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.SVEIKI SULAUKĖ, ŠV. VELYKŲ,!
ANTANAS JAS1NSKAS

Pagaliau štai, ilgai lauktos ir visų džiaugsmingai sutinkamos, atėjo Šventos Velykos. Jos atėjo 
iš lėto, pamažu, neskubėdamos, lyg ta geroji tetulė su margučiais, cukriniais zuikučiais, su pirmai
siais pavasario žiedais.

Koks reikšmingas tas žodis __ Velykos! Kiek daug jame telpa džiaugsmo, kiek paguodos Ir vil
čių, nes tai Kristaus Prisikėlimo Šventė!

Aleliuja, Aleliuja! Gaudžia dar pro tamsa Velykų rytą varpai, pranešdamĮ didžia naujieną.

Aleliuja, Aleliuja! Džiaugsmingai kartoja kiekviena krikščionio širdis, ar būtų suaugusio, ar mažo 
vaikiuko širdelė.

Aleliuja, Aleliuja! Girdėti linksmoje vyturėlio rytmetinėje giesmelėje, ar jis pakilęs virš juodo 
įšalusio arimo, ar naktį praleidęs rugių želmenyse.

Aleliuja, Aleliuja! Kartoja pievos ir miškai.

Žmogaus širdis prisipildo džiaugsmo, dėkingumo ir pagarbos Pasaulio Kūrėjui, nes Jo Sūnus 
Jėzus Kristus kentėjo ir mirė ant kryžiaus, kad per savo kančią atpirktų žmoniją. Šventųjų Velykų 
dieną Jis kėlės iš numirusių, kad įkūnytų žadėtąjį atpirkimą. Todėl nėra žmogaus, kuris Velykų 
Švenčių dienomis užlaikytų savyje rūstybę, nešotų kerštą ar jaustų piktumą. Dar toli prieš Velykas 
kiekvienas pasirūpina pašalinti iš savęs visa kas ji žemina, kas šešėliais jo širdį temdo, kas džiaugs
mui kelią pastoja. Velykomis gal nesidžiaugia tik tas, kas savo širdyje pikta nešioja, keno širdis 
šaltesnė už ledą.

Pas mus iš seno Lietuvoje buvo paprotys, kad prieš Velykas susibarę taika padarydavo, skriaudas * 
atitaisydavo. Kartu su atgimstančia pavasario gamta atsinaujina žmogaus dorybės, atgyja grožio ir 
gėrio pajautimas, o tai kelia žmogaus džiaugsmą ir pasiryžimą, didina norą geriems darbams, skatina 
jautrumą ir artimo meilę. *

Tas žmogaus atsinaujinimas vyksta kartu su gamtos atbudimu. Pavasario salutė tarpina šaltąjį 
ledą, gaivina visa kas gyva, kas gražu žemėje. Sužaliuoja, sužydi miškai ir pievos, sujuda subruzda 
per žiema išvargę paukščiai ir žvėreliai.

Tas žmogaus atbudimas ir žmogaus dorybių atsinaujinimas sutampa su Kristaus Prisikėlimo 
Švente, ji taip pat sutampa su mūsų didžiaisiais troškimais ir viltimis.
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Kauno vaizdas nuo Vytauto kalno

VARPO GIESME
VYT. TAMtILAITIS

Tamsioje girioje gyveno plėšikas. Tarp 
klampių raistų, tarp tankių krūmų, kur tik 
senas vilkas teįlįsdavo, stovėjo jo trobelė. 
Sukrypusi ji buvo, sena ir mažais langeliais. 
Sulinkęs stogas globė tik keturias sienas ir 
plėšiko gyvenimą, pilną baisių dalykų.

Nyku ir tuščia buvo viduryje' girios. Nei 
lakštingalėlė čia nesuokė savo. giesmės, nei 
volungėlė nesišaukė į dangų, prašydama po 

’ vasaros kaitrų lietaus. Tik juodas kranklys 
kartais atklysdavo ir, suglaudęs sparnus, nu
sileisdavo į aukštos pušies viršūnę. Apsidai
ręs aplinkui savo blizgančiomis akimis, ar 
nepamatys kur aštriems nagams paklydusios 
aukos, rūsčiai sukranksėdavo kurčioje ty
loje:

— Kran — kran, nieko čia nėra . . Tik iš 
plėšiko trobelės dūmai rūksta, — ir brūkšte
lėjęs kumpą snapą, į sausą šaką, ištiesdavo 
juodus sparnus, išnykdamas tolumoje.

Nei kelio, nei takelio nebuvo į girios vi
durį. Niekas ten nebuvo įžengęs. O jei kas 

ir įžengė paklydęs, tai atgal nebegrįžo . . . 
Barzdotas plėšikas čia karaliavo. Jo rūstu
mas baidė ne tik žmones, bet ir stirna šok
davo į šalį, ir kiškelis, suglaudęs ausis, kuo 
toliausiai nerdavo nuo tos vietos. Tik kartais 
senas vilkas išdrįsdavo priselinti arčiau tam
sią žiemos naktį ir alkanu riksmu sustaug
davo, užuodęs trobelėje kepamos mėsos kva
pą. Toks baisus būdavo jo balsas, kad jaunų 
eglaičių viršūnėlės sudrebėdavo, ir balto 
sniego pūkas nukrisdavo nuo jų šakelių. Kas 
tik išgirsdavo šitą balsą tamsią naktį, kiek
vieno širdis iš baimės suvirpėdavo, o maži 
vaikai, nuo suolo nuleistas kojas tuojau po 
savim pasikišdavo. Tik plėšikas nieko nebi
jojo. Kai ateidavo naktis, tai pradžiugdavo 
jo piktoji širdis.

— Cha, cha, cha! — garsiai nusikvato
davo ir atidarydavo savo trobelės duris. Per
žengdavo linksmai slenkstį ir eidavo į girią 
tiesiai ten, kur alkanas vilkas staugė, kur 
jaunos eglaitės iŠ baimės virpėjo . .
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Dideliu kirviu “rankoje nešinas!, plėšikas 
nakties tamsoje drąsiai žingsniuodavo per 
mišką, lįsdavo per tankius krūmus, klampo
davo per klaidžius raistus tik jam vienam 
težinomais takeliais. Jis eidavo ant didelio 
kelio, vedančio į miestą. Ten pasislėpdavo 
medžių šešėlyje ir laukdavo. Kas tą naktį 
keliu keliaudavo, air tai būtų buvęs pirklys, 
ar ūkininkas, ar pagaliau našlė su vargingu 
skatiku kišenėje, barzdotas plėšikas visiems 
pastodavo kelią. Grūmodamas savo sunkiu 

-kirviu, jis nė vieno nepasigailėjo, nė vieno 
neišleido iš savo rankų, pirma neatėmęs visa 
to, ką tik panešti galėjo ir kas tilpo į jo žmo
nių ašaroms ir krauju sulaistytą maišą.

Ne visada plėšikui gerai sekėsi. Daug gi
lių randų buvo jo veide. Sunkiai užgijusių 
žaizdų žymės visam amžiui paliko liudyti 
apie jo žūtbūtines kovas ir žiaurias imtynes. 
Bet kas tik išdrįso stoti prieš jį, kas tik kė
sinosi atstumti nuo savęs tą sunkią, grobuo
nišką ranką, tas brangiai užmokėjo už savo 
drąsą. Baisus buvo plėšikas ir atlaidumo 
nugalėtam priešui nežinojo.

Ir juo toliau laikas bėgo, juo labiau jo šir
dis kietėjo. Pasidarė ji kaip šaltas granito 
akmuo. Nei pavasario saulė jos nesušildė, 
nei rudenio verkiantis vėjas jos negraudino. 
Taip pat nuo švelnaus gegužės lietaus ji ne- 
minkštėjo, taip pat nuo ledinio viduržiemio 
speigo ji netrupėjo.

Kas' būtų pasiekęs ir sugraudinęs plėšiko 
kietąją širdį? Lapas ant medžio nuo jo 
žvilgsnio drebėjo, gėlytė prie jo trobelės pra
žysti bijojo. Sunkiais žingsniais plėšikas 
kiekvieną naktį po tamsią girią gūrinėjo ir 
rūščiomis akimis žaižaravo. Savo ilgą 
barzdą iš piktumo kratė, jei nerado aukos, 
kuri jo gobšią širdį- bent valandėlę pasotintų.

Daug blogų darbų plėšiko plačiąją krūtinę 
slėgė, daug sunkių nuodėmių ant jo pečių 
gulė. Tik vienos tamsios naktys jų skaičių 
žinojo, tik girios glūduma galėjo papasakoti, 
kiek ašarų ir kraujo jis buvo praliejęs.

