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Balys Gaidžiunas
Kaimo ulytėlėj
Kaimo ulytėlėj girdžiu balsai griaudu — 
Grįžk, sugrįžk namole, mūsų paukščiai grįžta. 
Be tavęs šakelės visam sode rauda 
Ir pražydęs žiedas nelaiku nuvysta.
Kaimo ūlytėlėn žali uosiai svyra, 
Dulksta vieškelėliai saulės pažarstyti. 
Sesių ašarėlės priejuostėlėn byra, 
Kad namo sugrįžtant vis dar nematyti.
Ūlytėlėn krinta lapai paauksuoti 
Ir pravirksta vėjas tarp nuogų šakelių. 
Per naktis motulė nenustoj dejuoti, 
Kad vis tuščias tuščias į gimtinę kelias.
Kaimo ūlytėlėn sniegas saujom byra 
Ir prisėja žeme spindinčių žvaigždelių. 
Eitum nukeliautum kelis šimtus myliu, 
Kad pasiekt galėtum, j gimtine, kelia.
Kaimo ulytėlėj vėl kaštonuos žvakės, 
Vėl žalia šakelė prie seklyčios lango. 
O, per daug jau vėjai laužė mus ir plakė, 
Norim nusilenkti savo žemės dangui. 
(Bayreutho kalėjime 1945. 3. 30.)

KANČIA (mozaikaiZ. Kolba

Sekminių rytas

Ant didžio kelio

Ateis sekminių šventas rytas, 
Bažnyčios varpas skelbs maldas. 
Sodybų kryžiai iškaišyti 
Atleis mums nuodėmes mažas.

h

Sunku užaugt jaunam berželiui 
Kai stelbia jį seni beržai.
Pravirksta akmenys ant kelio, 
Ant didžio kelio — negerai.
O, negerai, šalie gimtoji. 
Kai audros 
Vėl daugel 
Vėl drasko 

sukelia gaisrus, 
vargo prisijoja, 
žemę ir namus.

Lietimu j

V

Ir eis mergaitės vienaplaukės, 
Eis basos parugiais žaliais. 
Skambėsit tėviškės palaukės 
Visais pražydusiais laukais.

Kalbėsis vyrai ant šventoriaus 
Apie tėvynę ir namus,
O giesmės atsišauks pilioriuos 
Kad tik' palaimintų dangus.
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ŽAISLAS
Dvidešimtvasare stovėjo ji vienplaukė, lengvutė 

tir smalsiai dairėsi po apylinkę, kurioje visai neti
kėtai atsidūrė. Jau metai kaip baigusi mokytoju 
seminarija, ji tik dabar susiprato dirbti^ nes lig Šiol 
nesutiko važiuoti j kaimą, lepinama savo turtingųjų 

i tėvų, laika leisdama tarp pramogų ir aplink šokinė
jančiu gerbėju.

Tačiau, mėnesiams slenkant, besikaupianti ener
gija ir judri nerimstanti prigimtis darė ja kaskart 
inoringesnę, viskas jai nusibodo, ir ji godžiai stver
davosi skaityti laiškus, kuriuos siųsdavo mokslo 
draugai, aprašinėdami pirmuosius žingsnius savo 
profesijos kelyje.

Ir ne tiek jai rūpėjo klasės darbas, kiek ji domė
josi jų nauja aplinka, naujais žmonėmis ir keletą 
kartu perskaitydavo vietas, kur buvo mėginta cha
rakterizuoti kaimo gyventojus, pašiepti jų ydas, pa
rodyti kovą su kliūtimis. Bet ypač' ją veikė statomi 

, 1 vaidinimai, įvairūs vakarėliai, jaunuomenės susitel
kimai, ekskursijos ir tingus neveiklumas jai da
rėsi kaskart kartesnis, kol vieną dieną nebeišlaikė 
ir nusiuntė šv. ministerijai prašymą su kuklia pa- 

1 staba: „sutinku bet kur važiuoti".
‘ . Laukti ilgai neteko. Po savaitės atėjo ir pasky
rimas. Jai siūlė vykti į kaimą netoli demarklinijos. 
Ten, netikėtai susirgęs, mokytojas išvyko i sanato
riją ir ji turinti negaišdama keliauti, kad vaikai ne
liktu be globėjos.

Smulkus žemėlapis rodė, kad iki artimiausios ge- 
įležinkelio stoties virš 30 kilometru, o iki plento 
20, bet’ tas jai neberūpėjo. Sveika jaunystė 
troško savarankumo, Įvairumo, nuotykiu, ir ji sku- 
ibėjo krauti daiktus, neklausydama tėvu ir artimųjų, 
kurie pykdami mėgino atkalbėti nuo beprotiško 
žygio.

Ir štai jau vietoje. Nedidelis 12-os ūkių kaimas, 
paskendęs dauboje, ilsėjosi spaudžiamas aplink ky
lančių kalvų, už kurių tūnojo tamsaus miško siluetas.

Trobesiai iš lauko pusės atrodė apleisti, pajuodę, 
jaujos sukrypusios, tvoros apsamanojusios, apipu
vusios su didžiausiais tarpais, tarp kurių lengvai 
pralįsdavo vienmetis veršiukas.

Per kaimą raitydamasis bėgo 3-čios rūšies vieške
lis, kuris, tuoj pabėgėjęs i laukus, kirto nedideli 
upeli, per kurį žvilgėjo naujas medinis tiltas, saugo
jamas žilvičių.

Tačiau nei jaučiamas užkampis, nei vaizdų pras
tumas negalėjo palaužti merginos entuziazmo. Nes, 
pirmą kartą išsmukusi iš tėvų globos, ji pajuto lais
vės svaigulį. Laisva nuo visu dėdžių dėdienių tra
dicijų, tu šeimos susirinkimų, nuo visų ją globojan
čių, saugojančių, tariamai ar tikrai drebančių dėl 
jos sveikatos, įkyrėjusios su savo šiltais megztukais, 

paltais, nuolat dejuojančios dėl jos elgesio — tar
tum ji visą laiką būtų mažas kūdikis! Laisva kaip 
paukštis, laisva kaip mintis bekraštėse savo svajo
nėse, ir tas pasaulis dabar jai atrodė toks erdvus, 
toks sklidinas saulės ir džiaugsmo, kad ji trypė ir 
šypsojosi, alkdama nuotykiu.

Jau pirmieji žingsniai jai buvo saldūs, nes lau
kiantis ūkininkas pagarbiai lenkėsi, vadindamas pa
nele mokytoja ir elgėsi, kaip su suaugusia, savaran
kia būtybe.

Šie 30 kilometrų šunkeliais su sunkiai pakrautu 
vežimu prabėgo nejučiom. Ji smulkiai klausinėjo 
apie kiekvieną kalniuką, sodybą. Istorijos viena po 
kitos plaukė pro ausis ir vis jai buvo maža, vis 
naujai jos akys sužibdavo, kai pastebėdavo ką 
nauja. Ir pagaliau — vietoje. Medinė, pajuodus, 
mėlynom langinėm troba. Bendras koridorius ir į 
kaire du nemaži kambariai.

Visa tai ji apvedė vienu žvilgsniu, narsiai nuga
lėdama švystelėjusią baime. Medinė prasta lova, 
tokie pat du stalai, didelė griozdiška spinta, kušetė 
ir kelios kėdės. Viskas. Tas skurdas paragino veikti 
ir ji šokinėjo, kaip voverė, nebegalėdama likti toje 
atmosferoje. Tuoj atidarė lagaminus ir stalai aki
mirksnyje sulaukė brangių staltiesių, langai pasi
puošė ilgom Šilkinėm užuolaidom, ant mažesnio stalo 
atsidūrė moderniškas, tamsus patefonas su naujai
siais šlageriais, sienų nuogumą paslėpė kilimėliai. Ir 
po valandėlės kambariai visai pakeitė savo veidą. 
Suprakaitavusi, bet patenkinta, apsižvalgė ir įsiti
kino, kad, laikui bėgant, pajėgsianti Įtaisyti nors 
kuklų, bet jaukų lizdelį.

Taip, dabar laikas savimi pasirūpinti ir, ilgai ne
laukdama, nusviedė kelionės vilnonius drabužius. 
Šita šilkinė, balta trumpikė ir tas tamsiai mėlynas, 
aptemptas sijonas tikrai jai tiks. Persivilkus sušu
kavo plaukus ir kryptelėjo j veidrodį. I ją pažvelgė 
juodos, ugningos akys, pailgas, pilnas išdykumo vei
delis, skoningai sudėti plaukai. Šyptelėjo. Taip - 
lengvai apsirėdžius — tikrai mama bartų! A, kaip 
smagu būti pačiai sau šeimininke! Kaip gera, kad 
dabar gegužis! Kaip laiku tas mokytojas susirgo! — 
ir vėju apsisuko po kambarį...

įėjo šeimininkė. Tik metus žvilgsni, mokytoja 
pastebėjo jos susižavėjimą, nedrąsumą ir liko didžiai 
patenkinta. Iškilmingai pakvietė viešnią sėstis ir 
prasidėjo derybos: pusryčiai, pietūs, vakarienė, ką 
ji mėgstanti... Žinoma, čia sunku, daugiau teks pa
sitenkinti kaimišku maistu, bet jie jai stengsis ir 
mėgins kai kurių produktų gauti miestelyje.

Derybų metu mokytoja sėdėjo, kaip ant spy
ruoklių. Ji tirpo iš malonumo. Kaip gera būti su
augusia! Kaip gera būti pačiai sau šeimininke! Bet 
ji visomis jėgomis valdėsi, nenorėdama parodyti 
savo vaikiškumo, nepatyrimo. Priešingai, net mė-
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gino derėkis, suraukdama kakta ir kartu vogčiomis 
mesdama aki i veidrodi, ar jai tinka... Pagaliau 
derybos pasibaigė ir patenkinta spruko į gonkas ste
bėdama apylinkę, kur buvome ja palikę ir kur da
bar pilna krūtine traukė kvapnų orą, grožėdamasi 
dviem milžinais beržais, kurie stovėjo abipus ke
liuko. Vienas iš jų savo šakom globojo jos gyve
nama narna, kitas siekė svirną.

Pro šąli ėjo jaunas vaikinas, ja pastebėjęs net stab
telėjo, bet tuoj, patankinęs žingsnius, pasuko už dar
žinės, kur ilgai tyrė savo basas purvinas kojas.

Tuoj pat prisistatė ir kitas: aukštas šviesiaplaukis 
milžinas, nešinas kairėj kirvi, lėtai išsuko iš kelio ir 
pakelė galvą tik tada, kai susidūrė su mokytoja. I 
ją pažvelgė neskustas, grubus, bet nebe tam tikro pa
trauklumo vyriškas veidas, kurio spindinčios, nera
mios akys atrodė nuvargusias. Nerodydamas ma
žiausio nustebimo, jis, dešinės rankos judesiu, ne
kantriai paklausė:

— Atvažiavo?. .
— Kas?
— Senis . . .
— Koks senis?!
— Seimininkas.
— Atvažiavo ...
— Aha, — ir net nelinktelėjęs, lėtai apsisuko ir 

nudrožė savo keliu.
— Meška, — pareiškė savo nuomone viešnia, 

smalsiai sekdama tolstanti, bet tuoj sutrukdė išėjusi 
šeimininkė.

— Panelė mokytoja apžiūrit kaimą?
, — Taigi... įdomu naujoje vietoje, o kur mo

kykla?
— O štai šitas namas, — parodė kitapus keliuko 

už keliasdešimt žingsnių baltomis langinėmis na
muką — gal norit apžiūrėti?

Po ranka su šeimininke, galiuką pajėjėjusios, įsuko 
j klasę. Kambarys nedidelis, bet viskas išplauta — 
net blizga. Kampe maža spintelė su mokslo prie
monėmis, kuri be rakto atsisakė parodyti savo tu
rinį.

Išgirdusi balsus. įkišo galvą pilna raudonskruostė 
moteriškė -— mokyklos namo savininkė.

— Vaje, kokia graži mokytoja! Tikras angeliu
kas! Kaip gi panelė čia ir dirbsi? Panelei tik j 
miestą važiuoti, o ne su tais snargliais . ..

Nesuspėjus mokytojai atsakyti, o jau su trenksmu 
virto durys, ir — uždusus įlėkė suaugusi mergina. 
Pamačiusi viešnia susigėdo ir jau suko atgal, kai 
mokytoja ištiesė ranką:

— Pirmoji pažintis su jaunuomene, Gražina Ur
bonaitė.

Prakalbinta nedrąsiai atkišo savąją, kurią moky
toja stipriai suėmė, tuo pat metu nuslysdama žvilgs
niu per įkaitusį merginos veidą.

— Jeigu pas jus visos tokios gražuolės, tai rink
tinis jūsų kaimas.

— Panelė mokytoja spėjot, — patvirtino ją atly
dėjusi ūkininkė. — Liucė tai mūsų pažiba, aplink 
nerasi tokios. -

Gražina tik tą tetroškusi sužinoti, dėkinga pabu
čiavo merginos skruostą: jei gražesnės nėra, Liucė 
nebus jai rimta konkurentė.

Ledai pralaužti; visos pasijuto tokios artimos ir 
Gražina pakvietė pas save vaišiu. Tačiau Liucė, 
motinos spiriama, turėjo atsisakyti ir nukeliavo tik 
abi likusios. Pastebėjusi pro plyšius smalsias akis, 

Gražina dar labiau išsitiesė, liekna, šviesi, išdidžiai 
pakelta galva...

— Panelei nepatinka, kad čia taip prigriozdyta, 
visos tvoros sulūžusios, t bet tai padarė toji kolo
nija; jau treti metai laukiam išskirstomi i kolonijas 
ir vis nesulaukiam. O mūsų vyrų ir su pagaliu da
bar nepriprašysi ką nors pataisyti, tai, sako, motin, 
vistiek reiks griauti. Taip ir gyvenam, gėda žmogui 
parodyti, vis laukiam diena iš dienos. Tik mūsų 
mergaitės bent darželius dar stengiasi prižiūrėti, o 
šiaip viskas nyksta ..

Mokytoja, susisodinusi savo viešnias ir pakvie
tusi šeimininką, atidarė lagaminą, ištraukė vyno 
bonką.ir pripylusi liepė ragauti. Prasidėjo vaišės. 
Svečiai, neįprastai vaišinami, pradžioje varžėsi, bet, 
nuolat raginami, po trupučiuką atsirišo liežuviai ir 
maža draugijėlė pagyvėjo. Visi trys stengėsi šviesti 
savo viešnią, pasakodami apie buvusį mokytoją, 
apie derliu, apie kolonijas, kurių taip laukė, apie 
viršaitį ir kitką . .. Laikas nesekamas greit prabėgo, 
ir moterys, tik gyvulių maurojimo pažadintos, išsi
skubino padėti šeimynai.

Gražina užsuko patefoną ir erdvę pripildė švarūs, 
nauji kaimui tonai. Jie plaukė, liejosi tolyn, siekė 
visus užkampius ir kaimo jaunimas, nutraukdamas 
darbą, atidžiai sukluso ...

