamai maloni, pone, — pasakė forografas.— Palaukit valandėlę, — atsakė ponas: — aš tuojau nusimausiu savo naujus batus.'-
Popiežiaus kalendorius— Onute, ar tu žinai, kaip vadinas tas popiežius, kuris paliko mums tokį puikų kalendorių?— Popiežius? — nustebo Onutė. — Dievulėliau! O aš visada maniau, kad mes kalendorių gaunam iš knygyno pardavėjo!

t
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Gabriukas ir Tadukas Kūčių vakarų

— Matai, Gabriukai, kokios vargingos 
mudviejų Kūčios. Kad nors saldaus vandens 
būtų ligi soties!

— O ar tu nežinai, Tadukai, kad per patį 
vidurnaktį šiąnakt visur vanduo pasąla? ..

Taip juodu laukia vidurnakčio ir td-vandens 
pasalant.

Kalėdų senelis! Dabar tai juodu bus laimingi! Kalėdų senelis. Judu norėjota saldaus 
miešimo. Čia yra rojaus vynas. Bet neragaukita 
jo, kol neišgirsita. laikrodžio mušant 12.
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Gabriukas neiškentė: jis anksčiau atkišo 
statinę ir norėjo paragauti..,

Kas dabar bus? Ne tik atsigerti, bet ir 
prigerti galima! O vynas mušte muša iš 
statinės ...

Bet juodu nuplaukė tiktai nuo savo sofos 
į aslą . ■ •

Gabriukas, ant kažin ko pasistojęs:
' — Taduk, plaukiva: jau kitaip neišsigelbė- 

siva!
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Jau po vidrunakčio! Praėjo ta valandėlė, 
kada vanduo buvo pasalęs!

Bet, juodviem užsnūdus, kažin kas paliko 
dovanų. Kad ir vėlybos, bet malonios Kūčios 
o Kalėdų rytas bus visai linksmas.

Kokia didelė žemė. Jeigu eitume dieną ir 
naktį, po puspenkto kilbmtero per valandą, 
niekur nesustodami ir nęsugaišdami ir ne
lenkdami nei upių, nei ežerų, nei jūrių, tai 
visą žemės rutulį pagal didįjį jos apskritimą 
galėtume apeiti per vienus metus.

Žemės paviršiuje gyvena apie du milijardus 
(2.000.000.000) žmonių, bet kiekvienam žemės 
kilometrui tetenka vidutiniškai tiktai po 
4 žmones. Atsiminkim, kad ne visos vietos 
apgyventos, o tie 4 žmonės kilometrui būtų, 
jeigu visus žmones paskleistume lygiai po 
visą žemę.

Jeigu žemė būtų sudėta iš kubų (keturkam
pių gabalų), ir jeigu norėtume visą tokią žemę 
apžiūrėti, tai kiekvieną kubinį kilometrą 
tokios žemės žiūrėdami tik po vieną sekundę, 
užtruktume 3200 metų.

Kaip toli saulė. Nuo mūsų žemės į saulę 
reiktų eiti dieną ir naktį nesustojant 4000 metų.

Žemė aplink saulę apeina per vienus metus. 
Mums tuo pačiu keliu reiktų eiti 25 tūkstan
čius metų.

Saulės vaikai, arba planetos. Saulė turi apie 
save visą būrį planetų, tarytum, savo vaikų. 
Mūsų žemė irgi yra tokia planeta. Iš eilės tos 
planetos taip vadinas: Merkurijus, Venera, 
Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, 
Neptūnas, Plutonas. Merkurijus arčiausia prie 
saulės, o Plutonas toliausia. Ir’Merkūrijus yra 
mažiausias, o Jupiteris didžiausias: Merkuri
jus maždaug tiktai trečia dalis Žemės, o Ju
piteris daugiau kaip 11 kartų didesnis už 
Žemę.

taip toli nuo Saulės, tai ir jų kelias labai

Kaip toli planetos nuo Saulės.
Merkurijus už 58 milijonų km.
Venera „ 108
Žemė „ 149
Marsas „ 228
Jupiteris „ 777
Saturnas „ 1427
Uranas 2871
Neptūnas „ 4498
Plutonas „ 6000 „ •, „
Visos planetos eina apie Saulę, o kad jos
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ilgas, labai ilgai trunka, kol apeina. Taip Mer
kurijus trunka 88 dienas, Venera 225 dienas, 
mūsų Žemė — vienus metus, o toliausiasis — 
Plutonas trunka 249 metus ir 70 dienų, kol 
apeina apie Saulę.

Planetos yra atskilusios kada nuo Saulės ir 
nulėkusios j tokius tolius. Saulė jas traukia 
artyn prie savęs, tai toliau jos ir nenulėkė, 
bet ir ant Saulės nenukrinta, kad įsibėgusios 
skrieja apie Saulę. Įsimegzkit į virvelę akme
nuką ar taip kokį daiktą ir imkit sukti apie 
save. Tas akmenukas nenulėks tolyn, kad 
laikys jį virvelė, ir nekris į jus, nes sukimas 
jį stumia tolyn nuo jūsų. Taip yra su plane
tomis. Tik jos virvelėmis nepririštos, jas 
Saulė į save traukia savo magnetine jėga. Ir 

Nepastovus oras. Praėjusi vasara buvo labai 
šilta ir ilga. O ruduo — visai nepastovus: nuo
antrosios pusės rugsėjo atvėso, pradėjo lyti 
— reta kuri dienelė tebuvo graži. Bėda trem
tiniams su kuru. Gerai, kas vasarą galėjo pa
sirūpint ir susikraut į pastogę. Bet ne visi galėjo 
ir ne visi turi pastoges. Kai kuriose stovyklose 
lytutis merkia kurą. Patalpos drėgnos.