Atėjo kartą gražus, saulėtas pavasaris. Po 
niūrių, šaltų žiemos speigų pradėjo pumpu
rėlis galvutę kelti, nedrąsiai medžio lapelis 
ant šakelės virpėti. Sučiulbo linksmai pauk
štytė, aukštos pušies viršūnėje. Per mėlyną, 

šviesų dangų grįžo kregždutė į tėviškės na
mus, o varnėnas sename kleve vėl inkilėlį 
taisė. Vidurdienio tyloje saulės spindulėliai 
pradėjo skaisčiai banguoti, atnešdami atgim
stančios žemės dainą, pilną bitelės dūzgimo 
ir upelio čiurlenimo. Sužaliavo ežero kran
tai. Žaliais, šviesiais vainikais apsiklojo kal
vos ir kloniai, numetę nuo savo krūtnės ledą 
ir sutraukę Šaltuosius pančius, kurie nedavė 
jiems laisvai alsuoti, meile, kvėpuoti, augti ir 
žydėti.

Kiekviena gyva širdis karščiau suplakė, 
pavasario saulę pajutusi. Net senas piktas 
vilkas nustojo rūsčiai staugęs. Išlindo iš 
tankumyno ir, primerkęs akis, šypsojosi ir 
žiūrėjo į dangų. Tik vieno plėšiko širdis ne
laukė pavasario. Ji pasiliko pridengta storu 
ledo uždangalu, pro kurį neprasiskverbė pa
vasario saulė. Jo krūtinėje tebebuvo ta pati 
tamsi ir juoda žiemos naktis, kuri savo tyliu 
rūstumu gąsdino čia atklydusį šviesos spin
dulėlį. Sulinkusią plėšiko trobelę tebeslėgė 
sunki, ledinė našta. Jos durys buvo uždary
tos ir dideliu, geležiniu skląsčiu užklęstos. 
Veltui lengvas pavasario vėjas jas klebeno, 
veltui giria ūžė ir šniokštė, dainuodama apie 
saulę laukuose. Plėšikas tos dainos negirdė
jo. Jis aklinai uždarė langus ir rūstus, pik
tas savo trobelėje sėdėjo. Šalia didelį kirvį 
pasidėjęs, rymojo ir mąstė. Aukso ir grobio 
pilni mašai stovėjo kertėse, bet jo širdies 
nedžiugino. Suraukęs kaktą, primerkęs akis, 
žarstė rankomis ant stalo didelę krūvą pini
gų ir kalbėjo:

— Nežinau, ko man šiandien trūksta . . 
Štai turtai, kurių taip troškau! Visas kovas 
aš laimėjau, daug žmonių apiplėšiau, jieš- 
kodamas savo alkanai širdžiai džiaugsmo, o 
jo šiandien nejaučiu. Kai tik sutviska pava
sario saulė, mano širdis ima drebėti. Ar 
gąsdiena kas? Ne, aš nebijau nei naktų glū
dumos, nei tamsių girių paslaptingos tylos, 
nei rudenį mirštančios žemės raudos. Nesu
dreba mano širdis nei kovoj, nei audroj, o 
šiandien kažkas gąsdina mane . . Cit! Kas 
ten’ šaukia? — ištarė tyliai ir bailiai apsi
dairė aplinkui.

Atsargiai pakilo nuo stalo ir staiga griebė 
savo sunkųjį kirvį. Pribėgęs prie durų, klau-
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sėsi, ausį prie sienos prikišo, net kirviu už
simojo. .Juoda jo barzda susivėlė, plaukai 
ant galvos susitaršė, rankos ėmė drebėti. At
sidėjęs patikrino geležinį skląstį, bet krūtinė 
nė kiek lengviau neatsiduso.

— Aš girdžiu balsą, — ištarė plėšikas ir 
vėl ilgai klausėsi, dar tvirčiau spausdamas 
rankoje kirvį.

Ten toli toli, kur už mėlynų girių leidosi 
saulė, skambėjo varpas.

— Din, din, din . . — vos girdimas plie
ninės širdies verksmas plaukė laukais, su
posi tamsioje girioje ir klupo užkimęs prie 
plėšiko trobelės slenksčio. Tai jis gąsdino 
plėšiką pripildydamas jo širdį nerimo.

Šalin iš čia! — suriko plėšikas, pašok
damas ant kojų. Sunkūs jo batai subildėjo. 
Jis atšoko nuo durų ir pasislėpė kertėje.

— Din, din, din . . — švelnus, silpnas 
varpo skambėjimas virpino rausvą pušies 
viršūnėlę ir glostė pirmąjį daigą už lango, 
verždamasis vidun pro užsklęstas duris.

— Ko nori nuo manęs? — vėl suriko plė
šikas, užsiimdamas ausis. — Aš nenoriu 
tavo balso girdėti . . Nutilk, o užmušiu tave! 
— ir visa jėga smogė aštriu kirviu į durų 
plyšį, pro kurį plaukė varpo skambėjimas. 
Nuo baisaus smūgio sudejavo trobelė, tik 
nenutilo verkianti varpo giesmė, plaukianti iš 
tolimos praeities, iš anų vaikystės dienų . .

— Din, din, din . . — dar garsiau gaudė, 
dar graudžiau šaukė, savo virpėjimu neš
dama į šią baisią ir kruviną pastoge saldų, 
neapsakomą švelnumą, kurį pavasario saulė 
prikelia kiekvieno žmogaus širdyje. Bet plė
šikas gynėsi ir nenorėjo įsileisti jį į savo 
širdį. Jis švaistėsi su savę kirviu įtūžęs, bai
saus apmaudo ' apimtas, bet varpo verkian
čios širdies nenutildė. Jis numetė kirvį ant 
žemės ir ■ nuleido rankas. Visas kovas ligi 
šiol buvo laimėjęs. Daug ką jo žiaurumas 
nugalėjo ir parbloškė žemėn. Daug ką jis 
savo sunkiais "batais sumindžiojo ir sutrem
pė, bet pabudęs ilgesys dabar vedėsi jį per 
žydinčią žemę, kur švietė pavasario saulė, 
tirpdydama visur ledą ir gruodą . .

— Din, din, din .-. — vedėsi paslaptingas 
balsas baisųjį plėšiką prie putojančių upių, 
kurių vandenys šniokštė ir ūžė. Vedėsi jį

Gandras Lietuvoje anksti pavasarį. Parlėkęs 
iš šiltųjų kraštų, dairos į gimtuosius laukus 

A. Gurevičiaus toto.

paklusniai už rankos, kur upeliai čiurleno, 
kur tėviškės kloniuos ir kalnuos buvo jo pė
dos įmintos, kur krūme strazdo lizdelį iš
draskė .

— Nenoriu ten grįžti, nenoriu . . — sun
kiai praverdamas lūpas kartojo plėšikas, bet 
mintys nešamos pavasario vėjo, klaidžiojo 
ir verkė tuose takuose, kurių neužpustė nei 
vėjas, nei audros. Ten čireno danguje vytu
rėlis, kurio giesmės negalėjo užmiršti nė pik
toji širdis; ten sirpo saulėje vyšnios, kurių 
saldumas gaivino vaikstės dienas; ten dūzgė 
žydinčioj pievoje bitė, ant kurios auksinių 
sparnelių suposi negrįžtanti laimė.

Nuleidusi galvą, prie mažo gimtojo name
lio ten sėdėjo senutė, žiūrėdama į dulkėtą 
kelią. Kai ji sujudėjo ir pakėlė savo užverk
tas akis, net krūptelėjo išsigandęs plėšikas. 
Tai buvo jo motinos paveikslas, iškilęs staiga 
iš praeities.

— Eikš, sūnau, — išgirdo, rodos, jos balsą.
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— Gerai, kad grįžai. Aš vis tebelaukiu ta-, 
vęs . . Eikš! Ar tu išdraskei strazdo liz
delį? . .

Stovėjo plėšikas nuleidęs galvą ir nė ne
pajuto, kaip ašaros ėmė riedėti jo veidu.

— Aš, mama . . ištarė, klaupdamasis ant . 
žemės prie jos kojų. Paskui apkabino jas 
rankomis ir taip pradėjo verkti, kaip joks 

žmogus ligi šiol nebuvo verkęs. — Aš, mama, 
aš ... Ne tik strazdo lizdą išdraskiau, bet. , 
Kas man atleis už tai, ką padariau? . . —; 
Kartojo be pabaigos susigraudinęs plėšikas, 
užmiršęs savo kirvį. O iš tolumos, kur lei
dosi saulė anapus girių, plaukė netildama 
varpo giesmė, pirmą kartą atnešusi pavasa
rio saulę į šaltą plėšiko pastogę . .