Tuo tarpu šeimininkas pasakojo apie kelionę 
Amerikon, kaip jis ten melžė šimtą karvių, o moky
toja meiliai žiūrėjo i akis kartais pildama į taurele 
ir kartu sekdama šešėlius, kurie pradžioje pavieniai, 
o toliau ir mažom grupelėm pradėjo rinktis ir suki
nėtis prie lango. Ir, prisimindama rūstų jaunuolį, 
netikėtai pagalvojo:

— Kažin ar čia irgi slankioja, — bet sekti jau ne
bepajėgė, akys vis labiau merkėsi, vokai liko švi
niniai.

Ūkininkas gal dar ilgai būtų pasakojęs, bet, at
nešusi vakarienę, šeimininkė tuoj jį išvarė.

— Dievuliau, jis vis dar sėdi besarmatis, pasilsėti 
neduoda, varykit jį, panele, kad pats kelmas!

Senis išėjęs pasikasė pakaušį, pavydžiai pažiūrėjo 
į nelaiku susirinkusį jaunimą ir, sunkiai atsidusęs, 
nuėjo į kamarą miegoti.

Rytas kaip pasaka. Ant jaunutės žalumos spindi 
tūkstančiai akelių, kurios be pertraukos mirksi, 
žaizdamos įvairiomis spalvomis. Lengvutė šiluma 
tirpdo besprogstančių medžiu bei žiedų kvapą, kuris 
vėju iriasi po visą sodžių. Saulės spindulys, kirs
damas medžiu šakas, įsivagia į mokytojos kambarį. 
Ji jau seniai nemiega ... Saitas vanduo gaivina jos 
rausvą, sveiką kūną, ir stangri kaip plienas ji daro 
rytmetinę gimnastiką. Pro langa skverbiasi mažųjų 
balsai. Tai pirmieji mokiniai renkasi į mokyklą. Jų 
nedaug, dabar dirba tik pirmasis skyrius, vyresnieji 
jau seniai padeda tėvams ūkininkauti. Mokytoja, 
pasislėpus už užuolaidos, stebi būsimus auklėtinius. 
Pirmoji pamoka jos visai nebaimina, juk jai teko 
prakaituoti prie savo draugų, net mokytojų akių, 
tada iš tikrųjų drebulys imdavo, o čia — tik malo
numas ...

Tamsus be rankovių megztinis išryškina jos liek- ' 
numą, grožį ir, jai atrodo, teikia griežtumo.

Malda, pirmieji klausimai, nedrąsūs atsakymai, 
vadovėliai, sąsiuviniai ir bematant didžioji per
trauka. Ji veda vaikus į kiemą pažaisti. Čia jau
nimas pasijunta drąsiau, ypač berniukai. Jie tuoj
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apsėda tvoras ir vienas išdykiausias jau Šokinėja 
darže. Ūkininkė iš tolo stebi. Gražina valingu 
gestu tuoj ji pasišaukia ir įsako eiti j klase, kampe 
atsiklaupti. Jos žodžiai trumpi, aiškūs, jaučiama 
jėga. Ji tyčiom aštriai baudžia, norėdama Įtikinti, 
parodyti savo galia. Kurį laika vaikai nustebę 
žiūri, bet vienu akimirksniu tvoros lieka tuščios, 
nors ji neatrodo pikta, priešingai — Šypsosi, pradeda 
daina ir rateli. Vaikai visai pavergti. Tos elegan
tiškumas, grožis jiems imponuoja, o griežtumas di
dina atsargumą. Tas antrametis Kalvaičiu Pranu
kas, kuris ligi šiol liko nesuvaldomas, dabar ašaro
damas, su didele gėda, klūpo klasės kampe — nes, 
nepratęs prie taip blizgančiu žmonių, jis neišdrįso 
jai pasipriešinti.

Gražinos pirmoji pamoka žinoma visam sodžiuje. 
Nuomonė gan palanki.

— Na, pagaliau Šita sutvarkys, o tai prie mo
kyklos geriausia žemė, o žiūrėk, nieko pasodinti 
negali, vis tie bisurmonai išspardo, kaip kumeliai; 
pats Dievas ja čia atsiuntė, — džiaugėsi mokyklos 
kaimynė našlė Vabalienė.

— Ką ir bekalbėti, susirgo, gaila žmogaus, bet 
ten iš jo ir mokytojas; kiek jie man sveikatos su
ėdė, kiek teko prisirėkti, bent pasilsėsiu, — už
baigė Liucės motina.

Gražina nerimo. Ji norėjo kuo greičiausiai pa
matyti savo kolegas mokytojus, vietos inteligentus 
ir, tik apsitvarkiusi, jau prašėsi į miestelį. Vežė 
pats šeimininkas. Tuoj už tiltelio kelias lipo į kaina, 
palaipsniui blogėdamas. Pradėjo atsirasti duobės, 
klanai vandens, kur išmirkęs molis kas minutė grasė 
apversti ratus. Ir kuo tolyn, tuo blogyn’ augo ir 
krito naujos pakalnės, ir ūkininkas nuolat buvo ver
čiamas eiti greta vežimo, kad neįvyktu nelaimė. Va
žiuojama buvo vėžio žingsniu. Visgi po dvieju va
landų jie šiaip taip nuvažiavo septynis kilometrus. 
Miestelis nedidelis, bet švarus beveik be lūšnų. Jo 
viduryje stovėjo balta bažnyčia, į kurią mokytoja 
pažvelgusi pagalvojo:

— Tai mano laikina sostinė — ir, sužinojusi kelia, 
nuskubėjo pas mokyklos vedėją. Pirmoji pažintis 
atnešė kartu nusivylimą. Tai jau vedęs, pagyvenęs 
žmogus, kuris neparodė nei nustebimo, nei džiaugs
mo, bet kalbėjo su ja tartum senas pažįstamas. Be 
to, nuolat trukdomas vaiku, kurie Šaukė kažkokiu 
reikalu pas mamą. Skubėdamas jis net nepaklausė 
iš kur ji atkeliavo, nesusidomėjo kaip ji įsitaisė. 
Jam visai nerūpėjo jos pirmoji pamoka. Priešingai — 
jis greit išsėmė savo nurodymus ir nutilo. Mergina, 
norėdama šį ta daugiau sužinoti, buvo priversta 
klausinėti, ar yra daugiau mokytoju, kas jie tokie, 
ar galėsianti čia draugiu susirasti ir t. t.

Atsakymai jos nedžiugino. Mokytoju nedaug: 
jo žmona ir dar kita, ištekėjusi už pašto viršininko, 
kuris yra kartu ir šauliu vadas. Agronomas vedęs, 
policijos vadas senas, ot, vargonininkas galės jai 
sudaryti kompaniją. Tai linksmas vyrukas, turįs 
gerą balsą.

Informacijos nebaigtos. Toliau nėra kas veikti. 
Vakarienės jos nepaprašė ir, kiek palūkuria
vusi, ji atsisveikino. Išėjo pikta ir nusiminusi. Ji 
tikėjosi kitko. Tikėjosi jaunimo, naujų pažinčių, 
linksmaus vakaro, daugybės klausimu (į kuriuos iš 
anksto turėjo paruoštus atsakymus), ir štai nieko . .. 
Jai gėda net šeimininkui pasirodyti: visą kelią de- ' 
rėjosi trokšdama miestelyje bent 6 valandas pasi
likti, o tuo tarpu vos pusvalandis tepraslinko. Žūt 
būt reikėjo kiek sugaišti, kad iš jos nesijuoktų, ir 

todėl mėgino pasivaikščioti. Bet vienai greit pasi
darė nebejauku ir ji patraukė atgal, tačiau šeimi
ninko prie arklių neberado. Pagalvojusi pasuko už 
miestelio į laukus, bet, įklimpusi į purvą, vėl buvo 
priversta grįžti. Pasisukinėjusi apie vežimą nutarė 
kantriai laukti. Praėjo valanda. Pagaliau pasirodė 
gaspadorius.

— Kągi, panele mokytoja, taip greitai, — pa
klausė šelmiškai, — aš tik arklių paveizdėti, o jau 
ir jūs čia, maniau nakvoti teksią.

— Vedėjas serga, nepatogu buvo pasilikti — me- . 
lavo įkaitusi Gražina.

Kelias atgal dar vargingesnis, nes nebebuvo nuo
taikos, tik šeimininkas nenusimindamas, įsikandęs 
antros rūšies papirosą, pasikirpęs plaukus, mėgino 
linksmai tęsti pokalbį.

Pagaliau kaimas.
Tą naktį mokytoja ilgai vartėsi lovoje. Tamsus 

Šešėlis, kaip voras, pradėjo skverbtis į gyvenimo 
išsiilgusią širdį, keldamas abejojimus. Visas jos bu
vęs entuziazmas pradėjo tirpti ir su baime, tartum 
pirmą kartą, ji įsas tebėjo žemas slegiančias lubas, 
basas purvinas kojas, išgirdo už lango nejaukią vėjo 
kelione beribiuose plotuose, ir ilgesys, kaip praėjusi 
jaunystė, suspaudė sielą. Namiškiai, šviesa, mu
zika, jaukūs kambariai, gerbėjai juoduose kostiu
muose . . .

Bet ar iš tikrųjų ji tą visą prarado? .. ar nėra kelio 
atgal? .. Ne, ir dar kartą ne! Ji laisva, nepatiks — 
viską mes ir grįš; kodėl jai nepažaidus? Juk tai 
pramoga, laikinas malonumas! ..

Ir ši mintis, kaip šiltas spindulys, vėl praskaidrino 
nuotaiką. Ko ji taip susirūpino? Ar iš tikrųjų ji 
priversta pasilikti? Ne, ir dar kartą ne! Nors rytoj 
ji galinti iškeliauti! Ramumas sušildė nuotaiką, už
simerkė akys, pradėjo kilti neaiškūs troškimai, nu
krypo svajonės, bet vaizdai darėsi kaskart miglo- 
tesni ir nuraminta ji užmigo . ..

Iš po šilkinių užuolaidų ji žingeidžiai sekė kaimo 
jaunimą. Dienos metu jai buvo sunku susitikti, nes 
didžiosios pertraukos metu tik vyresnieji maudavo 
pro šalį, o jaunimas, ypač vyrai, suko aplink. Užtat 
dabar, tirštėjant pavakariui, jų vis daugiau klampi
nėjo. Jos akys su pasitenkinimu gulė ant aukštu 
plačiapečiu žaliukų. Tarp jų ji žvalgėsi to keisto 
šviesiaplaukio jaunuolio, kuris pirmą dieną buvo ją 
užkalbinęs, ir kuris vėliau praėjo pro šalį net galvos 
nepasukęs.

Tegu tik jis dažniau pasirodo: ji mokėsianti ji i 
savo tinklą pagauti, pagailėsiąs jis savo grubumo. 
O dabar miega meška, ir pasipiktinusi kuriam laikui 
pasitraukė nuo lango.

Šį pirmą šeštadienio vakarą norėtų pasikviesti jau
nimą, pašokti, padainuoti, save parodyti, bet nuta
ria palūkėti, pasibranginti,

Užsuko patefoną. Spaudos baliaus valsas nuban
gavo pro langą į krintančią dieną, kurioje dygo vis 
nauji siluetai. Mokytoja iš judesių pastebėjo, kad 
tariamasi. Ir iš tikrųjų: pagaliau iš būrio atsiskyrė 
dvi merginos ir, žvilgterėjusios į jos langą, pasuko 
į namus. Mokytoja dar spėjo atsidurti prie stalo, 
tartum tvarkydama sąsiuvinius ...

Nedrąsus beldimas.
— Prašom ...
įėjo pasipuošusi Liucė su kita.
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— Labas vakaras, panele mokytoja...
— Labas vakaras viešnios, prašom prisėsti...
— Kad mes, panele mokytoja, su reikalu, tik bi

jom prašytis ...
— Tai tau, aš maniau, Liucė, man drauge tapot 

nuo pirmos dienos, sakykit nesivaržydamos, jei ga
lėsiu mielai pageidavima įvykdysiu.

— Panelė galėsit, čia Padubiu vienkiemy, tuoj už 
tiltelio, kokinė, tai visas kaimas labai prašom ir jus 
atsilankyti.

— Visas jaunimas — pataisė atlydėjusi.
— Tikrai jums dėkinga, kad manęs nepamiršot, 

ir, žinoma, einu, leiskit tik susitvarkyti; sėskitės — 
ilgai netrukdysiu.

Kitam kambaryje, nors dar buvo pakankamai 
Šviesu, ji uždegė lempa ir, numetusi megztini, išėmė 
tamsiai mėlyna su baltom atlošom prie kaklo suk
nele, kuri jau ten, namuose, su pasisekimu buvo iš
mėginta. Dabar naujas dirželis dar labiau išryškino 
jos liekna figūrą. Pasisukusi prieš veidrodi, pataisė 
kuokštą plauku ir minutę sustingo grožėdamasi sa
vimi. Po valandėlės grįžo pas merginas ir, susiža
vėjimo lydima, įsiterpė tarp jų, paimdama po ranka. 
Linksmai ąolepėdamos apleido kambarį ir pasuko iŠ 
kaimo. Gražina kaskart lėtino žingsnį, nes troško 
būti paskutinioji. Tyčiom, perėjusi tilteli, pasuko į 
šoną ir prašė palydėti iki kalnelio, mat, įdomu pa
žvelgti i apylinkę vakaro prieblandoje. Merginos 
nedrįso prieštarauti ir besijuokianti kompanija pa
traukė i5 kelio aukštyn. Jau buvo gan tamsu ir 
kaskart gausėjo maži švyturiukai išmėtytose trobe
lėse. Ts tolo, vėju, atplaukė armonika . .. Supratusi, 
kad šokiai jau prasidėjo, Gražina daugiau negaišo ir 
jau nekantri pati pridėjo žingsnį. Namas, iš kurio 
sklido džiugūs garsai, buvo supamas dideliu medžiu. 
Prie plačiai atidarytu langu, tankiai susispietes. 
stumdėsi jaunimas.

Viešnios įėjo į vidų. Didelio kambario palubėje 
kabėjo lempa, kuri vos apšvietė tirštą šokančiu masę, 
atdari langai nesuspėjo ryti dulkiu. Į mokytoją su
smigo šokančiu ir sėdinčiu akys. Ji irgi neliko sko
linga ir akimirksniu nerami apmetė žvilgsniu visa 
kompaniją, bet, ypatingos gražuolės nesuradusi, nu
siramino ir, nenorėdama likti viena, pakvietė Liuce 
Šokti, bet deja muzikantas nutilo ir visi išsibarstė. 
Mokytoja liko vietoje juokaudama su atlydėjusio- 
mis, tartum nematydama tu žaibų, kurie jai buvo 
svaidomi.

Argi gali kas esančiu jai prilygti! Ne. Nei gro
žiu, nei figūra, net nei dailiai pasiūta suknele. Ji 
čia vienintelė! Ir didelis, nesuvaldomas jausmų pa
kilimas pripildė visą jos esybę, kaip kad kartais iš
didi vargonų muzika išvagia iš žemės ir veržiasi i 
sielą virpindama ją neapibūdinamu, nežinomu, bet 
didžiu galingu jausmu . . .

Ji nesulaukia armonikos. Pagaliau polka. Kam
bario vidurys tirštėja, bet vyrai dar nedrįsta jos 
vesti, ir ji sukasi su Liuce stebėdama šokančius — 
visai neblogi, kad tik ne tas deguto kvapas ...