Žiemos pradžia taip pat jau pasirodė nepa
stovi. Tačiau pietų Vokietijoje, ypač kalnų 
srityse, geresnis oras.

Vaikai laukia sniego ir ledo. Bet to gero čia 
sunku sulaukti, kad užtektų ligi soties.

Vaikų Teatro „Pasakos“ premjera. Šių metų 
gruodžio mėn. 7 d. Kasselio Mattenbergo 
stovykloje buvo Vaikų Teatro „Pasakos" prem
jera (pirmasis pasirodymas) „Brolių be- 
jieškant" (toks vaidinimas). Smulkesnių žinių 
apie tą vaidinimą neturim.

Londono konferencija nepavyko. Lapkričio 
mėn. pabaigoje Londone buvo susirinkę Jung
tinių Amerikos Valstybių, D. Britanijos, Pran
cūzijos ir Sovietų Sąjungos užsienių reikalų 
ministerial. Jie turėjo paruošti taikos sutartis 
su Vokietija ir Austrija. Kelios prieš tai buvu
sios konferencijos to reikalo neatliko, bet taip 
pat neatliko ir ši. Mat, Sovietų Rusija labai 
daug reikalauja sau iš Vokietijos ir Austrijos, 
kiti su tais reikalavimais negali sutikti. Taip 
ir nesiseka susitarti. Amerikos ministeris 

nepririštas akmenukas nuo jūsų nenulėktų, 
jeigu jo žemė nenutrauktų į šalį.

Asteroidai. Apie Saulę sukas dar ir dau
gybė mažų planetėlių, vadinamų asteroidų. 
Jos yra tarp Marso ir Jupiterio. Pati didžiausia 
iš jų vadinas Cerera ir yra 8000 kartų ma
žesnė už Žemę.

Asteroidų mes nematom paprasta akim. Bet 
planetų galime matyti. Venera dar kitaip va
dinas Aušrinė ir Vakarinė žvaigždė — ją mes 
matom. Galime matyti ir Marsą su Jupiteriu 
ir net Saturną. Marsas rausva žvaigždelė, 
Jupiteris — balsva. Nuo tikrųjų žvaigždžių 
jos skiriasi tuo, kad nemirkčioja.

Pasinaudota „Žingsnių" žurnalo straipsniu.

Marshallis, matydamas, kad negalima susi
tarti, pasiūlė vėl išsiskirstyti. O Britų mini
steris Bevinas pasakė, kad Vakarai (vakarinės 
valstybės, kaip D. Britanija, Jungt. Amer. 
Valst., Prancūzija) sieks ir pasieks taikos 
visam pasauliui. O tos taikos visi trokšte 
trokštam ir nesulaukiam, nors karas baigės 
jau prieš pustrečių metų.

Šventojoje Žemėje dideli nesutarimai. Jung
tinių Tautų susirinkimas nutarė padalinti Pa
lestiną ir vieną jos dalį atiduoti žydų valstybei 
įsteigti. Bet su tuo nesutinka arabai. Jie 
tvirtina, kad Palestina esanti jų žemė. Tarp 
arabų ir žydų nuolat vyksta kruvini susirėmi
mai, per kuriuos abiejose pusėse kartais žūsta 
tūkstančiai žmonių. Nukenčia ir britai, kurie 
laikinai valdo kraštą.

D. Britanijos nardomasis laivas išsilaikė 
vandenyje, neišnerdamas į viršų, keletą 
savaičių. Iki šiol nardomasis laivas galėdavo 
išsilaikyti vandenyje dvi paras. Šiame britų 
laive buvo apie 70 vyrų įgulos, kurie gaudavo 
vitaminų tablečių, reikalingų dėl to, kad vyrai 
ilgai negalėjo išeit į saulę, į saulėtą orą. 
Jūrininkai turėjo su savim 12 kino filmų ir 
150 knygų. Filmas visas peržiūrėjo, o knygas 
perskaitė.
Naujas amerikiečiu raketinis lėktuvas Bell XS-1 
gali pasiekti 1700 mylių greičio per palandą.
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Atsakymas | painų uždavinį, buvusi Saulutės Nr. 10—11:

Pirmiausia keliasi per upę du plėšikai. Iš jų vienas grąžina 
atgal valt|. Kitą kartą taip pat keliasi du plėšikai ir vienas 
grąžina atgal valt|. Trečią kartą deliasi du ponai ir vienas 
ponas su vienu plėšiku grjžta atgal. Po to persikelia abu ponai, 
o likusis čia plėšikas gražina valti savo draugams perkelti.

* . __________ ______________________________
NAUJOS KNYGOS

Stasys Landus. PO PILKAIS DEBESĖLIAIS. Eilėraščiai vaikams. Iliustracijos. P. Osmolskio. 
1947—400 Lietuviškosios knygos sukakties — metais. Išleido PATRIA Tūbingene. 43 pusi. 
Kaina RM 4.— Daili, graži, įdomi knygelė vaikams ir net suaugusiems.

Šio numerio viršelis dail. Pov. Osmolskio.

„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.

223

27



/f# ALp(LKA)3244
1947, Nr.12

-91 305, 67

28


	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0001
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0002
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0003
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0004
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0005
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0006
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0007
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0008
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0009
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0010
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0011
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0012
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0013
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0014
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0015
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0016
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0017
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0018
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0019
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0020
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0021
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0022
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0023
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0024
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0025
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0026
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0027
	C1BC10000526220-1947-nr12-DPSPAUD-SAULUTE-page-0028