Velykos! Velykos atėjo
su puokštėm žibuoklių, su džiaugsmo daina. 
Pirmiems Aleliuja garsams nuskambėjus 
širdy išsisklaidė skaudi aimana.

Velykos! Velykos atėjo —
su tekančia saule prabilo varpai,

paskelbdami sodžiams ir miestų alėjoms:
— Džiūgaukite — mirčiai beliko kapai!

Velykos! Velykos atėjo ...
It paukščiai ir gėlės štai sveikina jas. 
Paklydęs arimuos pavasario vėjas 
krutinėję pina mums džiaugsmo gijas.

JAU VELYKOS
BALE VOVERAITĖ

Jau Velykos, jau Velykos! 
Su margučiais, medauninkais! 
Čiulba paukščiai, žydi gėlės — 
šiandien Kristus prisikėlęs!

Štai žaliuoja žemė, pievos — 
gyvas vėl mieliausias Dievas! 
Kristus myli vaikučius, 
žbikis neša margučius.

Su saldainiais, su ragaišiais 
tempia zuikis pilą maišą 
ko dailiausių velykaičių, 
j ieškodama tokių mergaičių.

Kur širdelės teisios, geros 
ir rankytės visad švarios, 
kur kas rytas Tėve nrū s ų 
ir pagelbsti mamai trūstis .

Štai jums knygų, paveikslėlių, 
o mažoms — po margą lėlę. 
Ridi, ridi margučiai — 
ačiū Dievui ir zuikučiui . . .
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Seno Jaruzalės miesto pakrašty gyveno 
.mažas vaikutis Sauliuke. Sauliukas labai 
anksti neteko savo tėvelio. Net neprisiminė 
jo. Toks dar mažas jis buvo, kai tėvelis 
mirė. Bet kai mirė jo mamytė, Sauliukas 
jau suprato savo didelę nelaimę. Karčiai 
verkė prie jos karsto ir nenorėjo atsitraukti 
nuo' šviežiai supilto kapo. Sauliukas ir neži
nojo, kur eiti. Niekas niekur jo nelaukė. 
Namškių jis neturėjo.

Nelaimingo vaikučio pasigailėjo viena ne
turtinga šeima. Iš karto Sauliuku! buvo ne
bloga pas naujus globėjus. Bet kai praslinko 
daugiau laiko, jo globėjai užmiršo vaiko ne
laimę. Pradėjo gailėtis jį pasiėmę pas save. 
Jie pats gyveno skurdžiai, o čia dar reikėjo 
maitinti svetimą wiką.

Sauliukas tegaudavo tik tą, kas atlikdavo 
nuo kitų. O atlikdavo dažnai taip maža, kad 
Sauliukui -vos užtekdavo alkiui numalšinti. 
Vaikas priprato nedavalgyti ir dėlto nesis
kundė. Daugiausia jam gėlė mažą širdį, kad 
jo niekas nemylėjo. Sauliukas niekad, nie
kad negirdėjo meilaus žodžio. Niekas nie
kados jo nepabučiuodavo, niekados nepa- 
glostydavo tamsios, garbiniuotos galvutės. 
Jį visi barė, stumdė, mušė, o Sauliukas ne
žinojo net už ką. Jis stengėsi tik kuo ma
žiausiai maišytis kitiems po kojų. Visas 
dienas Sauliukas praleisdavo gatvėje. Ten 
jis rasdavo išmestų maisto likučių ir dau
giau mažų vaikų.

Žaisdamas su vaikaisį Sauliukas užmirš
davo, kad jis buvo vienas ir nelaimingas. 
Kai toli, toli už Jaruzalės miesto slėpdavosi 
nakčiai saulė, į miesto gatves ir aikštes atei
davo motinos ieškoti vaikų. Sauliuko drau
gai mesdavo žaidimą, bėgdavo linksmi pas 
savo mamytes ir apkabindavo jų kaklą. Sau
liukas žiūrėdavo iš tolo į laimingus vaikus. 
Pastovėdavo valandėlę vienišas gatvėje ir 
pamažu kiūtindavo namo.

Savo namais jis vadindavo molinį tvartelį, 
į kurį jo globėjai sukraudavo malkas, me
dinius ir molinius rakandus, kurie susidėvė
davo ir atlikdavo nuo namų apyvokos.

Tyliai, tyliai, kaip pelytė Sauliukas įlįs- 
davo į tvartelį ir iškratydavo savo švarkelio 
kišeifes, į kurias per dieną prisirinkdavo iš 
gatvės duonos plutelių, nenugraužtų kaulų 
ir vaisių. Po skurdžios vakarienės Sauliukas 
susiriesdavo į skarmalų krūvą, numestą už 
malkų. Kol užsimerkdavo išvargusios aku- 
tėsį Sauliukas Spoksodavo pro sienos ply
šius į mėnulį ir mirgančias pietų krašto dan
gaus žvaigždutes.
• Laimingas Sauliukas būdavo tada, kai gat
vėje rasdavo sergantį šunį ar išmestą ka
čiuką. Jis slaugydavo nelaimingą gyvuliuką, 
dalindavosi su juo savo vakariene. Bet už
tat vakare nebebūdavo vienas nykiame tvar
telyje.

Vieną dieną Sauliukas begūrinėdamas 
miesto gatvėmis, pamatė didelę žmonių mi
nią, kuri šūkaudama ir džiaugdamosi kažką 
lydėjo. Sauliukas nusekė paskui minią, pra
siskverbė pro žmones ir pamatė ietimis ir 
durtuvais ginkluotus kareivius, vedant kaž
kokį Žmogų. Žmogus ant pečių nešė sunkų,
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didelį, keistą medį. Per Jo išvargusį, dul
kėtą vaidą sruveno purvino prakaito ir krau
jo srovelės. Atrodė, kad nelaimingas Žmogus 
tuoj parkris po sunkia našta ant akmenuotos 
gatvės ir vietoje numirs. Nežiūrint to, ka
reiviai Jį dar vis mušė lazdomis, stumdė ir 
vertė greičiau eiti.

Sauliukas nieko nesuprato, kas darėsi. 
Jam tik labai gailėjo to nelaimingo žmo
gaus. Jis grūdosi kartu su minia siauromis 
Jaruzalės gatvėmis. Minios tarpe jis pamatė 
verkiančią senutę.

— Kas yra tas žmogus? Kur Jį veda? — 
paklausė Sauliukas senutę.

— Tai Kristus, vaikeli. Jį veda už miesto 
— atsakė senutė. Sauliukas buvo daug gir
dėjęs apie Kristų, bet jo nepažino.

Kad Jį muša ir stumdo svetimi žmonės, 
Jis, tur būt, irgi neturi namų. Nei tėvelio, 
nei mamytės. — galvojo sau pats vienas Sau
liukas.

Netoli Jaruzalės miesto vartų, prie kurių 
artinosi minia, tupėjo maža katytė ir gai-’ 
liai miaukė, žiūrėdama į praeinančius žmo
nes savo siauromis traškanotomis akimis. 
Minia nekreipė į alkaną padarėlį dėmesio, 
nors gailus kniaukimas, rodos; turėjo rėžte 
rėžti kiekvieno širdį. Vienas kareivis, praei
damas pro šalį, sudrožė katytei taip smar
kiai lazda, kad ji iš skausmo sucipo ir kū
liais nuriedėjo į apgriuvusio namo pasienį.

Iš minios, kaip kulka, iššovė Sauliukas, pa
griebė katytę į glėbį ir leidosi su savo gro
biu kiek kojos neša atgal į miestą. Namie su
suko katytę į savo švarkelį ir padėjo kampe 
už malkų, kad kas nors nerastų. Katytė 
murksojo į savo išgelbėtoją ir maldaujančiai 
miaukė.

— Palauk. Aš tau tuojau atnešiu ėsti — 
pasakė Sauliukas savo svečiui. Susigriebęs, 
kad vienmarškinis išbėgęs neturės kišenių, 
išsitraukė iš skarmalų krūvos baltos skare
lės atrėžą ir leidosi maisto ieškoti. •

Gatvėje Sauliukas vėl prisiminė kanki
namą žmogų, kurį buvo užmiršęs, besirū-

■ pindamas katyte.
Sušilęs ir pailsęs Sauliukas tripeno vin

giuotomis, ilgomis Jaruzalės gatvėmis, ieško
damas, kur nuėjo minia. Jis sutiko grįžtan

čius iš kaž kur žmones, bet pasiklausti jų 
nedrįso, nes jie buvo arba labai nusiminę ir 
tylūs, arba labai pikti, įnirtę ant kažko ir 
triukšmingi. ,

Išbėgęs už npesto, Sauliukas pamatė ant 
Kalvarijos kalno stūksant žmojiių būrelį.