Kokinės smagumas auga. Prityrusio muzikanto 
rankose vis labiau šaukia armonika, vis didesnis 
pašėlimas apima šokančius, vis garsiau dunda grin
dys, vis stipriau virpa namas; šlaunis prie šlaunies, 
krūtinė prie krūtinės glaudžiasi kūnai; dingsta rea
lybės pojūtis, nuplaukia gyvenimas, lieka tik jaus
mai ...

Stena armonika, konvulsingai dirba muzikanto 
pirštai, per išbalusį veidą teka lašai...

Šiluma ir prakaitas skverbiasi per sukneles,- 
dingsta šilkai, drobės, ranka liečia šiltą garuojantį, 
kunkuliuojantį gyvybe kūną; nuogos jaunatvės 
tvaikas pašėlimu nugirdo visą esybe; pabunda natū
ralus, gamtiškas, pilnas didžios, gaivalingos jėgos 
žmogus; kojos skelia žiežirbas, akys svaido žaibus, 
susilieja tarpusavyje, užsimiršta, įnirtingai glau
džiasi krūtinės ...

Rėkia armonika, svyra muzikanto galva, pro 
langą stebi juoda naktis ...

— Ū-a, — girdisi šauksmas; tarp dundesio pasi
meta alpstančios nuo įtempimo armonikos rauda; 
dar labiau tankėja tempas, skyla grindys, viesulu 
sukasi poros, ugnimi kaista jausmai. . .

Gražina smaguriaudama skęsta Sitam sūkury. Pa
bunda joje moteris, sveika moteris su ilgesiu ir 
audra, jėga ir reikalavimais, ir, dabar svaigdama, ji 
geria tą trykštančią jaunystę, pasineria i tuos garsus 
ir glaudžiasi visomis jėgomis prie vyriškio, kuriam 
taip amžius leistų save laikyti...

Ta jau ne išdidi mokytoja, bet paprasta mergytė, 
kurios akys lygiai, kaip kitu, liepsnoja glamonė
jamos milžino. Jinai nejaučia jokio nuovargio, ji. 
nejunta išdraikytų plaukų, ji tik geria jo šilumą, 
tirpsta jo jėgoj, nyksta jai visas išorinis pasaulis . ..

Pagaliau miršta armonikos paskutinis tonas. Visi 
tartum pabunda, poros lėtai, nenorom atsiplėšia, gir
tais žingsniais einama iš kambario, nosinės vėsina 
veidą.

Mokytoja sunkiai alsuoja. Ji, kaip ir visos kitos, 
išsisėmusi, veidas rasotas prakaitu, bet lūpose su
stingsta keista laukinė šypsena . . .

Ji yra dėmesio centras: vyriškių žvilgsniai gula 
ant jos veido, liemens siurbiasi į jos akis. Jai ne
reikia žodžių: iš jų judesių ir gestu, iš nedrąsios kal
bos, tūpčiojimų ir patarnavimų ji junta savo jėga, 
„Geriau kaime pirmuoju, negu Romoj antruoju", 
prisimena ji Cezario panašiai pasakytus žodžius ir 
Šypsosi.

Vyrai rinktiniai: žaliukai, plačiapečiai, daugiausia 
vidutinio ūgio, bet pasitaiko ir milžinų. Veidai 
įraudę, pilni. Iš ju lėtokų judesių trykšta tokia fizinė 
jėga, kad, rodos, smarkiau pasijudinę, sudrebintu 
namą, išplėštų sienojus, sulankstytų plieną. Ir, besi
grožėdama milžinais, ji nejučiom palygina juos su 
miestu balių herojais. Karti banga iškraipo veidą. 
Kiek jų tarpe perbalusių, įdubusia krūtine, sumote
riškėjusių .. . Tiems gležnakūniams tik tango, anglu 
valsai... Ir suprantama — juk jie neturi tos vyriš
kos energijos, nebeįstengia šokti visą naktį. Jau po 
kelių lengvučių perėjimų alpdami, sušlapę metasi i 
bufetą atsigaivinti, ir tas jų prakaitas toks šaltas, lip
nus . .. Biaurėdamasi Gražina nusipurto. Ji dabar 
gamtos moteris, gerbianti fizinę vyro jėgą ir džiugi 
apmeta akimis susigrupavusius milžinus

Vos armonikos garsai suvirpina kambarį, kaip tie 
puola ja kviesti. Ji šoka lengva, kaip pavasario vė
jas, žiedais kvepia jos plaukai, ir tos mįslingos, mo
kytos akys nevengia vyru žvilgsnių, bet linksmai 
isispyrusios tirpina jų atsparumą. Nejučiom gniau
žiusi milžino ranka, skauda jai pirštai, krūtinei pri
trūksta oro, bet — jai gera . ..

Jau po vidurnakčio ... Muzikantas atsisako groti 
ir rengiasi išeit. Kokinė pasibaigė. Jaunuoliai su
kasi apie mokytoją, norėdami būti jos palydovai, bet 
nedrįsta patys pasipiršti. Susitvarkiusi Gražina ap
meta visus Žvilgsniu ir, imdama Liucę, kviečia
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namo. Tirštu ratu jaunuomenė jas apsupa ir tylė
dami tamsoje lipa i kalneli. Pavargusios krūtinės 
godžiai geria birželio orą. Prieš akis kyla fantazija: 
apačioje išsitiesės snaudžia rūkas, sudarydamas tik
ros jūros vaizdą, už kurios tolumoje matosi kal
nai — debesys. Vaizdas lyg paveiksle — Šveica
rijoj.

Gražina stabteli:
— Nuostabu, niekad nepatikėčiau, kad Lietuvoje 

galima pamatyti tokiu vaizdu.
— Tai tik naktį — atsiliepia greta jaunuolis.
— Ir rūkui esant — priduria kitas.
— Šiaip nieko įdomaus Čia nėra, —- pritaria ir 

Liucė, — panelei greit atsibos . ..
Mokytoja papurto galvą.
— Aš dirbti atvažiavau, ne vien vaizdais gėrėtis, 

juk darbo yra nemaža.
— Bet ką panelė veiksit kai paleisit ir pirmą 

skyrių?
Gražina nusijuokia:
— Su jumis dirbsiu. Argi nenorėtumėt naudingu 

paskaitų, gražiu vaidinimu, kur patys dalyvautumėt?
Pritarimo murmesys perėjo jaunuomene.
— Bet mes panelei taip maža galėtumėm padėti, 

mes viską pamiršome .. .
— Galima bus prisiminti ir dar daugiau išmokti, 

jei tik noro turit.
— Gera būtu . ..
— Aš pasiruošus padėti; štai vakarais esu laisva. 

Kas nori žinių įgyti, prašau.
— Tik panelė pasakykit kada — visi ateisim, — 

užsidegė Urbšiu Povilas.
— Kad ir rytoj lauksiu.
Džiaugsmas perėjo eiles: mokslas, vaidinimai, pa

skaitos — tai pagyvės ju vienodas gyvenimas...
Dar labiau apspito mokytoja, lūžo ledai Visi pa

sidarė drąsūs. Ir pavasario naktį pražydo nuoširdus 
jaunuju juokas. Suskambo daina . ..

Mokytoja staiga prisiminė matytą kaime jaunuolį. 
Pasišokime jo nebuvo. Ji pasilenkė prie Liucės:

— Sakyk, Liuce, tik atvažiavus mačiau tokį 
aukštą, šviesiaplauki vaikiną, keletą karte pro šalį 
buvo praėjęs. Ar jis iš mūsų kaimo?

— Šviesiaplaukis, drobine bliuze, su raukšle prie 
nosies?

— Taip.
— A ... tai mūsų kaimo. Beveik priešais mokyklą 

jo troba; Stasys Vabalas.
— Nešokantis?
— Jis? O, kad žinotumėt jį anksčiau! Tai padū

kęs bernas; visas kaimas per metus tiek jeibiu ne
pridarydavo, kiek jis vienas per savaite, bet dabar 
tikras vilkas pasidarė, prakalbinsi, tai iš paniūru 
kai dėbtels, tai taip kūnas pagaugais ir nueina.

— Kodėl taip pasikeitė?
— Vienas Dievas težino. Nuo tėvo mirties pasi

darė, kad nepažinsi. Anksčiau, kur jis — ten triukš
mas, o dabar visu šalinasi ir žodžio neišgausi.

— Tai ką gi, gal tėvą nužudė?
— Nenužudė. Jo tėvas sirgo skleroze, sakė ne

galima nuo tos ligos išgydyti, daktaras jau anksčiau 
perspėjo, kad jį suparaližuos, taip ir įvyko, po to 
mirė.

— Tai ko gi sūnus pasikeitė?
— Kaime kalba, kad sąžinė neduoda ramybės, 

mat, labai nesugyveno su amžiną atilsi tėvu, rieda
vosi kaip šunes, net vieną kartą baslius buvo nu
sitvėrę.

— Kol gyvas tai nieko, o dabar sako naktimis
Stasiui vaidenas, sudžiūvo, išbalo, visi matom, todėl 
taip ir pasikeitė. . —

— Et, tuščios kalbos — numojo mokytoja ranka, 
o pati pagalvojo — greit pagydyčiau, tik tepa
sirodo.

Ir netikėtai kitą dieną pavyko ji prakalbinti.
Po pamoku Gražina nuėjo į artimiausią miškelį pa

sidžiaugti jaunuoju pušynu ir prisirinkti bukietui 
berželiu. Grįždama pastebėjo Stasi bevedantį ark
lius. Kurį laiką, nežinodama kas daryti, jo nepaste
bėta sekė. Sis tuo tarpu, supančiojęs dvejetą širmiu, 
nesidairydamas, panarinęs galvą, pasuko taku į 
kaimą, kai mokytoja, jau apsisprendusi, prisivijo ir 
drąsiai užkalbino.

— Laba diena, kaimyne ...
Tas krūptelėjo tartum vandeniu apipiltas, bet pa

žvelgęs — abejingai teatsakė:
— Labas...
— Mes kaimynai, o vis dar neteko susipažinti. 

Vaikščioju miške ir žiūriu jūs eina1, pagalvojau 
linksmiau bus grįžti, netrukdau?

— Jūsų valia ...
Kalba nutrūko. Mokytoja laukė jį prabilsiant ir 

tylom stebėjo: jis ėjo rūstus, aukštas, panarinęs savo 
šviesią garbanota galvą, kietai sučiaupęs lūpas, su 
raukšle jauname veide. Iš jo tryško jėga, laukinė 
energija, drąsa, bet tą visą temdė kažkoks keistas 
rūkas — niūrumas.

Ir mokytoja netikėtai sumišo, ji pasijuto tiek išsi
blaškiusi, kad neberado žodžiu kalbai ir pykdama 
metė pirmą pasitaikiusią mintį.

— Kodėl vakar nebuvote šokti?
— Nenorėjau ...
— Keistai skamba jauno vaikino lūpose, visas 

kaimas buvo susirinkęs.
Jis ėjo greta neatsakydamas, tik Gražinai pasi

rodė, kad nekantrus šešėlis iškreipė veidą.
— Iš tikrųjų, kas jam yra — pagalvojo vis dau

giau domėdamasi gražiuoju bernu.
Tylėdami artėjo prie kaimo; jau buvo matyti pir

mos trobos.
— Šiandien pas mane susirenka jaunimas Darom 

suaugusiems vakarinius kursus, kviečiu ir jus, gal 
bus įdomu.

— Matysim ...
— Lauksiu, būtinai ateikit.
— Nežinau ... darbas ...
— O, aš ilgai netrukdysiu, maža valandėlę te- 

užimsiu, — ir ji ištiesė jam ranką — mes dar nepa
žįstami — Gražina Urbonaitė.

— Stasys Vabalas.
— Na, tai iki vakaro, lauksiu — ir sekundei jos 

žvilgsnis sustingo jo akyse; Bet greit ištraukė ranką 
ir nusišypsojus pa raukė savo keliu. Ji ėjo tiesi, 
stangri ir juto jo žvilgsni slenkant jos liemenį”, 
krintant ant kojų . ..

Kiek paėjėjusi kryptelėjo į šalį ir pastebėjo jį sto
vint toje pačioje vietoje.

— Patikau, šiandien pirmas atlėksi — ir džiugi 
ilėkė į savo butą.

Už kalnu nukrito saulė, miškai jau suposi juoda 
skraiste, ir vėsuma brido slėniu, kai mokytoja uždegė 
lempą. Tuoj gonkeliuose pasigirdo bruzdesys ir 
kažkas nuėjo i šeimininku pusę, vėl bruzdesys ir vėl
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pas šeimininkus. Tas tęsėsi kuri laika, pagaliau ke
liolikos žmonių triukšmas ir beldimas.

— Prašom ...
Šeimininko sūnaus Igno vedini, j kambarį ižengė 

kaimo vaikinai. Mergaičių jų tarpe nebuvo. Stum- 
dydamiesi, braukydami kojas, vaikinai nežinojo nei 
kur sėstis, nei kas daryti, bet mokytoja negaišo:

— Prašom prie stalo, čia į sofą, kiti aplink. Tilp- 
sit? O kur mergaitės?

— Vėliau ateis, dabar karves melžia, vakarienė.
— Jos vakarais nelabai turės laiko — pridėjo 

U ’’’ienės sūnus, grakštus kaip nendrė Povilas.
Dar Įvirto nauji, bet Stasio tarp jų nesimatė ...
Iš Šeimininku pusės buvo atnešti suolai ir kai visi 

susėdo pasiruošę klausyti, mokytoja pradėjo klausi
nėti, kas ką yra baigęs, ar nėra neraštingu. Laimei 
tokių neatsirado, o išsilavinimas pasirodė visu vie
nodas — pradžios mokykla.

Dabar Gražina išdėstė savo planą.
— Aš nelinkusi jus ruošti i kurią gimnazijos klasę 

ar kartoti pradžios mokyklos programą, nes jums 
neįdomu, antra abejoju ar galėsit nepraleisdami lan
kytis, bet mano tikslas duoti jums iš visų sričių ir 
tokių žinių, kurios jus neapsunkintų, bet priešin
gai — leistų suprasti šių dienu visus žmogaus laimė
jimus ir tai visose šakose. Kad visą mano duotą me
džiagą lengviau pasisavintumėt, gausit atitinkamų 
knygučių, turėsit kiekvienas paskaitęs sutraukti ir 
vėliau visiems atpasakoti. Visus neaiškumus steng
siuos išlyginti ir paaiškinti. Tad pasiryžę pradedam.

Ir Gražina pradėjo pasakoti kokios yra žemės at
siradimo teorijos, kokie yra buvę žemės periodai, 
kokie gyviai ir kokių pavidalų atsirasdavo žemėje. 
Ji mokėjo lengvai, vaizdingai rišti mintis, mokėjo 
pailiustruoti čia pat sukurtu piešiniu, be to turėjo 
nemaža pagalbiniu priemonių. Ji nešiojo paveiksliu
kus, skleidė konvalijų kvapą, lenkėsi ties savo su
augusiais mokiniais ir baltais, persišviečiančiais pirš
tais skleidė lapus. Aiškindama ji nevengė prieiti ir 
tiek pasilenkti, kad jos plaukai paliesdavo vyriškio 
veidą. Paklausta atvirai pažvelgdavo į akis ir, ne- 
pykdama už naivų klausimą, dažnai žaviai nusišyp
sodavo. Butkų Jurgis nemokėjo atkartoti, ji savo 
balta ranka paėmė jo didelę leteną ir pradėjo ve
džioti po paveikslą. Aplink šypsojosi... Lygiai tą 
patį ji padarė Povilui, kai tas tyčiom nesugebėjo at
pasakoti.

Į duris vis dažniau pradėjo belstis baigusios ruošą 
merginos ir pulkelis padidėjo. Nuotaika kas kartą 
kilo. Visi lenkėsi prie paveikslu ar, kaip saule, sekė 
mokytoją. O ta iraudonavusi, jusdama aplink de
gančius žvilgsnius, pasakojo, atsakinėjo ir pati 
klausdavo. Vis dažniau pasigirsdavo juokas, vis 
šiltesnis darėsi vakaras ...

Pagaliau Gražina surankiojo paveikslus.
— Šiandien pamoka baigta.
Per susirinkusius perbėgo nusivylimo murmesys. 

Taip jauku buvo sėdėti, tokia pakili nuotaika vyravo 
ir jau grįžti Į kasdienybę? Bet mokytoja, pastebėjusi 
nepasitenkinimą, nuramino:

— Kad neišbėgiotumėt po nuobodžios pamokos, 
užsuksiu patefoną. Jei norėsit, galėsit ir pašokti, 
bet kadangi čia Šeimininkės yra moterys, tai pirmoji 
polka — panelių.

Akys nušvito. Kėdės ir stalas atsidūrė kampuose 
ir kambarys virto sale.

Gražina išvedė Povilą. Po polkos sekė valsas, vėl 
polka ir mokytoja uždėjo naują plokštelę. Pasigirdo 

švelnus lyrinis dainininko balsas, sentimentaliai at
sisveikinąs su mylimąja. Jaunimas net šokti nustojo, 
gaudydamas neįprasta, saldžią melodiją, tik Gražina 
sukosi su Povilu vylingai skęsdama jo akyse. Ir tas 
skaisčių akių gražuolis sumišo, išraudo, kaip putinas, 
ir pasuko galvą. Pagaliau pamoka iš tikrųjų pasi
baigė. Kadangi buvo vėlyvas laikas, pirmosios 
spruko merginos, paskui jas atsisveikino ir vyrai, 
bet išėję nesiskubino namo, tik, susimetę prie beržo, 
užsirūkė ir staiga Povilas didžiu balsu, einančiu iš 
krūtinės kaip niekad, užtraukė dainą, visi pritarė.

Nuo pirmųjų aidų pabudo visas sodžius ir nuste
bęs įsiklausė: bernai dar niekad taip nedainavo! Vai
kinų motinos kratė galvas ir susirūpinimas pamažu 
skverbėsi i širdis. Dainoje skambėjo nauja, jaus
minė gaida, kuri žadėjo daug audrų . . .

Gražina, pradariusi langą, ilgai stovėjo klausy
dama, ir įsivogęs mėnulis sugavo ją su keistai pra
virom lūpom ...

Jaunimui sodžiuje prasidėjo naujas gyvenimas. 
Vos tik sutemdavo ir mokytojos lange pasirody
davo šviesa, tuoj iš žemės išdygdavo vyrai, sulėk
davo merginos, pasigirsdavo juokas, triukšmas, 
kuris trumpa laiką nutildavo ir pro langą atrodė 
vyksta rimtas darbas: būdavo matyti kaip mokytoja, 
kažka aiškindama, lenkėsi tai prie vieno, tai prie 
kito, kažkam grasė, kitam už ausies patempdavo, 
bet, jei kas būtu netingėjęs palūkėti, būtų paste
bėjęs, kad kaskart tų išdykėlių daugėdavo, vis la
biau irdavo tvarka ir pagaliau stalas, kėdės lėkdavo 
i šalį. Tada iškilmingai buvo atidaromas patefonas. 
Ir jau likusį laiką iš plokštelių sklido muzika, sukosi 
poros. Kartais, rečiau, patefonas buvo paliekamas 
ramybėje ir-kursantai, tankiau susėdę, traukdavo 
dainas arba mėgindavo žaisti. Ir taip tesėsi vakaras 
po vakaro. Neišmiegojęs jaunimas nekeldavo kartu 
su tėvais, o ir atėjęs į laukus irgi likdavo savotiš
kas, ypač vyrai. Darbas pasidarė visai nebespartus. 
Štai, žiūrėk, dirba dirba ir staiga susimąsto, toli nu
klysta akys, kažkur sukinėjasi mintys, o kartais 
veide gimsta ir miršta šypsena ir tik suragintas, pa
budęs, bebalsiai, nenorom stveriasi darbo. Bet užtat 
vaikinų kelionės i miestelį padažnėjo, nežiūrėdavo 
blogo kelio, neišmiegotos nakties, skubaus darbo; 
pėsti ten lėkdavo ar tai naujo kaklaraiščio, ar 
batams tepalo, ar šiaip kurios smulkmenos. Visi pa
sigesdavo pinigų ir vis atkakliau jų ieškojo. Nesu
tikimai ir barniai, kurie gan retas svečias būdavo 
kaime, dabar pasidarė nuolatinis reiškinys. Papras
tai triukšmas kildavo rytą, kada negalima buvo jau
nimo prikelti, tęsėsi per dieną, kada jis snausdamas 
dirbo ir ypatingai paaštrėdavo vakare, kada kiek
vienas skubindavo kuo greičiau iš namų išsprukti. 
Daugiausia tekdavo nukentėti merginoms, kurioms 
vakarinė ruoša atimdavo nemaža laiko, ir kurios be- 
skubėdamos pridarydavo daugybę klaidu, tai žiūrėk 
karvės kaip reikiant neišmelžtos, tai pienas likdavo 
neiškoštas, tai koštuvė neišplauta, tai puodynės pra- 
rūgusios ir 1.1, ir 1.1. Vis karštesni kildavo barniai 
ir pagaliau pirmoji nukentėjo Liucė, kuria tėvas ap
talžė botagu. Su vyrais ėjo sunkiau- jie visai ne
norėjo klausyti tėvu pamokymų ir tylėdami darė sa
vaip. Pirmoji audra kilo pas Urbšiu Povilą, kur, iš
vestas iš kantrybės, tėvas pasisakė eisiąs pas mo
kytoją ir padarysiąs tam nuolatiniam vakarojimui
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galą. Ir tas įamus Povilas, kuris niekam pikto žo
džio nebuvo taręs, staiga,-kaip vilkas, suspaustom 
kumštini puolė tėvą:

— Tik pamėgink, tėve, man tokią sarmatą pada
ryti, tik pamėgink, tu tada man ne tėvas aš tau ne 
sūnus, tik pamėgink!

Ir tėvas nusileido.
Butku Jurgis dar griežčiau tėvui atsakė:
— Gailės man mokslo, nedavei kai vaikas buvau, 

o dabar nori, kad be darbo nieko nežinočiau, aš ne 
jautis, kad tu nesulauktum ...

Bet tėvus sunku buvo apgauti. Visi žinojo, kad ne 
vien tik mokslo troškimas traukdavo vakarais pas 
mokytoją .. .

Povilo motina, sudėjus rankas, jau viešai skun
dėsi:

— Neprives Poviliuko ji prie gero, oi neprives, 
kam ją Dievulis mūsų nelaimei čia atgabeno. Geriau 
anas būtu likęs, tylus, ramus ir nematėm, kad čia 
žmogus gyveno...

Atvirai jau buvo kalbama, kad Urbšiu Povilas ir 
Butku Jurgis visai be gaivu likę. Meilė kaip sausra 
pradėjo juos džiovinti: lėkdavo pirmieji, paskuti
nieji išeidavo, o ir kiti neatsiliko, daugiau ar ma
žiau buvo įklimpę. Tik Stasys Vabalas laikėsi ato
kiau, pors irgi neišvengė visu nuotaikos. Tiesa jis 
rečiau apsilankydavo, ir visos Gražinos pastangos 
liko bergždžios, tas pats niūrus žvilgsnis, nekalbu
mas, kitiems kvatojant net nenusišvpscdavo. Tik 
pasėdėjęs, dažnai nei iš šio nei iš. to imdavo ir išei
davo.

Ir mokytojai su juo darėsi nedrąsu. Jei kitus įvai
riai šokindavo, j j nedrįsdavo nei už ausu patampyti, 
nei už rankos paimti, nors kartais ir pajusdavo jo 
sunku žvilgsnį. Ką jis reikšdavo, ji gerai nežinojo. 
Gal smalsumą, gal susižavėjimą, o gal šiaip nety
čiom užklydęs ... Šiaip ar taip ji savotiškai jo bi
jojo ir nenorėdama turėjo prisipažinti — jis ją 
trauke. Kad nors nuo gimimo toks niurna būtu bu
vęs! Bet ne, gausios legendos ėjo sodžiuje apie jo 
nuotykius. Gražesnės merginos nepraleisdavo ne- 
užkalbines, ir kiek jis turėjęs dėl to skandalu, net 
teismu, patylom būdavo šnabždama, kad net du vai
kai svetimuos auga. Bet ir tai ne visi žygdarbiai... 
Nė vienos muštynės be jo nepraeidavo, nė vienas 
pokštas nepraslinko, jam savo nagu neprikišus, ir 
štai dabar toks pasikeitimas ... Ir Gražina dažnai 
susimąstydavo, ieškodama būdo ji paveikti.

Kaip tik tą vakarą Stasys sėdėjo pintame fotelyje 
priešais sofą, kurioje glaudėsi mokytoja su abipus 
sėdinčiais Jurgiu ir Povilu. Proga buvo gera ir ji 
pasiryžo. Kambaryje ūžė pašnekesys. Jaunimas, su
daręs kelias grupeles, maža stebėjo, kas darėsi ap
linkui. Gražinos galva pamažu gulė ant Povilo pe
ties. Ji neatitraukė net tada, kai jis paėmė jos 
nuoga ranka ir stipriai suspaudė. Kita jo ranka pa
kilo aukštyn ir lėtai nusileido ant jos peties. įsiutęs, 
iš kitos pusės sėdįs, Jurgis mėgino ją pritraukti ar
čiau savęs, bet ji nesileido ir dar labiau prisiglaudė 
prie Povilo.

— Palik ta bobaburnį, ta kelnėtą moterį — išblyš
kęs pasilenkė Jurgis.

— Kermošių vagis! — šūktelėjo gėda degdamas 
Povilas.

— Aš tau vagis! —■ sušnypštė pašokęs Jurgis. 
Vieną akimirksni kambaryje radosi tylu.

Mokytoja greit patraukė jį už rankovės, privers
dama sėstis.

— Sėskis, čia ne karčiama tau šokinėti.
Jurgis vėl pasilenkė prie jos.
— Negaliu žiūrėti, kad jis tave apkabinęs laiko.
— Nelįsk, kur nereikia, neuždrausi...
Sudraustasis nutilo. Vėl grįžo pašnekesys, pasi

girdo juokas, tik Vienas Stasys tarytum nieko ne
matė ir sėdėjo kaip akmeninis, tik pirštuose Įtartinai 
virpėjo papirosas. Mokytoja toliau šnabždėjosi su 
Povilu ir po trupučiuką vėl linko į jo glėbį, kai atsi
kėlęs Jurgis staigiu judesiu užpūtė lempą.

Šu tamsa vėl nukrito slogi tyla, kurią pertraukė 
virpąs, bet kietas mokytojos balsas:

— Duokit degtukus, uždekit lempą.
Subraškėjo degtukai ir iš karto šoktelėjo bent ke

lios liepsnelės.
Jurgis išblyškęs stovėjo prie lango.
— Pažaist užsimanei — užpuolė jį mokytoja.
— Tegu tas bobaburnis užčiaupia snukį, nes ...
— Kermošių vagisl Ką tu man padarysi?!
Jurgis žengė pirmyn, Povilas irgi atsistojo. Mo- ' 

kytoja šoko į tarpa.
— Eik atgal, — stūmė Povilą į kampą, — ir tu 

Jurgi nusiramink.
— Aš su juo dar pakalbėsiu, apkirpsiu šunsnukį 

bobaburnį...
-— Patiko kalėjimas, vagie, maža tau uodegą iš

dirbo!
Veltui mokytoja tildė, įsikarščiavę konkurentai 

vis labiau rėkė, merginos, bijodamos muštynių, 
spruko į priemenę. Už duru su stora lazda jau sto
vėjo Povilo tėvas, pasiruošęs padėti sūnui.

Tačiau vyrams Šiaip taip pavyko nuraminti įsi
karščiavusius, bet nuotaikos jau nebebuvo ir vėlus 
laikas privertė skirstytis.

Mokytoja liko viena, tačiau, užgesinusi lempa, 
negalėjo miegoti. Jos veidai degė kaip ugnis. Vis
kas taip netikėtai ir tik dėl jos! Ir baugu darėsi ir 
džiūgavo. Kaip malonu justi tą galią! Ji fiziškai to
kia silpnutė, tokia trapi, kaip žaislelis lūžtu ju ran
kose, bet nuo jos prisilietimo jie dreba, nuo jos 
žvilgsnio jie kaista, dėl jos užgaidos galinėtus! ligi 
paskutinio kvapo ... Ji yra ju gyvenimo ir mirties 
valdovas. Jos vienas žodis daugiau reiškia negu 
įstatymai, kaimynu, tėvu nuomonė, maldavimai...

Girta., apsvaigusi, krečiama drugio, apie lovą net 
pagalvoti negalėjo. Rankas už galvos uždėjusi, pri
ėjo prie lango ir, gerdama nakties tvaikulį, iškišo 
galvą. Ją sutiko glūdi tyla, kuri slankiojo tamsoje. 
Tik ten, Vabalienės sode, spinksėjo raudona ki
birkštis, papirosas. Jis tupinėjo vienoje vietoje prie 
kriaušės, kur buvo suoliukas. Švieselė nukrito že
mėn ir užgeso. Gražina laukė. Greit šoktelėjo di
desnė ugnis, ir vėl suspindo švieselė.

— Užsirūkė antrą — spėjo neabejodama kad vė
lyvasis rūkorius yra Stasys. Jai šovė padūkusi 
mintis ir girta vakaro įvykiais, užmetus palta, nu
šoko i sodą. Čia jai buvo žinoma kiekviena žemės 
pėda, tad drąsiai ėjo, nesivaržydamas nakties. Be
eidama pastebėjo, kad žiežirbėlė nusileido žemyn 
ir iš to suprato, kad ją pastebėjo.

— Pamačiau rūkant ir. nebegalėdama užmigti, 
nutariau kartu pasėdėti, netrukdysiu?

— Ne, — atsakė iš tamsos prikimęs Stasio balsas.
Ji sėdo greta, ir jos petis lengvai jį palietė. Abu 

kurį laiką tylėjo. Pirmoji pašnabždom pradėjo mo
kytoja.
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— Ponas Stasy, aš neturiu teisės jus klausinėti, 
bet nujaučiu didelį skausmą, kuris jus slegia. Ne- 
įtarkit mane smalsumu, oi ne, bet matydama jus 
varginantį sunkumą, taip norėčiau padėti, paguosti, 
kad numestumėt tą naštą, užsimirštumėt, pažvelgtu
mėt jaunystės džiugiomis. akimis aplinkui, kur tiek 
grožio. Dovanokit, jei jus užgaunu, norėdama įsi
brauti į jūsų vidini gyvenimą, bet tikėkit, tai darau 
be blogo noro. Kad žinočiau, viską padaryčiau, kad 
tik jums palengvėtu.