— Tai ten Jį nuvedė. Aš Jį parsivesiu 
namo. Atiduosiu Jam visą savo vakarienę 
— galvojo Sauliukas paskubomis kopdamas 
į kalną. Jis visai užmiršo, kad jis laikė mur
zinoje savo rankutėje dar visai tuščią sku
durėlį. O maisto laukė jo maža katytė. Ir 
jis pats dar buvo nevalgęs, bet gera jo šir
dis žadėjo j an vakarienę nelaimingam, iš
kankintam Žmogui.

Užkopęs ant kalno viršūnės, Sauliukas 
pamatė kažką baisaus. Tas Žmogus, kurį se
nutė pavadino Kristumi, kybojo prikaltas 
ant to keisto medžio, kurį Jis pats atsinešė 
ant savo pečių. Iš Jo rankų ir kojų tekėjo 
srovelėmis kraujas. Kristus tyliai, skaudžiai 
vaitojo, tai pakeldamas galvą aukštyn, tai 
vėl ją nuleisdamas ant ištemptos krūtinės.

Sauliukas pats nepastebėjo, kaip atsisėdo 
ant čia pat stovėjusio akftens, ir valandėlę 
spoksojo savo rudomis ’ akutėmis į baisų nie
kados nematytą reginį. Pamažu jis pradėjo 
suvokti, kad jis negalės prikalto Žmogaus 
nusivesti namo. ’Kristus turės mirti, kaip 
mirė jo mamytė. Šitos minties Sauliukas 
išsigando. Jam pasidarė taip gaila Kristaus,
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kad jis ilgiau negalėjo ištverti. Vaikutis par
puolė ant žemės, įrausė tamsią garbiniuotą 
galvutę į šviežią žolę ir verkė taip skaudžiai, 
kaip tada prie savo motinos kapo ...

Tolimam rytų horizonte tekėjo raudona 
saulė, kai atsikėlęs Kristus išėjo iš savo 
uolos kapo. Jos ilgi auksiniai spinduliai rai
žė Palestinos dangaus mėlynę. Vėsus oras 
buvo toks tyras, toks kvapus ir gaivus, kad 
Kristus su pirmuoju giliu atsikvėpimu pa
juto ankstybo ryto nepaprastą grožį.

Aplinkui Kristaus kapą augo tankūs alyvų 
krūmai, pilni žiedų ir paukščių čiulbėjimo. 
Kristus klausėsi daugiabalsės ryto giesmės, 
gėrė alyvų svaiginantį kvapą ir jautė, kad 
Jis pasaulį dar daugiau mylėjo, kaip prieš 
savo mirtį.

Didelė dieviška meilė sruveno iš Jo širdies 
į pasaulį daug greičiau, kaip tekančios ryto 
saulės spinduliai.

Tarsi norėdamas sulaikyti, kad neištekėtų 
iš Jo širdies visa meilė, kaip prieš tris die
nas iš jos ištekėjo visas kraujas, Kristus 
pažvelgė į šiurpulingą kryžių, kuris tebe
riogso jo už kelių dešimčių žingsnių nuo jo 
kapo. Kristaus veidas kelioms akimirkoms 
apsiblausė. Bet keista. Jis pajuto ne kerštą, 
ir neapykantą, bet ilgesį žmogui. Jis norėjo 
vėl būti žmonių tarpe.

Staiga Jo veidas nušvito nepaprastai di
deliu džiaugsmu. Pagalvojęs apie žmones 
Kristus su pirmuoju giliu atsikvėpimu pa
liuko galvutę, purpsančią žolėje netoli kry
žiaus. Toje pat vietoje dai' tebegulėjo baltas 
skudurėlis, kurį Sauliukas iš didelio skaus- 

’mo buvo užmiršęs.

Kristus pakėlė jį nuo žemės, kaip brangų 
daiktą. Jo veidas vis tebešvitėjo dievišku 
gerumu ir meile. Jeigu kas tuo momentu 
būtų matęs Kristų, būtų nesunkiai atspėjęs, 
kad Jis vėl norėjo kažką gero padaryti. Bet 
ką ir kam? Aplinkui nė gyvos dvasios. Kiek 
akys užmato, jokio žmogaus. Tik apie Kri
staus kapą skabinėjo sultingą žolytę kiškelis.

Kristus su savim nieko neturėjo, nes buvo 
ka tik atsikėlęs iš kapo.

Kristaus žvilgsnį atkreipė švelnučiai lie
taus nudailinti balti ir pilki akmenėliai, iš
barstyti ant tako prie Jo kapo angos. Kristus 
pririnko pilną saują akmenėlių, ir įrišo juos 
į tą baltą skudurėlį. Pašaukęs kiškelį, Kri
stus užkabino ant jo kaklo ryšulėlį ir pa
liepė jį nunešti Sauliukui.

Kiškelis buvo laimingas, galįs pasitarnauti 
savo Kūrėjui. Pastatęs ilgas ausis, pakrei
pęs ūsą ’išklausė atydžiai Kristaus nurody
mų. Tada užrietė trumpą baltu galiuku 
uodegytę, pasispyrė pora kartų ir nurūko 
strimagalviais nuo kalno. Kristus patenkin
tas žiūrėjo į savo mažą pasiuntinį, bet te
matė tik dulkių kamuolį, besiritant keliu į 
miestą.

Kiškelis greitai surado nurodytą tvartelį, 
įlindo atsargiai kad nepažadintų miegančio 
Sauliuko, ir padėjo šalia jo Kristaus dovaną.

Kai Sauliukas nubudo ir atrišo ryšulėlį, 
rado jame krūvą kiaušinių. Jie buvo vienas 
už kitą gražesni, vienas už kitą margesni. 
Tokio margumėlio, tokio gražumėlio, dar ne
buvo matęs joks žmogus pasaulyje.

Nuo tada kiekvienais metais ankstybą 
Velykų rytą kiškiai aplanko visus miegančius 
vaikus ir palieka prisikėlusio Kristaus do
vaną — margučius.
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asmenybės

turinio bei 
metus. Čia

Vydūnas.
mūsų Tėvynė 

mt. kovo mėn.

Kūdikio dienos, malonios dienos, 
Tyliai jos aušo ir greitai gaišo 
Jų saulelė leidosi

Užmik, užmik, sūnužėli, 
ir tesaugo Dievulėlis. 
Aa aa a — 
baigės jau diena.

Tesapnuojas tau tėvynė. 
Baltijos šalis auksinė. 
Aa aa a— 
tėviškės daina.

Kur tu eisi, kur keliausi, 
širdyje — šalis mieliausia. 
Aa aa a —
Vėl išauš diena! . .

JAUNOSIOS DR. VYDŪNO DIENOS
A? KRAUSAS

Spaudos draudimo laiku, kai 
nešė sunkų vergijos jungą, 1868 
22 d. Jonaičiuose, Šilutės apskrity, Klaipėdos 
krašte gimė garbingasai Tautos dainius ir filo
sofas dr. Vydūnas. Verdainės šventnamio varpų 
garsai, kviesdami šventadienį į rytines pamal
dos, 9 vai. atlydėjo šį nepaprastos 
rašytoją į šį pasaulį.

Jis yra parašęs per 70 filosofinio 
dramos veikalų. Tilžėje išgyveno 52 
suorganizavo Giedotojų Draugijos chorą ir vai
dintojų būrelį. Savo ruošiamais koncertais, vai
dinimais, paskaitomis bei raštais kėlė lietuvių 
tautinę sąmonę. Jo veikla ypatingai reikšminga 
Prūsų Lietuvoje. Jis iš savo numylėtos Tilžės 
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Sūnužėli man mieliausias, 
tremtinio vargely augsi. 
Aa aa a —1 
sielvarto gana.

Nepamirški Lietuvėlės — 
ten gražiausios žydi gėlės. 
Aa aa a — 
tavo ten dalia.

išvykęs, po nuotykingos kelionės i Vakarus, 
apsigyveno Detmolde ir šįmet atšventė savo 80 
mėtų Bukaitį.

Susipažinkim su gabingojo Tautos Žadintojo 
jaunosiomis dienomis.

Nuo pat kūdikystės dienų jį supo religinė tė
velių nuotaika. Sodely, prie Šyšos upės, motina, 
supdama mažąjį Viliuką, giedojo malonias šven
tas giesmes. Jam dar kūdikiu esant, tėveliai nu
sikėlė į Naukiemį, Pilkalnės apskr. gyventi. Čia 
arti girios ramiuose nameliuose, supančiuose 
obelų sodo, prabėgo ir jaunosios dienos.