Mokytoja nutilo. Prabėgus keliom minutėm, jau 
nesitikėjo atsako, kai Stasys tarė:

— Panelė man negalit padėti...
. — Kodėl?!

Bet vėl tyla.
Apsipratusi su tamsa, Gražina įžiūrėjo tik Stasio 

panarintą galvą. Jos ranka lengvai nusileido ir pirš
tai palietė jo plaukus. Nuo to prisilietimo pabudo 
lig Šiol jai svetimas motiniškumo jausmas ir jau 
nuoširdi, tikra užuojauta užgavo Širdį. Neatsispir- 
dama pagundai, pradėjo glostyti jo garbanas, kai 
jis pasuko į ją galva:

— Aš nunuodijau savo tėvą ...
Ji lengvai riktelėjo. Ranka bejėgiškai nusviro.
Stojo slogi tyla. Tik krūtinėje kūju plakė Širdis. 

Jos prislopintas balsas virpėjo:
— Kaip jūs galėjot tai padaryti?
Jis jau nebetylėjo, duslūs žodžiai sunkiai buvo 

stumiami, bet nebenutrūko:
— Kai tėvas susirgo ta liga ir nebetiko darbams, 

aš nutariau . .. savaip ūkį tvarkyti, bet jis ... nenu
sileido .... norėdamas likti galva, na, ir prasidėjo 
velniava. Nebuvo tos dienos, kad mes ... nesusi- 
pliektumėm. Gydytojai jam buvo liepą ... nesijau
dinti, o čia ... kaip tyčia ... Ir pradėjo jis mane . . . 
tėvažudžiu vadinti. Tą šeštadieni mes susivelniavom 
kaip niekad .. . dėl mažo sklypo. Jis . .. ten bulves 
numatė sodinti, o aš.. . avižas pasėjau. Jis apsipu
tojęs rėkė ir žadėjo ... iš namu varyti, ir aš jį... vos 
nesumušiau, bet.. . pyktis mane smaugė. Tuo laiku 
jis išėjo ir aš pastebėjau . .. ant lango vėsinama . . . 
pieną, i kurį turėjo jodą pilti. Kiekviena dieną gėrė 
po laša daugindamas. Greta stovėjo jodas, aš.. . 
greit pagriebiau buteliuką ... ir. . . pliūptelėjau. 
Tuo metu.. . grįžo tėvas ... ir mes toliau velniavo- 
mės, jis .. . nepastebėjo, kad pienas . . ne visai. . . 
baltas. Kai jis pylė lašus, jo ranka . . drebėjo ir jis 
nieko ... nematė. Kai jis ... gėrė . .. neperspėjau, 
pyktis dar mane ėdė. Paskum... mes tylėjom ii 
aš.. . pradėjau gailėtis, bet tėvas . .. neatrodė blogas. 
O kitą dieną ... jis . .. mirė ...

— Viešpatie, bet gal jūs apsirikot? Gal savo 
keliu mirtis atėjo! Gi tuoj išgėręs nemirė ...

Stasys beviltiškai numojo ranka:
— Buvo liepta kasdien po lašą dauginti, o aš iš 

karto pliūptelėjau ... — ir jis vėl numojo.
Mokytoja lengviau atsiduso. Čia dar buvo vilties. 

Gal ne toks jis jau nuodytojas, kaip sau įkalba.
— Jūs daktaru klausėt, mėcjinot išsiaiškinti?
— Ne . . .
— Kodėl?!

. — Dabar dar turiu ... vilties ... gal ne aš . . . 
o jei... sužinočiau ...

— Suprantu ...
Gražina susimąstė. Ji maža nusimanė medicinoje 

ir negalėjo išspręsti klausimo. Reikėjo su kompe
tentingu asmeniu pakalbėti. Žinoma, mirusio nepri
kelsi, o gyvą reikia gelbėti.

Ir jie dar ilgai sėdėjo; jis rūstus, nuleidęs galvą, 
kankinamas minčių, ji susikaupusi, su dar neišryškė- 
jusiais planais, bet pasiryžusi jį grąžinti kaimui, o 
visu pirma sau. Kankinančios paslapties išdavimas 
rode, kad ir Stasys jau pavergtas, bet nebedrįso ra
minti, nes juto, kad tai būtu tik tušti, juokingi žo
džiai. Ji tik sėdėjo greta nesitraukdama, norėdama 
parodyti savo užuojautą, bet jau nebeglostydama.

Pilkėjantis rytas nupurtė ją vėsuma ir atsikėlusi 
pagriebė ji už abieju ranku.

— Aš netikiu jūsų kalte, bet kaip ten bebūtu, 
lieku jūs nuoširdi draugė. Iki ryt dienos vakaro. Ir 
ji nubėgo ...

Šeštadienį Gražina išvyko į miestelį atsiimti tėvu 
siuntinį. Sutvarkiusi savo reikalus, užsuko pas jau 
pažįstamą provizorių. Žmonių aptiekoje nebuvo, tad 
lengvai mezgėsi kalba ir po įvairiausiu vingiu paaiš
kėjo, kad mirė mokytojos teta, kuri, kaip iš laiško 
atrodo, apsirikusi padvigubino jodo doze ir nuo to 
ją kitą dieną suparaližavo.

Gražinos viltys neišsipildė. Nors daug jai provi
zorius apie sklerozę pripasakojo, bet Stasio atsitiki
mas liko neišaiškintas.

— Taip, žinoma, padidintas jodo kiekis turėjęs iš
šaukti reakciją, bet galėjo būti ir kita priežastis, gal 
sunkiai ką pakelė, gal pasilenkė, gal susijaudino, gal 
karšta diena pasitaikė ir štai trūko kraujo indai. 
Tiksliau atsakyti galėtu tik gydytojas, kuris žinojo 
spaudimą ir kiek atsparus organizmas.

Nors ir nedaug sužinojusi, Gražina nutarė veikti. 
Bet kokia kaina gražinti Stasį gyveniman, kad ir 
melo kaina, kuris šiuo atsitikimu atrodė jai būtinas. 
Tik ar jis patikės? Ar pats nevyks pasitikrinti, ir ar 
po to vėl negrįš nusivylęs? Ar pakęs jį apgavusią? 
Ar ‘ supras jos kilnu tikslą? Šios mintys kiek ją 
stabdė, bet, būdama išradinga, sugalvojo pažįstamo 
daktaro istorija, kurio jis nebesutiksiąs. Ir tas, ži
noma, teikė jai didele veikimo laisvę, o, reikalui 
esant, ir pasiteisinimą. Tad grįžusi iš miestelio, tuoj 
nusiuntė berniuką, kad pakviestu Stasį.

Po geros valandos nekantraus baimingo laukimo, 
pamatė jį aukštą, įsukantį i jos kiemą.

Širdis pašėliškai daužėsi krūtinėje: pavyks ar ne
pavyks? Patikės ar nepatikės?

Jam įėjus, sutiko kiek galėdama džiaugsmingiau.
— Dovanokit, kad atitraukiau jus nuo darbo, bet 

tai, ką sužinojau, taip mane nudžiugino, kad nu
sprendžiau tuoj su jumis pasidalyti.

— Šiandien, būdama miestelyje, netikėtai sutikau 
savo mokslo draugą gydytoją, kuris automobiliu ke
liauja po Lietuvą, ir, nors jūs man buvot uždraudęs, 
nutariau pasinaudoti proga ir papasakoti jam visą 
atsitikimą. Žinoma, pasakojau ne apie jus, bet apie 
savo tetulę, kuri apsirikusi išgėrė dvigubą normą 
jodo ir nuo to kita dieną mirė,

— Gydytojas, išgirdęs ši atsitikimą, lik nusijuokė, 
jis sakė, kad įpratusiam nieko nereiškia ir dviguba 
net triguba norma, o jeigu ir pakenktu, tai jau po 
pusvalandžio žmogaus nebebūtu. Bet jei tetulė su
laukė ir kitos dienos, tai jodas nieko dėtas. Mirtis, 
matyt, nuo darbo ar nuo gilaus pasilenkimo. Tas 
dažnai atsitinka: pasilenki, kraujas suteka į gyslas, 
jas susprogdindamas, nuo to paralyžius ir mirtis.
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— Taigi sveikinu, Stasy, galit būti visai ramus, 
tėvo mirtis negali slėgti jūsų sąžinės. Dar karta 
sveikinu...

Jos balsas, tariant paskutinius žodžius, kiek su
virpo ir, nebetekus pasitikėjimo, ji nusigandus nu
tilo.

Bet Stasiui buvo gana. Pradžioje jis klausės ty
lėdamas, bet tolyn jo užgesusiose akyse kilo kaž
kokie laukiniai žiburiai, veidai mainėsi, degė. Įsiti
kinės staiga pasiutiška jėga trenkė kumštim į stalą, 
išmušdamas lentą, ir kaip pašėlęs pradėjo sukinėtis 
po kambarį, draskydamas po ranka pakliuvusi 
rankšluostį.

Išprakaitavęs, svetimas, atsidūręs prieš mokytoją, 
sušuko:

— Kvailys, kvailys, amžinas kvailys! Gana to 
kiauliško gyvenimo! Tik tu cit, niekam nesakyk; 
kvailys visi pasakys, o kaimo bobos tyčiom paleis 
liežuvius.

— Būkit ramus, tik mes žinosim šią paslaptį — 
nuramino patenkinta, kad taip pigiai pavyko.

— Ak, gyvenimas, tai pradėsiu gyventi; tas se
nio galas visai mane baigė iš proto vesti, kvailys, 
avinas, kad ne tu, tai nežinau, avigalvis.

Ir jis griebė mokytoją į glėbi. Triukšmas korido
riuje padėjo Gražinai išsprukti. ..

— Prašyčiau neužsimiršti. ..
— Nepykit, aš patį velnią dabar apkabinčiau. 

Ak, gyvenimas, — ir jis trenkė batu į aslą. — Eisit 
šiandien i kokine?

— Nežinau . . .
— Na, einam, aš vakare užeisiu.
— Galit neužeit, ir be jūsų rasiu kelią.
— Nepykit, aš jums labai dėkingas, būtinai užei

siu, ir kitą rankšluosti atnešiu. Ir jis išbėgo.
Pro langą, jj sekdama, matė, kaip parvertė ant 

žemės sutiktą Barauskų Vladą, kaip peršoko tvora, 
dingdamas savo kieme.

— Pagaliau ir tavo eilė atėjo, žaisleli, kaip vašką 
tave minkysiu, gulėsi prie mano durų ...

Didžiai visiems stebintis, Stasys ne tik atėjo, bet 
dūko, kaip niekad anksčiau. Tvinkusį ištisus mėne
sius energija dabar laukiniškai veržėsi prie kiekvie
nos progos. Jau einant į pasišokimą net*plyšo lau
kai nuo jo dainų, o salėj dužo grindys nuo polkos ...

Jurgis ir Povilas visai nebegalėjo prie mokytojos 
prieiti, nes Stasys nebeatleido pavydžiai saugoda
mas. O veržti kol kas niekas nedrįso. Jo akyse degė 
tokie žiburiai, kad ir drąsiausi traukėsi tolyn. Be 
muštynių Čia tikrai žadėjo neapsieiti. Visi ta juto ir 
visi Stasio vengė — tegu išsidūksta. Tik įsimylėję 
laukė progos svaidydami niūrius žvilgsnius.

O Gražina nieko nepastebi. Kaip viesulas nešioja 
ją Stasys po kambarį. Ji jo nevengia, nori galutinai 
pavergti, pririšti prie savęs, nori kaip šunytį turėti 
prie savo kojų, žaisti, už virvelės vedžioti ta pati 
gražiausi, pasiučiausį vyrą. Ir Šokdama ji glaudžiasi, 
visa krūtine prilimpa, svilina jį, jos akys skęsta jo 
akyse, lūpos ištroškusios prasiveria.

Alpsta spaudžiamos rankos jo degančiuose pirš
tuose, karštas kvapas pradeda ją svaiginti, tos šian
dien tokios pajuodusios akys plečiasi, plečiasi iki 

begalybės! Geležiniu žiedu jis ją apglėbęs, krūtinėje 
pradeda trūkti oro, bet kančia nepaprasta, saldi, ji 
nesipriešina, užmerkia akis, ir minutei dingsta rea
lybė. Jos kojos nesiekia žemės, ji kažkur nešama, 
aplink sutemsta ir staiga kažkas saldaus laukinio ir 
taip laukiamo susilieja su jos lūpomis. Dar neži
noma srovė ją suvirpina, dingsta energija, kurios 
vieton auga dar neišgyventas išsiilgimas. Ir likusio
mis jėgomis užneria jam ant kaklo rankas ... Jai 
rodosi, kad lekiamą i bedugne, bet ne... tai tik 
Stasio suklupta ...

Norėdamas geriau perskrosti tamsą, jis atplėšia 
nuo jos lūpas ir apsidairo. Ji kiek pabunda. Jie jau 
tolokai nuo namų, nes tik silpni šokančiu balsai čia 
tepasiekia. Jos įkaitusios kojos pasineria į kažkokį 
šaltį, drėgme — tai rugiai po trumpo lietaus. Stasys 
vis dar klūpo ir klausos.

Tuo tarpu Gražinai grįžta visa sąmonė. Ji įsitem
pia jo glėbyje ir griežtai taria:

— Leisk . ..
Atsakas — tik duslus Stasio juokas, ir ji kaip 

plunksna lekia žemėn ...
Prasideda kova. Su beviltiška energija ji ginasi, 

drasko jam veidą, stengiasi pasiekti akis, kandžio
jasi kaip laukinė katė, verčiasi ant šono. Jis nesu
spėja su jos pasiutusiais, greitais judesiais, bet ir jį 
pašėlimas apėmęs. Griebia jos rankas, laužo. Vieną 
sučiupęs prisispaudžia keliu, pagavės kitą ieško diržo 
surišti, bet, atrodo, ir tas jau nereikalinga, nes Gra
žina išbaigta, išsekusi. Tik nežmoniškai iškreiptos 
akys gaudo jo judesius. Dar sukaupusi jėgas mėgina 
kovoti, bet taip suspaudžiama jai gerklė ir krūtinė, 
kad gaudydama orą nurimsta ...

— Leisk tu, tėvažudy, — stena užspringdama be
viltiškom ašarom...

Jis tartum stabteli, ir jos įtempti jausmai pa
gauna tą nebylu atgarsi ir, kaip skęstantis už skus
tuvo, taip ji dabar griebiasi už šio žodžio:

— Tėvažudy, tėvažudy, aš tau sumelavau, jokio 
daktaro nemačiau. Melavau, nenorėjau, kad kankin
tumeis. Miestelio vaistininkas kaip tik patvirtino, 
padaugintas jodas po 12-os valandų užmuša. Girdi 
užmuša, tėvažudy. Ji suparaližavo, per tave, per 
sūnų. Kiekvienas lašas pavojingas. Tėvažudy! Nuo
dytojau! Paklausk vaistininką ... tėvažudy ...

Ji beveik netiki savo laime: jo pirštai vis labiau 
ir labiau atsileidžia. Ji kaip žaltys stengiasi iš po jo 
išsmukti, ir jis jai netrukdo. Gražina nuropoja kiek 
į šoną ir pašokusi, klupdama bėga i šokančiųjų pusę, 
kur girdisi juokas, daina, kur išgelbėjimas... Pri
bėgusi prisiglaudžia prie tamsios namo sienos ir 
stengiasi atgauti kvapa, sugaudyti mintis. Jos suk
nelė ir apatiniai drabužiai beveik vieni skarmalai. 
Kaip dabar pasirodysi? Laimei ji turi paltą, tik kaip 
jį pasiekti? Teisybė, jis kabo tamsiam prieškam
baryje, tuoj prie durų, o, kad visi būtu suėję vidun! 
Ji greit taisosi savo plaukus ir, kaip vagis, slenka 
aplink namą. Tuščia. Pats šokių įkarštis. Priemenėj 
nesigirdi nė vieno balso. Ji tyliai prasmunka ir 
graibo kabyklą. Virpančios rankos pagauna palta. 
Ji išgelbėta! Iš kišenės išima šukas, susišukuoja 
Šiaip taip sutvarko savo baltinius. Kad tik neiš
lestų skudurai ir su baime perimta širdimi laukia. 
Šokis pasibaigė. Jaunimas suvirsta į gonkas. Nu
stemba ją Čia radę. Ji gan gerai valdo savo balsą ir 
skundžiasi Stasiu. Jis tikra meška. Kai ėjo pro 
gonkas pasukęs ir taip neatsargiai, kad ji galva su-
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C. Zimmermann PELKESE

davus į stulpeli. Dabar ši plyšta iš skausmo. O Stasi 
ji pavariusi.

Jaunimas, ji pažindamas, patikėjo ir Jurgis su 
Povilu taip greit susitvarkė, kad atsirado vanduo. 
Slapias rankšluostis ir mokytoja jj pridėjo prie ta
riamai sumuštos vietos. Greit jai pasidarė geriau, 
bet j vidų atsisakė eiti, mat, ore lengviau kvėpuoti. 
Norėdama paslėpti savo išgyvenimus, ji pasidarė to
kia lipšni, kalbi, kad Šokiu kambarys liko apytuštis.

Gražinai prieš aušra rūpėjo būti namuose, todėl 
pradėjo raginti grįžti. Jai atsidavęs jaunimas pa
klausė ir būrys pajudėjo. Namo traukė kaip papras
tai: dainos, juokai, bet gal niekad mokytoja nebuvo 
tokia sąmojingą. Ji mokėjo pagauti kiekviena žodi, 
mokėjo pakeisti, įpinti sakini, kad visi leipo juokais.

Štai, beveik jie namuose. Apačioje jau driekėsi 
pakalnė, sublizgo upelis, čia pat tiltas milžinu žil
vičiu supamas ...

Bet kas čia? Vidury tilto kažkas stovi...
— Ei, žmogau, — sušunka Jurgis, šviesdamas 

elektrine lempute.
Suspingsta merginos, išbalę vyrai sustoja . . . Pa

karuoklis! Atsitraukusios merginos susimeta krū
von. Vyrai prie tilto kažką daro. Po valandėlės 
grįžta pas merginas Povilas.

— Stasys pasikorė ...
— Viešpatie gelbėk! . .
— Gyvas? — paklausia kažkas iŠ merginu būrio.
— Ne, per vėlai atėjom. Štai, kodėl jis šiandien 

buvo toks linksmas!
Pasigirsta kūkčiojimas ...

A. Giedrius

Šunytis, lapė ir žąsys
(Pasakėčia)

Viena
žmona

pristatė ištikima sau šunyti 
lauke žąsų ganyti.

Atbėgo lapė ir prikaišiodama sako:
,,Jau ta žmonelė tik patrako:
tokiam varliūkščiui pavedė žąsis!"

Šunytis sako jai: „O kas čia nuostabaus?"
— „Tai kaip gi ne? Ar tu turi klusias ausis?
Lauke nė nepajusi priešo atsargaus."

— „Lig šioliai mano ausys
puikiausiai klausės, 

tikiuos, kad ir paskiau 
nebus sunkiau."

— „Bet tavo uodega 
kaip stagaras plika!“
— „Kad ne gauruota, tai žinau.
Bet aš juk ne su uodega ganau."
— „Prisipažink, šunyti:
ar žąsi tu gali pavyti?"
— „O kam? Aš su žąsimis geruoju gyvenu 
ir pjauti nė vienos neketinu."
— „Bet žąsys nepakenčia tavo kvapo!" ■ 
jau nekantraudama laputė sako.
— „Dabar tai suprantu," atsakė jai šunytis.
„Pati tu nori šičia atsistoti.

Gerai. Jei tavo kvapo jos neims baidytis, 
galėsi tu žąsis daboti.

Prašau." Ir lapė ėmė artintis į buri.
Bet žąsys žiūri, žiūri, 

ir kad sukliko — 
bematant nė vienos lauke neliko.

Jos nulėkė už vartų, 
kad jas užtartu.

Jautis ir veidrodis
(Pasakėčia)

Kadaise vienas dvarininkas, 
didžiuliu turtu savininkas,

be kitko, mėgdamas estetika ir Švarą, 
vėdino savo dvarą.

I aikšte išnešė baldus 
ir dar kitus 

turtus
ir valandą pasistovėt paliko.

Ir kažin kaip čia jautis juos aptiko.
O tarp kitu 

daiktu 
ir veidrodis stovėjo.

Sustojęs jautis dėbt pasižiūrėjo 
ir kitą prieš save pamatė: 

kakta plati, 
ragai stati, 

ir dar piktas akis jam statė. 
„Tu kėsinies!" subliuvo jautis.

„Skubiausiai traukis!"
Bet ir antrasis įsireižė.
Tada mūsiškis jam kad čeižė — 

Tai veidrodžio tik šukės subarškėjo.
Drąsuolis nugalėjo!..
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Pr. Naujokaitis

Ar Maironis tik savo epochos poetas?
Kiekvienas kūrėjas yra daugiau ar mažiau susijęs su 

savo epocha. Ypač tamprus ryšys su epocha yra tą kūrėjų, 
kuriu kūryboje vyrauja visuomeniniai motyvai. Toki kū
rėjai iš vienos pusės ryškiai išreiškia epochos dvasia, su
formuluoja gražia forma to meto idėjas bei vyriausius šū
kius, bet taip pat savo kūryba formuoja ir pačią epocha. 
„Kūrėjo dydis matuojamas ne tik tuo, kiek jis savo kary
boje nauja ir sugestyvia forma yra atskleidęs ligi tol neiš
keltas buities gelmes; matuojamas ir tuo, kiek jis turėjo 
reikšmės bendruomenei — ar savo laiką, ar paskesnėms kar
toms. Didieji kūrėjai ne tik išreiškia savo laiką bendruo
menės dvasią, bet savo kūriniais paskatina bendruomenę 
prisiimti naujas gvvenimo formas“ (J. Ambrazevičius, Mai
ronis ir visuomenė, Pavasario Balsai, IX leid.). Be to, kū
rėjo dydis ir vertė glūdi ir tose estetinėse vertybėse, ku
rias jis yra sukūręs.

Vertindami Maironio kūryba, taip pat turėsime laikytis 
čia iškeltą principu, žiūrėti, kiek Maironis yra išreiškęs 
savo epochos dvasia, kiek yra formavęs visuomenės gyve
nimą ir kokią estetinią laimėjimu yra pasiekęs.

Kuriai epochai Maironis priklauso? Pirmasis Maironio 
eilėraštis „Lietuvos vargas“ (Miškas ūžia), išspausdintas 
1885 m. „Aušros“ 7-8 nr., pradeda Maironio literatūrinę 
veikla. Maironio kūrybos žydėjimo laikotarpis sutampa su 
jo darbu Petrapilio Dvasinėje Akademijoje (1894—1909). 
Tuo metu Maironis parašė visą eilę geriausią lyrinių kūri
nių, poemas — „Jaunąja Lietuvą“ ir „Raseinių Magdę“. 
Vėliau sukurtieji „Mūsų vargai“ ir dramos nieko naujo ne
atskleidžia idėjiniu atžvilgiu, o visai silpni formos atžvilgiu. 
Taigi Maironio ideologija yra susiformavusi „Aušros“ lai
kais, o visu ryškumu ir kūrybiniu pajėgumu pasireiškusi 
poaušrio laikotarpyje. Jis yra išsvajotos idealinės Lietuvos 
ideologijos reiškėjas, romantinio patriotinio idealizmo at
stovas. Si epocha, prasidėjusi nuo „Aušros“, pasibaigia su 
laisvosios Lietuvos atkūrimu, su Vasario 16 dienos aktu. 
Pats Maironis gražiai apibūdina ano svajonių laikotarpio 
pabaigą. Vasario 16 dienos aktą „aš pavadinčiau siena tarp 
dviejų Lietuvos pasaulių: anoje pusėje Lietuva — svajota, 
pasišventimo meilėje pradėta; čia realinė, skausmuose gi
musi; ana skaisti idealų, troškimą sritis, padangėmis skrie- 
jusi, erškėčiui vainiku pasipuošusi, kaip kentėtoja, — ta 
žemiška, apčiuopiama, bent kiek nustojusi skaistumo ir au
reolės; anos mylėtojai nieko nuo jos netroško, jai viską au
kojo, — tos mėgėją šalininką daugiau, bet jie jau sau rei
kalauja užmokesnio ir šiltos vietelės, kai kurie jos simpa
tija apsimetę, ja skaudžiai užvylę, naudoja; ana buvo gryna 
dvasia, be kūno; čia dar neišsivystęs su ydomis kūnas“ 
(Maironis, Lietuva 1919 m. vasario 16 d.). Su Nepriklau
somos Lietuvos pradžia užsibaigia Maironio romantinio tau
tinio idealizmo laikotarpis.

Jei kai kada ir minėtame laikotarpyje iškildavo Mairo
nio rezervuotumas, kriticizmas, tam tikras nusivylimas, tai 
čia buvo tik bendri kovos reiškiniai, nes kovoje šalia lai
mėjimų ii' vilties eina ir abejonių bei netikrumo reiškiniai. 
Tačiau Nepriklausomoje Lietuvoje Maironio ideologija išgy
vena jau tikrą krizę. Jau anksčiau cituotuose Maironio žo
džiuose matyti, koks didelis skirtumas yra tarp anos jo sva
jotosios idealinės Lietuvos ir šios realios ir netobulos, koks 
skirtumas tarp pirmosios ir antrosios Lietuvos veikėjų. Ne
ryškiai pasveikinęs savo poezijoje Nepriklausomybę, toliau 
Maironis prabyla visa eile visuomeninių aštrių satyrų. 
Tiesa, ir anksčiau Maironis buvo parašęs keletą satyrą, bet 
jose lietė daugiau išimtis: tautos išgamas, savanaudžius, ta

čiau anais laikais tautinio veikimo idealistai visai nė nepa
galvojo, kad tie menkaverčiai žmonės kada nors atsisėstų 
prie Lietuvos vairo. Nepriklausomybės laikais parašytose 
Maironio satyrose jau aiškiai matome patriotini Maironio 
nusivylimą, iššaukta nepriklausomo gyvenimo negerovių.

Maironis yra svajotosios, idealinės, dvasinės, kenčian
čios ir Į prisikėlimą tikinčios Lietuvos poetas. Tačiau ir 
šita Lietuva ėjo dviem keliais. Pirmasis romantinis kelias 
ėjo per savo gimtosios kalbos aukštinimą, garbingos praei
ties idealizavima, tėvynės gamtos grožio iškėlimą, pasiti
kint Dievo Apvaizda ir pasipuošus tautos kentėjimų au
reole, i šviesios ateities ir laisvės vilti.

Antrasis pozityvistinis kelias buvo daug konkretesnis. Jis 
taip pat vedė i tą pačią Lietuvos laisvę, tik jo uždaviniai 
realesni: lietuvių švietimas, leidžiant knygas ir remiant 
mokslus einantį jaunimą; gaivinimas ir kėlimas tautiškumo, 
išaiškinant tautybės sąvoką, religijos ir tautybės skirtumą, 
platinant žinias apie Lietuvos praeiti ir nagrinėjant gyve
namojo laikotarpio politinę padėtį; ūkinės būklės gerini
mas, duodant pamokymų apie žemdirbystę, keliant amatus, 
patraukiant lietuvius i prekybą; plėtimas lietuviškumo ribų, 
sulaikant emigraciją, išlaikant žemę lietuvių rankose, su
perkant žemę iš svetimtaučių. Si „Varpo“ ideologija nepri
klausomybės atstatymo kelyje išvarė gilią vagą, tačiau ji 
neturėjo tokio dainiaus, kuris tos ideologijos bruožus būtų 
taip gyvai ir giliai išreiškęs poezijoje, kaip tai padarė Mai
ronis aukščiau minėto romantinio kelio ideologijai.

Bet Maironis ne tik tą ideologiją išreiškė, bet ir ja for
mavo, išryškino, jai davė sugestyvinės jėgos. Sausi ab
straktiški ideologiniai šūkiai Maironio poezijoje gauna vaiz
dinį ir emocini pavidalą, skambia nuotaikingą išraišką.

Susipažinkime su vyriausiomis epochos idėjomis Mai
ronio kūryboje.

Garbinga praeitis Maironiui yra visos tautinės stiprybės 
pagrindas. Tada garsi šalis varė savo vilnis lig Dono ir Ma
rių Juodąją, tada Vytautas Didis garsiai viešpatavo ir musė 
kryžiuočius piktus, tada bočiai už laisvę tiek amžių ka
riavo, tada ne tik karo garsas ir politinė galybė iškėlė Lie
tuvą, tada žydėjo žmoniškumas ir dorybės:

Tada už auksą nemylėta, 
Tada už daina nemokėta“ (Pavasario Balsai).

Praeities idealizavimas kelia poetui norą prikelti tą praeitį 
iŠ kapą ir pasisemti iš jos įkvėpimo, stiprybės ir jėgų da
barties uždaviniams vykdyti:

„Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš kapit milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
IŠ senąją laikų!

Gal poezijos naują pasemčiau Šaltinį, 
Tik ne tą šiandieninį,
Kurs ir rūbą ir dvasią paskolinta gavo ...“

(P. B.)
Ir ši nauja daina, lyg senųjų vaidelučių kanklių įstabūs 
garsai, turėtų pabudinti užmirusias lietuvių širdis. Tada ir 
gimtoji kalba gal nebebūtų tik viešnia bajorų dvaruose, gal 
tiek daug nedingtų nutautusių lietuvių svetimuose kraš
tuose. Nors praeities nebeprikelsi, bet praeitį bent mylėti 
reikia. Maironis šaukte Šaukia:

„Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs! 
Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 
Kurie išugdė tautos galiūnus!“ (Raseinių Magdė).
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I Greta senovės idealizmo eina gimtosios kalbos ir 
; papročią meilė:

„Mylėk jos kalbą, senovės būda,
Jos girią kvapą, žaliąsias pievas“ (R. M.)...

„Ginkime kalba, žemą, jos būda! ' 
Stokim j darbą kaip milžinai!“ (P. B.)

Senovė gal dar ir dėl to brangi, kad tada:
„Kalbos nemindžiota gimtinės, 
Nei dainą mūsų Lietuvos..." (P. B.).