Tėvelis supažindino su įvairiais gyvuliais. Pir
miausia su šunim. Jis galėjo su gauruotuoju 
dažnai žaisti. Bet daug džiaugsmo teikė jam ir 
arkliukas, su kuriuo lyg ir susikalbėdavo, viens 
antrą suprasdavo. Teko pažinti balandžius, ežį, 
katę, žiurkes ir peles, žiemos vakarais žvelgdavo 
pro langą į sniegu apklotus laukus, kuriuose
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stirnos ir kiškiai kasė ir griaužė, o gauruotoji 
kalė šokinėjo tarp jų kaip tarp draugų ir nelojo. 
Tai ypatingai džiugino Viliuką. Jis dažnai su 

> tėveliu, kuris buvo evangelikų dvasininkas, 
vykdavo ir j tolesnes apylinkes pamaldoms.

Keturių metų būdamas susirgo rauplėmis. Tė
vas jį gydydamas po dviejų mėnesių atgaivino. 
Malonus kaimynas Daina atvežė jam obuolių po 
ligos atsigaivinti.

Viliukas buvo labai jautrios širdies. Kartą ke
turių metų būdamas nusinešė savo šešerių mė
nesių seselę į kaimynų darželį, pasodino ją šalia 
gėlių. Po valandėlės, grįžęs pas seselę, rado nu
skintus ir išmėtytus žiedus. Suskaudo jam neapsa
komai širdelę. Gailėjosi beprasmiškai sunaikintų 
gėlių. Kiaules skerdžiant nežinojo kur dingti. 
Turėdavo labai save priversti ir nugalėti, kad 
įstengtų raginamas skerdžiamojo gyvulio kraują 
maišyti ir nesugriūti iš gilaus skausmo.

Buvo staigaus būdo ir erzinamas tuoj veikda
vo, bet iš lengvo jam pasisekė karštumą nuga
lėti. Viską mėgo pats daryti. Su didžiausiu pa
simėgimu nuvalydavo, nublizgindavo tėvelių ba
tus. Mėgo jodinėti savo mažuoju arkliuku, ka
poti malkas jam nupirktu kirvuku. Vos ketvertų 
mėtų pradėjo piešti ir dažais tapyti. Tai paste
bėjęs pas tėvą atsilankęs architektas, patarė 
leisti Viliuką į meno mokyklą. Anksti tėvelis jį 
išmokė čiuožti ant ledo . Septintus metus eida
mas, išmoko arti ir tuo labai didžiavos.

Vieną kartą išgyveno nepaprastą skausmą. 
Matydamas kitus vaikus šaudant, paprašė tėvo, 
kad ir jam padarytų šautuvėlį. Paskui pratinos 
šaudyti į taikini. Kartą pamatęs žvirblį lekiant, 
šovė į jį ir pataikė. Žvirblis nukrito ir skaudžiai 
blaškydamasis mirė. Viliukas nesitvėrė savim, 
kentėdamas dėl savo neapgalvoto žygio.

Kartą su savo vyresniuoju broliu Jonu, tik 
marškinėliais apsirengę, bėgiojo po pievutę 
karštą vasaros dieną. Jonukas, priėjęs prie ’gi-

Dr. Vydūnas

lauš grovio, siekė gėlių ir įkrito į vandenį. Vi
liukas, nutvėręs jį už marškinėlių, traukė, laikė, 
šaukė. Motinėlė atbėgo, bet Jonuką jau rado iš
gelbėtą.

Viliukas turėjo penkis brolius ir dvi seseris. 
Jau iš mažens rašinėjo poemėles, vaizdelius bęi 
dainavo, sudaręs iš sesučių ir brolelių mažą 
chorą. Leido jaunimui laikraštį „Jaunimas“ 
(1911—1914). Savo darbais ir gyvenimu yra 
šviesus žiburys visai Tautai. Jo garbingą 80 metų 
sukaktį švęsdami, linkime jam netrukus sulaukti 
dienos, kada galės grįžti į laisvus tėvelių namus, 
o su juo drauge — ir mes visi.
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TĖVYNĖ MANO LIETUVA
BRONĖ SUDAVIČIENĖ

Dalytė
Mažytė palikau tave, 
tėvyne mano Lietuva, 
ir tavo mėlyną o padangę 
prisimenu, tartum, sapne.

Bet aš pažinsiu, kai sugrįšiu, 
tuos kalnus, klonius, miškelius, 
takelį, kur išmokau žengti 
pirmuosius savo žingsnelius.

Tavęs ilgiuos, ir mano mintys 
kasdien vis skrenda į tave . . .
Graži, kaip pasaka mamytės, 
tėvynė mano Lietuva.

Audrytė
Po svetimu dangum, atvėriau aš akytes, 
dar savo tėviškėlės nemačiau 
ir tik iš pasakų mamytės 
tą mielą kraštą pažinau.

Ten pamotė Sigutę šaukė, 
kad duona iškepta,
ant marių kranto Eglė žalčio laukė 
atplaukiant su puta.

Žvirblelis ten salyklą merkė, '
paskui derėjos su kate . , .
Sesut.ė ten brolelių verkė, 
pavirtus gegute.

Pilis garbinga Gedimino ....
Ir vilkas staugia ten kalne . . .
O, brangi Lietuva tėvyne, 
ar pamatysiu aš tave? ...

Abi
O taip norėtume sugrįžt į tėviškėlę 
pasveikint Dievuliuką, rymantį laukuos . •. . 
Tenai čiulbės mums rytą vyturėliai, 
tenai gegutė mums kukuos.

Ir su ėriukais eisime lenktynių, 
lakstysim basos pievoj tarp gėlių.
Žali miškai šalies gimtinės 
skambės nuo juoko ir dainų.

i

Suklaupsim pasimelst prie Aušros Vartų, 
Švenčiausia Motinėlė laimins mus . . .
Dievuli, prašom mes Tave daug kartų, — 
greičiau mums leisk sudrįžti į namus !

ŽVIRBLIS
PRANĖ TEKUTIENĖ

Bėgo, bėgo Poviliukas 
ir sustojo prie tvoros.
Mato — žvirblis kažką neša, 
užsimetęs ant kupros.

Žvirblis neša miežio grūdą 
tai Velykoms bus giros. 
Pilkasparnis gero būdo — 
ir vaikeliui duos jau jos..
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Duos girutės ąsotėlį, 
duos ragaišio su medum. 
Gal pakvies ir katinėlį. 
O, tai šoksim — dun, dun, dun! . .
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11. Jaunosios karalaitės gimimas
Po šitos triukšmingos, nepaprasto^ dienos, 

kada išlėkė spiečius, avilys aprimo. Buvo 
tylu, lyg po šermenų, nejauku ir tuščia. 
Keliolika tūkstančių bičių buvo palikusios 
senąjį miestą. Jis dabar ištuštėjo ir nutilo 
ūžęs. Tas nerimas ir triukšmas, kuris buvo 
jaučiamas kiekviename kampe, staiga išnyko. 
Likusios bitės nesmagios sukiojosi avilio vi
duje, lyg nežinodamos, ko čia pirmiausia 
griebtis. Netvarka, kuri buvo matyti miesto 
viduje, buvo didelė. Reikėjo tvarkyti ko
rius, užtaisyti atidarytas akeles, surinkti ir 
sudėti medų, kurį paskubomis iškeliaujančios 
buvo išlaisčiusios. Bitės pamažu ėmėsi dar
bo, tvarkė miestą, šlavinėjo gatveles ir takus.

Mažoji bitelė, grįžusi į avilį, taip pat pra
dėjo dirbti viduje. Tai vieno darbo griebėsi, 
tai kito. Bet širdyje buvo kažko liūdna, lyg 
graudu. Nebuvo grįžusi dar ta puiki, nuo
stabi darbo nuotaika, kuri viešpatavo avilyje 
anksčiau. Mažoji bitelė manė, kad tik ji 
viena neturėjo noro dirbti. Bet apsidairiusi 
aplinkui pamatė, kad nė kitos bitės neturėjo 
to judrumo ir skubumo. Visos bitės darbi
ninkės buvo prislėgtos nuotaikos ir tylios. 
Gal ir jos gailėjosi išskridusių į pasaulį savo 
draugių ir vyresniųjų seserų, kaip ir mažoji 
bitelė Darbštutė.

Praėjo viena ir antra diena. Bet nuotaika 
avilyje mažai kam pagerėjo. Darbas ne daug 
kur paintensyvėjo. Mažoji bitelė, pabudusi 
rytą, nesiskubino keltis kaip anksčiau, o lū
kuriavo lovelėje, trindama rankomis užmie
gotas akeles.

— Nežinau, ko man liūdna, — kartojo sau 
viena . . — Jau, rodos, apsipratau, išlydė
jusi drauges, o' širdyje vis jaučiu nesma
gumą. Nežinau kodėl, bet ir darbas nevilio
ja, laukuose žiedai netraukia . . Ar tik aš 
nenusikalsiu aviliui už tokį nerangumą?