Ir dabar artimiausias poetui yra Lietuvos kaimas, kad: .
„Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina__ " (P. B.).

Idealizuojamas ir Lietuvos grožis. Tėvynė ne tik brangi 
ir miela, kad turi garsią praeiti, savo seną kultūrą, kad 
kiekviena žemės pėda krauju ir prakaitu aplaistyta/ bet ji 
ir graži:

„Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančią prityrei.

Kaip, puikūs slėniai sraunios Dubysos,, 
Miškais lyg rūta, kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Graudžiai malonias dainas dainuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis,
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja vaga giliai Įrėžąs;
Jo gilią mintį težino Dievas“ (P. B.).

Visoje' eilėje eilėraščią Maironis duoda susintetintą, suidė- 
jinta Lietuvos panoramą. Ryškiausiai lietuviškas peizažas, 
susietas su visa Maironio patriotine ideologija, yra įgavęs 
vaizdiną ir emocinę formą eilėraščiuose „Kur bėga Šešupė“, 
„Lietuva brangi“.

Tačiau toji garsią praeiti turinti gražioji šalis kenčia 
priespaudą ir vargą. Zmonią Širdys apmirusios, būvą, kul
tūros židiniai — dvarai „brangia kalba tėvą pamynę, jie 
mūsą širdis mažai ka riša“. Gaili ašarėlė plauja poeto 
skruostus, kai jis mato, kad iš didingą pilių griuvėsiu, gar
sios praeities liudininką, bangos išplauja bokšto akmenis, o 
„nutilusios, sienos, apleistos visu, be sargo, ginklą ir žmo
gaus“. Ir Vilnią dengia naktis tamsiais rūbais:

„Kame tas garsas, kuriuo skambėjai??
Kame galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsą tėvynei?“ (P. B.),

Ir toliau poetas dejuoja:
„Negreit su saule išauš dar rytas!
Miega aplinkui naktis“ ...,

„Miega bočių šalis!
Apsiniaukus naktis 
Tiek amžių kaip jai nebešvinta!. t 
Veltui meldi aušros,
Miršta balsas maldos,
Vien gailios tau ašaros krinta!“ t

(Jaun. Lietuva)
Ne tik naktis išskėtusi ties Lietuva sparnus, bet ir žiauri 
priespauda viešpatauja: ,

. „Daugel žūva, daugel pūva,
Kas apverks ją dali?
Už Uralo, žemės galo:
Ne po savo šalį!“ (P. B.).

Nors pabudę paukščiai ir pagiriais šneka, bet visa šalis dar 
miega. Tautos žadintoją nedaug: „nedaugei mūsą“... 
Tautos prisikėlimo darbas toks sunkus, jog poetas skun
džiasi;

savo

j O
„Jei po amžią kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsą kovos ir kančios, be ryto naktis —•' 
Ar jiems besuprantamos bus?“ (P. B.).

Tačiau konstatuodamas liūdną dabartį, poetas ne rezig
nuoja, nenusimena. Jis tvirtai tiki j prisikėlimą, remda
masis dviem motyvais: Dievo Apvaizda ir amžinuoju pa
saulio dinamikos dėsniu:

„Mainos rūbai margo svieto:
Silpnas kelias, tvirtas griūna;
Nebijokim vargo kieto,
Juk be jo galiūnai pūna!“ (P. B.).

Dabarties kentėjimai idealistinėje Maironio pasaulėžiū
roje Įgauna gilios prasmės — jie yra prisikėlimo Jąidgs:

„O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!,
Kanklių balsą išgirs,
Miegąs kraujas užvirs;
Nes kryžius gyvatą žadėjo.
Skausmuos jėgos išaugs,
Atgimimo sulauks...“ (J-. L.).

Iš vargo bei skausmo ir laisvės troškimo kylanti dina-, 
mika jau virsta galingu pavasario sriautu, griaujančiu vi-! 
sas priespaudos užtvankas, virsta galinga idėją kova:.

„Nebeužtvenksi upės bėgimo, z
Norint sau eitą ji pamažu; /
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Naujės idėjos — darbas ne vaiko:
Užtvenktos mėto audrą žaibus!
Nesustabdysi bėgančio laiko“. . (P. B.)

Tačiau prisikėlimas ir laisvė pasiekiama darbu ir kova:;
„Gana aimanavus! Prižadinkim viltį
Ir stokim i darbą nelaukę giedros!...“
„Prikeltom darbais Gedimino tėvynę!...“ 
„Laimingas, kurs pradedant aušrai tekėti, 
Su broliais j darbą kaip milžinas stos!“ (J. L.).

Maironis yra dinamikos ir kovos poetas. Jis šaukte šaukia,; 
'kad tėvynė nusimestą rūbą seną, kurį užvilko svetimi. Jis 
mato skaidrėjančią rytą padangę, jį gaivina atgimstančių 

'tautą pavyzdžiai:
„Aplinkui jau žydi visur atgimimas;
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai;
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas,
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai“ (J. L.)’.

ir skamba Maironio lyrikoje, lyg laisvės varpas:
„f darbą, Į darbą už mylimą šalį!..“

„Bet ką mums ar vargas, ar audros verpetai!
Mes žinom, jog mūsą — ateinančiai metai!“ (J. L.).

Maironis, jausdamas, kad mažutė Lietuva milžiniškose 
grumtynėse savo fizine jėga nedaug ka reiškia, pasmerkia 
kardo kovą:

„Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva“ (P. B.), 
o siūlo humaniškas, kultūrinės kovos priemones. Jis simbo
liškai nusako visa atgimstančios Lietuvos kultūrinį kelią:

„Paimsime arklą, knygą, lyrą
Ir eisime Lietuvos keliu“ (P. B.)

Šitame Lietuvos kelyje Maironis labiausiai pasitiki jau
nimu. Jaunimui parašyta „Jaunoji Lietuva“, į jaunimą, 
kurs mokslo ištroškęs svetur keliauja, kreipiasi Maironis 
„Raseinių Magdėje“, į jaunimą nukreipti visi Maironio pa-. 
triotiniai šūkiai, su jaunimu Maironis drįsta užtraukti-
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kalbasi su tėvyne ir apdainuoja jos groži, vaizduotėje at- ’ 
kuria herojiškas praeities kovas su senovės fonu Ir kolo
ritu, reiškia savo refleksijas ir jausmus susimastęs prie 
garsios praeities griuvėsių. Nuotaikos atžvilgiu Maironio 
lyrika taip pat įvairi: čia visa gama draudžiamojo laiko
tarpio kovotojų jausmų, išgyvenimų, vilčių ir abejonių. 
Maironio poezija — kovos poezija, kilusi iš jo nuoširdaus 
jausmo, iš vidinio nusiteikimo. Apibūdinkime tai J. Ambra
zevičiaus žodžiais: „Jis sugestionavo ne tik grožėtis savo 
kraštu, palankiai nusiteikti savo tautos reikalams, bet 
traukė skaitytoją į aktyvią kovą. O kovą Maironis skelbė 
ne teatralinę, kuri žavi tik iki spektaklio pabaigos. Jo poe
zijoje pulsavo reali gyvenimo kova, net žūtbūtinė. Su ko
vojančio abejojimais, nuovargiu, suklupimais, desperacija, 
kuri išspaudžia prisipažinimus: neregėti aušros..., ir veltui 
dvasią raminti norėjau, aplinkui vien tamsią naktį regėjau... 
Perdaug didžios kliūtys, ir perdaug silpnos jėgos, kad ne
pagautų neviltis. Tačiau reikėjo drąsinti, reikėjo pačiam 
pirmiausia Įsikalbėti, kad rytuos aušra jau teka, kad laikai 
jau mainos... Kai kada net braviūriškai reikėjo vyti pesi
mizmą, kuris paraližuoja jėgas ir kovos nuotaiką. Su įsi
tikinimu, su išvidine jėga ir skaitytojas buvo sugestionuo
jamas kovoti ir tikėti laimėjimų“ (Maironis ir visuomenė).

Toks pat Maironis yra ir savo poemose. Epiniu atžvil
giu jos visai silpnos: fabulos įvykius poetas ne tiek vaiz
duoja, kiek savo žodžiais papasakoja, asmenų charakteris
tikos visai menkos, be psichologinio motyvavimo. J. Tumo- 
Vaižganto apibūdinimas jiems visai tinka: „Žmonės čia .tik 
manekenai idėjoms palaikyti, kaip telegrafo stulpai vie- , 
loms: per juos eina srovės, o ne jie sroves leidžia“ (J. Tu
mas, Jonas Maironis-Mačiulis). Patriotinis entuziazmas 
„Jaunojoj Lietuvoj“ pavaduoja psichologinį motyvavimą. 
Ypač visu galingumu suskamba tas entuziazmas šeštojoj 
giesmėj — pavasario ir atbundančios tautos puikiame pa
ralelizme.

Prof. V. Mykolaičio žodžiais tariant: „Poemos konstruk
cija yra fragmentinė, veiksmo motyvavimas idėjinis ir ly
rinis, o ne realistinis psichologinis. Veikiamųjų asmenų 
patoso momentais improvizuojamos dainos, vietomis tarsi 
bengaline ugnim nušviestos momentinės scenos, gamtos 
nuotaikos ir vaizdo pratęsimas į turinio eigą, pagaliau pa- 
tięs autoriaus nevaržomai reiškiamos emocijos — visa tai 
pakankamai ryškiai charakterizuoja lyrinį poemos po
būdi“... „Vyriausi jos veikėjai tai Juozas Rainys, ne Jad
vyga Goštautaitė, bet pats poetas, sutelkęs savy visų susi
pratusių to laiko lietuvių jausmus, ir Jaunoji Lietuva te
suvokiama idėjoj, tautinio veiksmo ideale“ ._ „Jaunoji 
Lietuva“ dėl savo ypatingo charakterio duoda mums ne at
bundančios Lietuvos vaizdą, bet išvidinę kūrybinę jos dva
sią, nuotaiką...“ (V. Mykolaitis, Naujoji Lietuvių Litera
tūra, I d.).

Nors „Raseinių Magdė“ ir turi nuoseklesnį epinį siužetą, 
bet jos kūrybinis grožis taip pat glūdi lyrinėse digresijose 
į gamtos nuotaiką, i tėvynės meilės jausmus.

Tokiu būdu, visa geriausioji Maironio patriotinė kūryba 
yra lyrinė poeto daina, išplaukusi iš širdies gelmių, giliai 
išgyventa, nuširdi, nuspalvinta kovos nuotaika, puikiai iš
reiškianti pagrindinius mūsų atbundančos tautos roman
tinės krypties veikėjų idealus ir juos pateikianti visuome
nei sugestyvia forma.

Ir egocentrinėje Maironio lyrikoje taip pat reiškiasi ko
vos motyvai. Poetas laimi kovą su savimi dėl etinių idealų. 
Bet jei šie grynai egocentriniai išpažintiniai eilėraščiai leį- 
džia pažinti siaurai individualinį, biografinį Maironio kū
rybos atžvilgį, tai ten, kur poetas santykiauja su gamta, 
kur išdainuoja jos pažadintus jausmus, kur iš viso duoda 
susintetintų žmogaus gyvenimo bruožų, individualinė Mai
ronio lyrika Įgauna platesnės reikšmės. Koks puikus deri-

naujų laikų giesmę:
„Užtrauksme naujų giesmę, broliai, 
Kuria jaunimas tesupras!" (P. B.). s

’Laužant pirmuosius tautinio atgimimo ledus, fėfifia 'fitt- i 
galėti milžiniškus sunkumus. Juos įveikti galima tik einant 
kovotojams petys i petį suglaustomis eilėmis, dirbant vi
sokių Įsitikinimų veikėjams vienybėje ir susiklausyme. 
Vienybės idėja eina vedamuoju siūlu per visa Maironio 
poeziją. „Jaunojoj Lietuvoj“ nesutariančius įvairių įsitiki
nimų veikėjus derina Juozas Rainys savo patriotiniu entu
ziazmu j bendrų Įvairų visuomeninį darbą. Lyrikoje Mai
ronis šaukia:

„Nors mūsų, broliai, nedaugei yra,. 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė, 
J darba stokim vyrs į vyrą, 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę" (P. B.j.

Net bajorijos luomą Maironis nuoširdžiai kviečia eiti 
drauge su atgimstančia Lietuva. Jis skundžiasi, kad mūsų 
kalba yra tik viešnia po bajorų dvarus, ir dėl to puikūs 
dvarai, iš žalių sodų baltai bekyšą, pamynę brangią tėvų 
kalbą, mūsų širdis mažai ką riša. Satyrose ir „Raseinių 
Magdės“ poemoje Maironis piktai atsiskaito su tais bajo
rais, kurie, svetimą kultūrą pamėgę, savo krašto gėrybes 
užsieniuose iššvaisto, o savo krašto žmonėmis visai nesi
rūpina:

„Net girios, jūsų parduotos, gaudžia:
Svečiais mums este sunkiais lig šiolei!" (R. M.).

O vis dėlto Maironis nenorėtų, kad Lietuvos bajorija visiš
kai savo tautai žūtų. Ne vadovauti, tik prisidėti prie iš 
liaudies kilusio tautinio atbudimo Maironis kviečia bajorus:

„Ne jūs šiandiena tautos vadovai!
Už bočių kalba, už jų tėvynę
Be jūsų skydo pradėjom kovą!

Ne jums šiandieną bevadovavus!
Bet stot j bendrą darbą oi laikas!" (R. MJ.

Jau pačiu „Jaunosios Lietuvos“ siužetu Maironis apašta
lauja mūsų bajorijoje, pozityviais vaizdais rodo atgimstanti 
bajoru luomą. Tačiau, deja, tai buvo tik Maironio idealinis 
.vaizduotės padaras, būdinga ano meto tautinio romantizmo 
svajonė.

Iškėlę pagrindinius Maironio poezijos idėjinius bruožus, 
turime pabrėžti, kad Maironis nebuvo tik oficialus iš parei
gos patriotizmo dainius, bet nuoširdus tėvynės meilės poe
tas. Jis pats gyveno tais idealais, kuriuos skelbė. Tėvynė 
yra jo mylimoji, jo sužadėtinė, j jo širdį radusi raktą 
„skaisčia savo skausmo gilybe“. Jos įkvėpta poeto giesmė 
„liūdnesnė už girių ošimą“, ir niekas jos taip giliai nemylės, 
kaip jos nuliūdęs poetas. Bendrieji laikotarpio šūkiai 
plaukte plaukė iš jo jausmingos širdies ir dėlto gaudavo 
natūralia vaizdinę bei emocinę formą. Čia ir glūdi Mairo
nio sugestyvumas. Gražiai šiuo atžvilgiu Maironį apibū
dina J. Ambrazevičius: „Jis mokėjo tokia forma ideologiją 
paduoti, kad skaitytojas buvo sugestionuojamas, veikiamas. 
Maironio jėga glūdi ne mokėjime įtikinėti, argumentuoti, 
bet mokėjime mėtyti tezes, šūkius sentencijomis, aforiz
mais. Tos poetinės formulės perskrodžia kaip žaibai tamsa, 
ir skaitytojui daros aiški perspektyva, keliai i ja ir jo pa
ties uždaviniai“ (Maironis ir visuomenė).