— Ne tik tu viena tokia, — išgirdo ji se
nutės auklės balsą, kuri lazdele pasirams
čiuodama, ėjo pro šalį. — Visos mes tokios 
dabar nerangios, be nuotaikos, išlydėjusios 
senąją valdovę. Liūdna be jos. Bet tai nėra 
nusikaltimas. Kai gims jaunoji karalienė, 
pasikeis visas avilys. Pamatysi, mažyte. Aš 
jau pergyvenau kartą valdovių pasikeitimą 
avilyje . .

— Gal būt, kad tiesą sakote, — atsakė bi
telė. — Jūs geriau pažįstate gyvenimą .

— Taip, pažįstu, — ištarė senoji bitė. — 
Po šitų triukšmingų ir neramių dienų vėl 
grįš ramios, gražios ir saulėtos dienos. Neil
gai reikės jų laukti. Einu pasižiūrėti, ar 
greitai gims jaunoji valdovė, — ir ji nuėjo 
pamažu ten, kur buvo karalaičių lopšeliai.

Mažoji bitelė taip pat nusekė paskui. Prie 
karalaičių lopšelių buvo tylu. Tik budinčios 
auklės sėdėjo, laukdamos jų pabudimo auk
sinio korio akelėje. Čia nebuvo jau tokio 
susigrūdimo, kokį anksčiau bitelė buvo ma
čiusi.

Karalaičių lopšeliai buvo aklinai uždaryti 
gaubtomis' vaško durelėmis. Mažosios prin
cesės ramiai miegojo korių akelėse, susisupu
sios į baltus šilko vystykėlius.

— Ar greit pabus ten karališki kūdikiai? 
— paklausė bitelė vienos auklės, kuri klau
sėsi prie durelių.

— Seniai jau laukiame, — atsakė auklė. — 
Štai tuoj bus septinta diena, kai karalaičių 
vikšreliai virto lėlytėmis . . . Kiekvienu metu 
galime pamatyti atsidarant akelės dureles ir 
išvysti jaunąją valdovę.

Mažoji bitelė priėjo dar arčiau ir neatsi
traukė dabar nuo lopšelių nė valandėlės. Ji la
bai norėjo pamatyti jaunąją karalaitę. Juo 
artėjo jos gimimas, juo daugiau bičių atei
davo čia, lyg būtų nujautosios tą didžią, 
istorišką valandą.
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Buvo jau po vidudienio, kai mažąją bitelę 
pašaukė vardu ta pati auklė, su kuria ji bu
vo kalbėjusi.

— Žiūrėk, Darbštute! Ką dabar pamatysi, 
ilgai atsiminsi, — ir ji parodė pirštu į ju
dantį vaškinį dangtelį ant vienos korio ake
lės. Ten buvo vienos princesės lėlytė. Mažoji 
bitelė pastatė nustebusias akutes. Jai net 
žadą užėmė.

— Tai jau? ... — vos ištarė ji.
— Jau ... — atsakė susijaudinusi auklė.
Dangtelis ant pirmojo lopšelib vėl sujudėjo. 

Paskui jis trūko per pusę ir subiro. Korio 
akelėje pasirodė jaunosios karalaitės galvutė.

Daugybė bičių dabar bėgo čia, lyg kas 
joms būtų pasakiusios apie šitą nepaprastą 
įvykį. Vėl sujudo visas avilys, atgijo kiek
vienas kampas. Bitės plojo iš džiaugsmo 
rankomis, dūzgė sparneliais, viena kitai kar
todamos linksmąją žinią:

— Karalaitė gimė, karalaitė gimė!'. . t
Po keletos minučių prie karalaičių lopše

lių buvo didelė spūstis. Kiekviena bitė norė
jo pamatyti ir pasveikinti jaunąją valdovę.

Mažoji bitelė labai džiugesį, kad buvo atė
jusi čia kiek anksčiau. Dabar iš arti ji ga
lėjo stebėti, kas darėsi. Jaunoji karalaitė 
nedrąsiai apsidairė, dar keletą akymirksnių 
neišeidama iš savo lopšelio. Kai bičių būriai 
ją sveikino, ji nė galvos linktelėjimu joms 
neatsakė. Tik nustebusi žiūrėjo į visas savo 
spindinčiomis akimis. Bitės apsupo ją iš 
visų pusių.

Staiga karalaitė sujudėjo ir vikriai iššoko 
iš šilkų lovytės. Ji atsistojo ant kojų, išskėtė 
sparnelius, pasirąžė rankutėmis ir apsisuko

Laikas sodinti bulves
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ratu, bandydama žengti pirmuosius žingsnius. 
Bitės, kurios buvo arčiau jos, pribėgusios 
bučiavo iš džiaugsmo ją, glostė ir taisė glež
nus sparnelius. Tuojau ’suskambėjo choras. 
Visas avilys ją pasveikino:

Sveika, jaunoji karalaite!
Tu mūsų džiaugsmas ir viltis!
Tegu laimužė skaičiai žydi, 
tegu šviesi bus ateitis!

. Tegu žiedai vainikais pinas 
ir saulė juokias danguje,__

tegu daina džaugsmingai skamba 
mūs aukso rūme visame ...

Pakilk ir ženk į šviesų sostą, 
valdovė būsi mūs visų.
Be tavęs žūjų senas miestas 
ir viltis šviesesnių dienų ...

Dabar jaunoji karalaitė sujudo. Rodos, 
įgavo iš šių dainos žodžių drąsos ir jėgos, 
karališko išdidumo, kuris tuojau suspindėjo 
jos akyse. Švelnus, nedrąsus akių žvilgsnis, 
kuriuo ji žvelgė į visas susirinkusias bites 
prieš trumputę valandėlę, staiga išnyko iš 
akių. Jose suspindėjo savimi pasitikėjimo 
•ugnis, ryžtas ir drąsa. Jei bitės prieš keletą 
akimirksnių žiūrėjo į ją, kaip į mažą, silpną 
padarėlį, dabar su pagarba nusilenkė jai. ■

Mažoji bitelė nustebusi žiūrėjo į jaunąją 
karalaitę, kuri taip staiga pasikeitė. Dar taip 
neseniai jos šviesi, vaikiška kakta ir akys 
buvo pilnos švelnumo ir nedrąsos, o dabar 
staiga žvilgsnis degė aštriai ir net piktai. 
Kas gi pasidarė jaunajai karalaitei?

Mažoji bitelė norėjo pasiklausti, kaip stai
ga pamatė jaunąją valdovę vikriai apsisu
kant ir bėginėjant aplinkui. Ji suko galvą 
tai įvieną, tai įkitą pusę, lyg ko j ieškodama. 
Staiga, pribėgusi prie lopšelių, kur buvo jos 
sesutės — kitos dar negimusios karalaitės, — 
ji pirmą kartą piktai suzirzė ir aštriai su
dūzgė sparneliais. Tuojau išsitraukė savo 
aštrų gylį ir jau norėjo smeigti tiesiai į širdį 
toms, kurios gulėjo dar vystykluose.

Vaje, kaip tai buvo baisu! Mažoji bitelė 
krūptelėjo išsigandusi ir užsidengė delniu
kais akis, kad nepamatytų to baisumo.
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— Ką jūs darote! — ji norėjo susukti 
jaunajai karalaitei. Jau buvo bebėganti gel
bėti nekaltųjų, mažyčių princesių, bet ne 
taip lengva buvo prasiveržti pro bičių spūstį.

— Ar jūs matote? — tik garsiai ji sušuko 
šalia stovinčioms bitėms,' kurios ramiai žiū
rėjo į visa tai, kas turėjo atsitikti.

— Ko tu šūkauji? —atsisuko viena vyresnė 
bitė į ją. — Jei nežinai, kas turi atsitikti- su 
kitomis princesėmis, tai geriau pasiklausk 
kitų ...

— Ar tai jūs manote, kad galima jas ra
miai nužudyti? — sušuko drebėdama bitelė, 
taip susijaudinusi, kad vos galėjo ištarti žodį.

— Jų gyvenimas ar mirtis ne nuo mūsų 
noro priklauso, — ramiai atsakė. — Tu čia 
nieko joms nepadėsi. Ar surasi joms kitą 
sostą? Šį juk užėmė ta, kuri pirmiau gimė..

Bitelė gerai suprato jos žodžius. Ji žinojo, 
kad dvi karalienės niekuomet negali gyventi 
avilyje. Bet jai labai gailėjo mažyčių prin
cesių. Jai taip suspaudė širdį, kad ji nei
škentė nesušukusi, kai pamatė jaunąją kara
laitę, puolančią su aštriu gyliu prie jų 
lopšelių.

Mažoji bitelė nė neabejojo, kad jos visos 
tuojau būtų žuvusios, jei ne auklės, kurios 
stovėjo prie lopšelių. Jos nepasitraukė jau
najai karalaitei iš kelio, kaip ir tada senajai 

. karalienei . . . Bet bitelė iš karto pastebėjo, 
kad dabar auklės daug mažiau saugojo liku
sius princesių lopšelius nuo jaunosios kara
laitės, ne kaip tada kad saugojo nuo senosios 
karalienės. Anksčiau jos visos būriu buvo 
užgulusios kiekvieną korio akelę, kur buvo 
lopšelis, o dabar nieko panašaus birelė ne
matė. Tik kelios auklės testovėjo, neleisdamos 
arti prieiti jaunajai karalaitei. O jei ji, pa
gauta diedelio karališko pykčio, būtų veržte 
veržusis prie tų, kurios kėsinosi į jos pavel
dėtą sostą, vargu ar ją būtų pajėgusios su
laikyti. Bet jaunoji karalaitė dar buvo per 
jauna taip drąsiai veržtis per kliūtis, nieko 
nebodama. Negalėdama prieiti prie lopšelių, 
ji tik ėmė gailiai dūgzti sparneliais ir bėgioti 
aplink nerami ir pikta. Pasisukiojus dar kiek 
aplinkui, ji pagaliau pabėgėjo toliau | korio 
vidurį. Būrys auklių ją lydėjo. Atnešė tuojau 
jai ir valgyti ir gerti. Valgydino ir penėjo 
iš savo rankų, nuolat glostydamos sparnelius

Mergaitė. — J. Dobkevičiutės-Paukštienės 
piešinys

ir šukuodamos galvelę. Tarnavo jai kiek
viename žingsnyje.

Bitelė žiūrėjo į jaunąją karalaitę, ją ly
gindama su senąja valdove. Ji buvo dar labai 
jauna, bet taip greit keitėsi jos akių ir veido 
išraiška, kad reikėjo stebėtis. Ji buvo daug 
didesnė už kitas bites, žvaliomis ir spindin
čiomis akimis, judri ir gyva. Vos iššokus iš 
vystyklų, tik pirmųjų pusryčių paragavusi, 
jau valdovišku žvilgsniu dairėsi aplinkui, 
lyg stebėdama ir sekdama avilio gyvenimą ir 
bičių darbininkių darbus. ' Tik dabar mažoji 
bitelė suprato, ką reiškė aviliui valdovės akių 
žvilgsnis. Tuoj visos bitės sukruto sparčiau 
dirbti, visų nuotaika pakilo. Daug greičiau 
darbas tirpo rankose kiekviename kampe. Ir 
pati mažoji bitelė tai pajuto savyje. Pati ne
žinojo kodėl, bet širdyje linksmiau pasidarė. 
Darbas, kurį anksčiau ėmė nenoromis į ran
kas, dabar buvo daug mielesnis, prasminges
nis. Ne, jaunoji karalaitė nė bandyti nebandė 
raginti į darbą ar įspėti aptingusias. Bet 
pačios bitės pajuto savo širdyje balsą, šau
kiantį prie kasdieninio darbo, šaukianti vėl 
aukotis ir visomis jėgomis kovoti už šviesią
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ir gražią ateitį, kurią dabar turėjo atnešti 
aviliui jaunoji karalienė. Ne, tai ne ji ra
gino ir pradėjo kelti į darbą rytmetį, o anas 
nerašytas avilio įstatymas, kuris tiksliai 
tvarkė kiekvieną bičių nCestą.

Mažoji bitelė jau buvo ketinusi į laukus 
skristi. Net pati nustebo, pajutusi staiga 
širdyje žiedų ir saulės pasiilgimą. Taip se
niai buvo margose, žydinčiose pievose! Būtų 
tikrai dar šiandien pat iškridusi, bet pasiliko 
namuose, užtrukdama prie korių tvarkymo.

— Na, rytoj tai tikrai būsiu vėl prie ežero, 
— kalbėjo pati sau. — Vėl pamatysiu skai
stųjį dangaus mėlynumą ir nuostabųjį kitų 
vabzdžių gyvenimą . . .

Bet apsiriko mažoji bitelė. Negalėjo ten 
nuskristi. Ji manė, kad avilyje jau viskas 
nurimo, kad grįžo senoji tvarka ir ramumas. 

Bet darnaus, gražaus ir pastovaus gyvenimo 
avilyje dar nebuvo. Mažoji bitelė niekada 
nepagalvojo, kad po spiečiaus išlėkimo, dar 
taip ilgai užtruks galutinas susitvarkymas, 
kuris pastatytų kiekvieną avilio gyventoją į 
senas, tiksliai nustatytas ir paskirtas parei
gas.

Mažoji bitelė buvo užmiršusi dar kitas, ne
gimusias karalaites. Jų kiekvienos gimimas 
turėjo neišvngiamai atnešti aviliui ir naujus, 
tragiškus įvykius. Nes tai buvo ne paprastos 
bitelės gimimas, o bičių karalaitės, kuriai 
kiekvienai iš jų turėjo būti parūpintas kara
liškas sostas arba nukirsta galva. Ir vienu 
ir kitu atveju negalėjo tai įvykti avilyje 
nepastebimai ir slaptai, be skausmo, ašarų 
ir kraujo ...

• (Bus daugiau)

ADOMĖLIO SAPNAS
■ JONAS MINELGA

Pro mažyti langą Štai ir jo namučiai,
žiba žiburėlis. gražutėliai rūmai.
Ten sapnų liuliuojams Viduje — Velykė.
miega Adomėlis.

•
Ak, koks jos gerumas!

Mato’jis — Velykė Sėdas ant lovelės, ■ . ' r

takučiu ateina. glaudžia, glamonėja , f ’ '

Jai būrys vaikučių daug gražių margučių
traukia linksmą dainą. jam čia pat sudėjus.

Ryšulys jos rankoj, Ir staiga nubunda.
antroje pintinė. Kur tetą Velykė,

i

Girdi — Adomėlio kur margučiai gražūs.
vardą ji vis mini. Nieko nebelikę . . .
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Skaičiavimo pamokoje
Mokytojas. Šeši vaikai vasarą nuėjo prie 

upės. Dviem iš jų mama buvo uždraudusi mau
dytis. Kiek vaikų maudėsi:

Visa klasė vienu balsu. Šeši!
Visada pirmas

Naujas mokytojas sutiko lauke išdykėlį.
— Kuo tu vardu? — paklausė.
— Kaip ir tėvelis.
— O- kuo vardu tavo tėvelis?
— Kaip ir aš.
— O kaip tave mamytė šaukia, kai pietų 

kviečia?
— Pietų manęs nereikia kviesti: aš visada 

pats pirmas ateinu.
Kiek dienų savaitėje?

— Kiek dienų savaitėje? — klausia tėvas 
ketvertų metų sūnaus.

— Šešios, — atsako tas.
— O sekmadienis?
— Sekmadienis — ne savaitėje: juk ta diena 

nedirbama.
Tiek pat . . .

Mažas vaikas pasako kitam vaikui:
— Mano tėvelis su vienu gabaliuku cukraus 

išgeria šešias stiklines arbatos. Man tiek pat 
tereikia: aš su šešiais gabaliukais cukraus iš
geriu vieną stiklinę arbatos.

Gramatikos pamkoje
Mokytojas. Jonuk, išlinksniuok man 

daiktavardį višta.
Mokinys. Višta, vištos, vištai, vištą, višta, 

vištoje.

Mokytojas. O šauksmininkas?
Mokynis tyli.
Mokytojas. Kaip gi pašauktum vištą?
Mokinys. Put, put, imt.

Ji gali palaukti
Senukas dėdutis patogiai sėdi kedėje, ant no

sies akiniai, o rankose laikraštis. Bet jis sal
džiai snaudžia.

Čia pat žaidžia jo ketverių metų vaikaitis 
ir smarkiai beldžiasi. Bet to dar negana: po 
kurio laiko jis pasiima dūdą ir ima dūduoti.

Senukas išsigandęs nubunda, patrina akis ir 
sako:

— Liaukis, vaikeli. Tu neduoti man pasnausti.
— Gerai, dėduti, — sako vaikas: — aš pa

lauksiu, kol tu užmigsi.
Mokykloje

Mokytojas. Pasakyk, Jonuk, kam reika
lingas oras?_

Mokinys. Kad būtų kur paukščiams skrai
dyti.

Mokytojas. Parodyk žemėlapyje, kur yra 
šiaurės ašigalis.

Mokinys tyli.
Mokytojas. Tai nežinai? Kaip tau ne 

gėda?
Mokinys. Pone mokytojau, tamsta mums 

pasakojai, kad Amundsenas, Bairdas, Nansenas 
ir kiti vyrai ištisus metus jo jieškojo, kol rado, 
o man per tą trumputę valandėlę . . . Kokia 
čia gėda ...
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Kaip kiaušinius dažo. Mes buvom pripatę 
savo tėvynėje Lietuvoje per Velykas turėti 
daug gražių, dažytų kiaušinių — velykaičių, 
arba margučių. Jiems dažyti buvo prasimanyta 
įvairiausių naminių dažų ir marginti įvairiausių 
raštų. Kurie buvo labiausiai žinomi ir įprasti 
dažymai ir marginimai?

Svogūnų lukštai. Jau iš anksto prieš Velykas 
šeimininkės renka svogūnų žieves ir deda į 
•kokį maišeli. Pats paprasčiausias ir praktiš
kiausias kiaušinių dažymas yra svogūnų žievė
mis.

Kai jau reikia kiaušinius dažyti, ima saują 
svogūnų lukštų į litrą vandens, deda į kokį seną 
puodą, užpila vandeniu ir užvirina. Juo dau
giau lukštų, juo stipresni dažai, juo tamsesni 
rudos spalvos išeina kiaušiniai.

Kai lukštai paverda kokias 5 minutes, reikia 
puodą atkaisti ir palaikyti, kad kiek atvėstų. 
Tada dėti kiaušinius, statyti ant ugnies ir virti 
apie 6—7 minutes. Išgriebtus kiaušinius dėti 
trumpą valandėlę į šaltą vandenį. Iš vandens 
išgriebtus kiaušinius dėti ant audeklo (geriau 
vilnonis) ir, kaip tik apdžiūsta, dar šiltus ap
trinti su riebaluotu popierium ar riebaluotais 
pirštais. Nuo riebalų kiaušinių lukštas gražiau 
žiba.

Taip dažytus kiaušinius galima dailiai išsku- 
tinėti su mažu aštriu peiliuku.

Antras būdas svogūnų žievėmis dažyti yra 
toks:

Svogūnų žieves užpilti verdančių vandeniu, 
kad suminkštėtų. Kai pravesta, tirštai vynioti 
į tas žieves kiaušinius ir retai apsukti siūlais, 
kad vietomis lukštai prie klaušinnio prisispau
stų. Pavirinus tiek, kiek reikia kietai išvirti 
kiaušiniui, išvynioti ir išimti. Būna margi, 
šešėliuoti kiaušiniai. Kartais gaunamas labai 
įdomus margumas.

Trečias būdas toks:
Žalius kiaušinius išmargiana vašku įvairiais 

raštais (ir pamerkia f svogūnų žievių išvirtą 

skystimą (be pačių lukštų). Pamirko kokias 
6—8 valandas. Per tiek laiko kiaušiniai jau nu
sidažo, ir verda juos paprastam švariam van
deny. Tada vašku rašyti raštai lieka šviesūs, o 
kitos vietos tamsiai rudos arba paprastai ru
dos — tai priklauso nuo dažų stiprumo.

Prieš marginant vaškas ištirpinimas. Margina 
su plonu šiaudeliu arba su špilkos buožele.

Alksnių žievės. Penkias — šešetas dienas 
prieš kiaušinių dažymą, prilupa alksnių žievių 
su brazdu, sudedą į kokį indą, dar primeta su- 
rūdyjusių geležgalių ir užpila verdančiu van
deniu. Vašku, parafinu ar lajum margintus 
kiaušinius sudeda į tuos dažus (jau žievės ir 
geležgaliai turi būti išgriebti)' ir laiko visą parą 
(24 valandas). Iš dažų išgriebtus kiaušinius 
verda švariam vanedy.

Tokiuose dažuose virti kiaušiniai būva juodi, 
tik rašytosios vietos lieka šviesios.

Raudonieji burokėliai. Raudonuosius burokė
lius išverda, nulupa, smulkiai supjausto ir už
pila karštu vandeniu. Taip palaiko apie pusę 
paros (12 valandų). Margintus kiaušinius deda 
į tokį skystimą ir laiko 6—8 valandas, paskui 
verda tyram vandeny. Nemargintus galima virti 
iš karto burokėlių skystime. Į skystimą reikia 
įdėti kiek druskos.

Tokiam * skystyje virti kiaušiniai išeina tam
siai raudoni.

Rugių želmenų skystyje virti kaiušiniai išeina 
gelsvai žalsvi.

Rugiagėlių žiedų skystime virti kiaušiniai nu
sidažo melsvai. Suprantama, kad rugiagėlės pa
renkamos ir džiovinamos iš anksto, kai dar ru
giai auga lauke. Dažymo būdas toks pat, kaip 
su svogūnų žievėmis.

Beržų žirginiukų Skystyje virti kiaušiniai bū- 
* va žalsvai gelsvi.

Čia suminėti dažai dėl to patogūs, kad netepa 
i pirštų, o tai labai svarbu mažiems vaikams.

Yra ir dar visokių dažymo būdų, bet visų juk 
čia negalima suminėti. , ,
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Popiežiui Pijui XII šių metų kovo mėn 2 d. 
suėjo 72 metai amžiaus, kovo 12 d. — devyneri 
metai, kaip išrinktas popiežium.

Vydūnui 80 metų. Mūsų gerbiamajam rašy
tojui ir mąstytojui daktarui Vydūnui šių metų 
kovo mėnesio 22 dieną sueina 80 metų amžiaus.

Jauniausias Dirigentas, aštuonerių metų Per- 
rucio Burco, iš Italijos išvyko į New Yorką, kur 
pirma kartą jam teks diriguoti orkestiui Jung
tinėse Valstybėse. Vėliau jis vyks j Kanadą ir 
į kitus kraštus.

Miniatiūriniai Radio apartai. Elektros ga
minių pramonė Amerikoje pasiekė tokio tobu
lumo, jog ateityje tikimasi pagaminti tokius 
radio aparatus, kad ant vieno delno tilps siųstu
vas, ant kito priimtuvas.

Mahatma Gandhi laidotuvės. Neseniai įvyko 
Indų tautos vado Mahatma Gandhi laidotuvės. 
Jo kūnas buvo sudegintas ir pelenai varinėje 
urnoje buvo atgabenti prie Gango upės, kuri 
indų laikoma šventa. Ten jo pelenai buvo iš
berti j vandenį. Laidotuvių procesiją sudarė 
šimtatūkstantinė minia žmonių, iš lėktuvų buvo 
beriamos gėlės, minia aimanavo ir verkė.

Nors Marse ir šalta, bet esama gyvybių. Moks
lininkai nustatė, kad' Marse gali būti menkos 
rūšies gyvybių — kerpių. Marse šalta, tempe
ratūra žemiau nulio.

Tarptautinė komisija Kovai su vergija.
Numatyta sudaryti tarptautinė komisija kovai 

su vergiją. Į tą komisiją įeitų mokslininkai, 
teisininkai, žurnalistai, žymūs visuomenės vei
kėjai ir kiti asmenys. Si komisija turėtų iš
kelti faktą, kad dvidešimtajame amžiuje yra 
dar veikianti Sovietu Sąjungoje tokia baisi ver
gija, kokios pasaulio istorija dar nežino. Komi
sijos uždavinys būtų nepaliaujama kova dėl 
šios vergijos panaikinimo.

/■
Aukščio rekordas. Vienas Anglijos lakūnas 

šiomis dienomis pakilo 17 kilometrų į orą. Ky
lant į tokį aukštį reikia užsidėti specialius kvė
pavimo aparatus, nes jau 17 kilometrų aukštyje 
mums įprastas kvėpavimas nėra galimas, ypa- «
tingai dėl deguonies trūkumo. Net lėktuvų mo
torai yra aprūpinti specialiais prietaisais, kurie 
parūpina motorui reikiamą kiekį deguonies, be 
kurio motoras tame aukštyje neveiktų.

člŽDAViniAIM. JbOmb 
IR. P' A v r< > A ' S

Pagalvokit ir pasakykit:
1. Ko žmogus ir arti nemato? 4. Kas atsitinka su duobe, kai imi iš jos žemes?
2. Kur lekia varna, pabaigusi trečiuosius 5. Kokio šuns zuikys labiau bijo: balto ar

metus? juodo?
3. Kokių akmenų upėj daugiausia? 6. Kada žmogus pradeda valgyti?

„SAULUTĖS“ adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14 t
Tiktai siunčiant rankraščius ar paveikslus, reikia rašyti Redakcijai, o siunčiant pinigus ar rašant 

„Saulutės“ prenumeratos ir; platinimo reikalais, rašyti Administracijai.
Druck: Borek & Geiser, (21a) Detmold i. Lippe.
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