Puikiu patriotinių idėjų vaizdinės išraiškos pavyzdžiu 
gali būti daina „Kur bėga Šešupė“. Čia konkrečiais su
gestyviais vaizdais išreikštas Lietuvos grožio idealizavimas, 
garbinga praeitis, gimtosios kalbos meilė ir meldimas Dievo 
palaimos.

Be to, Maironio patriotinė lyrika gana įvairi, jausmų 
skalė plati, išraiškos forma nemonotoniška. Visoj eilėj 
dainų poetas kalba savo vardu, kitur jis prabyla kolekty- 

, vinių jaunimo, savo kartos ar visų lietuvių vardu, kitur
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nys tarp poeto ava:ipgų. nerimstančių troškimų ir galingos, 
visuomet banguojančios jūros eilėraštyje „Išsisupus plačiai 
vakarų vilnimis“! Kontrastingai gretinama nerimstanti 
poeto dvasia su užmigusia žeme, su tyliomis, maloniomis 
vasaros naktimis. Kitur vėl žaismingai prasiveržia poeto 
džiaugsmas su atbudusiu pavasariu, kad norisi:

„Apimti pasauli, priglaust prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti.“ (P. B.).

Geriausi Maironio individualinės lyrikos kūriniai, kaip 
tai: Nuo Birutės kalno, Vasaros naktys, Užmigo žemė, Ant 
Druksės ežero, Saulei leidžiantis, Pavasaris, Man tinka tas 
žiedas ir kt., savo gamtiniu vaizdingumu, spalvingumu bei 
įvairumu sugestionuoja poeto emocijas skaitytojui ir tuo 
pačiu išreiškia visiems bendrus jausmus bei nuotaikas.

Atskirą Maironio individualinės lyrikos ciklą sudaro ei
lėraščių grupė „Uosis ir žmogus“. Čia poetas pasirinktą 
tema dar labiau objektyvuoja, lyg išskiria iš savo išgyve
nimų, apibendrindamas ir duodamas siužetinį pasakojama j i 
charakteri. Tarp uosio ir žmogaus vedama paralelė, ir 
emociniu būdu mes pajuntame suglaustą žmogaus gyvenimo 
istoriją:

„Iš kamieno tiesaus
Dročiai karstui išpiaus
Lentų, nes tėvai susenėjo:
O viršūnę tašys:
Vygė bus ir lopšys,
Nes kūdikis klykti pradėjo“ (P. B.).

Iki šiol lietėme Maironio poezijos turinį ir kai kuriuos 
išvidinės formos bruožus. Tačiau poeto sugestyvinė jėga 
ir jo kūrinių literatūrinė vertė glūdi taip pat ir išviršinėje 
formoje bei vidaus nuotaikos suderime su išraiškos prie
monėmis. „Aušros“ laikais pradėjęs rašyti, Maironis ne
turėjo nei ryškesnių lietuviu literatūriniu, tradicijų, nei 
stipresnių lietuviškos poezijos pavyzdžių. Maironiui pačiam 
teko kurtis mūsų poezinės kalbos formas bei dėsnius. Jis 
pasirenka objektyvines taisyklingas klasinės eilėdaros for
mas ir i jas įdeda gana įvairų turinį.

Maironio kuriamoji galia yra jausmas, o ne vaizduotė, ne 
intelektas. Tačiau jo jausmai nėra gaivališki, chaetiskai 
besiveržia; jie yra taurūs, kilnūs. Tokiems jausmams 
reikšti puikiai tinka klasinės strofos su taisyklingu ritmu, 
su atliepiančiais rimais. Maironis lyg dainuote išdainuoja 
savo vidaus nuotaika. Jo lyrika skamba tam tikru patosu, 
iškalbingumu, skirta giedoti ar iškilmingai deklamuoti. Inty
mumo ir subtilumo Maironio poezijoje beveik nėra. Šios 
savybės nulemia ir jo poezines priemones, žodyną.

Poetinis Maironio žodynas nėra gausus. Jis pasitenkina 
pačiais bendriausiais emociniais žodžiais, kiek tai liečia 
jausmingumo, iškilmingumo ribos. Epitetai, palyginimai 
taip pat dar sustiprina ir pabrėžia emocingumą. Sakinys 
turi retorinį pobūdi. Visos vaizdingumo priemonės (paly
ginimai, tropai, figūros), kurių gana apstu, susilieja su pa
prasta kasdienine kalba, yra suaugusios su kasdieniniais 
visų jausmais, neaptemdo minties aiškumo ir logiško nuo
seklumo, o vis dėlto savo paprastumu randa atbalsį skaity
tojo sieloje. Nors ir nepainus toninis eiliavimas, nesudė
tinga garsinė orkestracija, nors eilėraščio emocini foną su
daro jausminės sąvokos, tiesioginė žodžio reikšmė, bet vis 
dėlto Maironis sugeba pasiekti nemaža artizmo ritmo me
lodikoje ir išvidinės nuotaikos darniame sąskambyje su pa
sirinkta išviršine forma. Puikiausi eilėdaros paprastumo ir 
drauge nepaprasto sugestyvumo ir darnumo su vidaus nuo
taika pavyzdžiai gali būti: Nuo Birutės kalno, Užmigo 
žemė, Ant 4 Kantonų ežero tr kt.

Dėl savo mokėjimo giliai išgyventi pačias vyriausias 
savo epochos idėjas ir jas apipavidalinti visiems prieinama, 
gana sklandžia ir lengva, bet drauge ir tobula meniška for
ma, Maironis tampa ne tik epochos idealų reiškėju, bet ir 

pats kuria epochą. Maironio įtaka mūsų poezijai tokia di
delė, kad laikotarpį nuo „Aušros“ iki Nepriklausomos Lie
tuvos įsikūrimo visai teisingai mūsų literatūros istorijoje 
galima pavadinti Maironio epocha.

Turime pritarti J. Ambrazevičiaus teigimui: „Ideologija, 
tiesa, nedaug kuo skiriasi nuo Basanavičiaus, epochai domi
navo betgi Maironis... Maironis mokėjo atnešti tokias 
idėjas ir taip jas paskelbti, kad tautos daugumai, valstie
čiams, ypač jos naujajai kartai, jos atrodė ir naujos gies
mės ir jaunimo dvasiai visiškai priimtinos“ (Maronis ir vi
suomenė).

Maironio dvasia augte Įaugo i mūsų kultūrinį gyvenimą, 
o jo sukurtosios literatūrinės tradicijos dar ilgai veikė savo 
sugestyvumu — ir jo skelbiamos ideologijos laikotarpiui pa
sibaigus. „Maironinė eilėdara, sklandus, nors neturtingi 
rimai, žodynas, motyvai ir net tematika ilgam laikui įsigy
veno mūsų literatūroje, ir tik su didelėmis pastangomis 
jaunesnieji poetai išsivadavo iŠ Maironio varžtu“ (V. My
kolaitis, Naujoji Lietuvių Literatūra).

Iš to viso, kas čia aukščiau kalbėta, matome, kad Mai
ronis savo epochos bruožus ryškiausiai yra išreiškęs, jis 
yra sitpriai veikęs savo laiku visuomenę, o literatūroje su
kūręs savo epochą. Dabar tenka atsakyti į klausimą, kiek 
Maironis išeina iš savo gyventos epochos ribų, kiek jo su
kurtosios vertybės darosi visuotinės, nesensta, kiek jos turi 
ne vien istorinės reikšmės.

Jau pats faktas, kad Maironis sugebėjo ryškiai išreikšti 
bundančios Lietuvos kūrybinę dvasią ir mūsų literatūros 
istorijoje sukurti ištisą epochą, aiškiai rodo, kad Maironis 
buvo didelis talentas ir kad jo pasiektieji laimėjimai turi 
platesnės reikšmės. Meno kūriniai yra tikrasis gyvenimo 
atspindys, ir šiuo atveju joks mokslininkas istorikas nega
lės pavaduoti Maironio poeto, kurio kūriniuose yra gyva 
ano meto bundanti ir kovojanti Lietuvos dvasia.

Nors Maironio patriotinė lyrika yra., sukurta iš praei
namų tam tikro laikotarpio šūkiu ir reiškinių, bet vis dėlto, 
kalbant prof.' V. Mykolaičio žodžiais, „ji turi ne vien isto
rinės reikšmės apibūdinti tam laikotarpiui, bet, išeidama iš 
jo ribų, su mažomis išimtimis, dar šiandien yra idomi ir 
vertinga. Pro laiko obalsius ir reiškinius mes jaučiame 
gyvą poeto sielą, jausmą, savo krašto ir žmonių meilę. Ar 
ne gaivalinis, visiems laikams bendras prigimties ryšys, 
jungiąs žmogų su gimtuoju kraštu, jaučiamas „Mano gim
tinėje“ ir daugelyje kitų Maironio dainų?.. Taip pat ir 
viena iš vyriausių epochos idėjų, praeities senovės aukštini
mas, išreikšta poeto noru prikelti bent vieną seneli iš kapu 
milžinų, gražiai derinasi su bendrai žmogišku, natūraliu 
praeities tradicijų branginimo jausmu... Gimtosios šalies 
grožis, Maironio apdainuotas charakteringu „Aušros“ epo
chai metodu, vis tiek ir šiandien skatina tėvynės meilę. Net 
ir tie eilėraščiai, kurie savo turiniu išreiškia priespaudos 
epochos charakterį, kaip: Priešaušris, Jei po amžių kada, 
Salin dūsavimai, Nedaugei mūsų, Nebeužtvenksi upės bė
gimo, — jau vien dėl savo charakteringumo tampa vertingi 
ir visiems laikams... Pagaliau dar platesnis tėvynės mei
lės jausmas, laisvas nuo bet kokių praeinamų epochos reiš
kinių, trykšta iš dainų.: Oi neverk, motušėle, Eina garsas — 
ir dar plačiau išsilieja nostalgijos kupiname „Vakare ant 4 
kantonų ežero“ (V. Mykolaitis, Naujoji Lietuvių Literatūra).

Bet dar universalesnis yra Maironis tais motyvais, kurie 
rodo poeto santykiavima su gamta, kur poetiniais vaizdais 
apvelkami žmogaus buities reiškiniai. Čia Maironis darosi 
bendras ne tik visiems laikams, bet net iešina iš atskiros 
tautos ribų, išreiškia universaliuosius žmogaus jausmus, 
čius: Pavasario saulė prašvito meiliai, Man tinka tas žiedas, 
Taip liūdna man kartais ant saulės laidos, Ežero skaisčios 
bangos liūliavo, Kukavo gegutė, Augo putinas, Amžiaus il- 
Užtenka tik priminti geriausius tos rūšies Maironio eilėraš-
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•gus metus augo uosis gražus, Pražydo pasklido žiedai po 
laukus ir kt. — ir mes pajusime, kokia galinga yra poeto 
kūrybinė galia, kokius gilius jausmus paprastomis priemo
nėmis yra išdainavusi. O tikri gamtinės lyrikos šedevrai 
yra: Išsisupus plačiai vakaru vilnimis, Ramios malonios va
saros naktys, Užmigo žemė.

Nors Maironis ir lieka būdingu lietuviu romantinio pa
triotizmo dainiumi, nors, kaip sako J. Ambrazevičius, „nau
ju žmogaus buities gelmių neatvėrė; naujų literatūrinių for
mų, nepažįstamu pasaulio literatūrai, nesukūrė; tačiau lie
tuviu tautos ribose jis ne tik atėjo su naujomis idėjomis ir 
literatūrinėmis formomis; jis ne tik išreiškė epochos nusi
teikimus, bet virto lietuviu tautai ir gyvenimo formuotoju“ 
(Maironis ir visuomenė). Tokiu būdu, Maironis ir savo 
poezijos turiniu ir sukurtomis estetinėmis vertybėmis išeina 
toli iš savo gyventos epochos ribų.

Tiesa, Nepriklausomoj Lietuvoj, Maironiui dar gyvam 
•esant, buvo kilusi stipri reakcija ir prieš jo ideologijų ir 
prieš jo literatūrinę itaką. Jo priešai prisispyrę kartojo: 
^.Maironis paseno“. Buvo ir piktesnių žodžių... Gal iš 
•dalies tai buvo natūrali jaunųjų poetu kova dėl naujų for
mų, iš dalies gi pikta tendencija, siekianti nuvainikuoti tau
tinio prisikėlimo didžiausia dainių ir pranašų. Jei nepri
klausomoj Lietuvoj nuo Maironio buvo daugiau ar mažiau 
visuomenės nusigręžta, tai išeivijoje ir nepriklausomo gy
venimo metais Maironio žvaigždė nebuvo nusileidusi. Tu

rime gražių balsų iš Amerikos, rodančių, kaip Maironio 
poezija buvo mylima, kaip ji gaivino tėvynės pasiilgusias 
širdis.

Ir Lietuvoje, tik užgriuvus tautą didžiosioms nelaimėms, 
suprasta, kad sunkiose vasandose paguodos geriausiai gali 
duoti Maironis, tas kenčiančios ir kovojančios Lietuvos dai
nius. B. Brazdžionis spaudoje tik šūktelėjo: „Atgaivinkime 
Maironio kulta“, ir Maironio poezijos renesanso banga nu
aidėjo per visa kraštų, kiekvienas tikras lietuvis, lyg iš 
miego pabudęs, pamatė, kokia stiprybės dvasia glūdi Mai- 
ronyje. Pirmosios bolševiką okupacijos metu Lietuvos mo
kyklų programose paliktas Maironis jau pačių kūrinių skai
tymu, be jokių komentarų, kėlė patriotinių jausmų audrą.

Šiandien, kai lietuvių tauta skaudaus likimo yra išblaš
kyta nuo Archangelsko iki Atlanto vandenyno, kai laiko 
verpetuose aimanuoja pavargusi dėl iškentėtų nelaimių ir 
dažnai net vilties nustojusi lietuvio širdis, Maironis vėl iš
kyla visa savo didybe, visa savo vilties ir paguodos Šviesa. 
Ir mes imame tikėti skausmo metafizine prasme:

„O tačiau Lietuva atsibus gi kada — 
Ne veltui ji tiek iškentėjo.“

Maironis nemirė. Maironis su mumis. Maironis gyvas 
ir mūsų tautos skausmo gelmėse, jis gyvas ir savo papras
tame, bet galingame lietuviškos poezijos kūrybiniame 
žodyje, x

M. K.Nuotrupos iš Marijampolės gimnazijos laikų(tęsinys)
Kiekvienas įvykis, kad ir neturįs tiesioginio ryšio su 

mokiniais ir jų betarpiais interesais, bet jei jis liečia lie
tuvių kovą su rusų valdžia, gyvai mokinių širdyse atsi
spindi. Štai, atsikėlė j Marijampolę siuvėjas Staugaitis, 
sako, susipratęs lietuvis. Miesto amatninkai — lenkai, vo
kiečiai, žydai, vienas kitas jau pasijutęs lietuvis, kiti dėl 
savo žemo kultūrinio lygio nežiną, kas esą. Čia dar nau
jas susipratęs lietuvis. Linksmas įvykis dar labiau iškelia 
Staugaičio vardą, padaro jį mūsų akyse didvyriu.

Apskrities policijos viršininkas Markovas rytą, išėjęs 
j balkoną prasivėdinti, pastebi, kad priešais nauja iškaba, 
ant kurios aiškiai užrašyta lietuviškai „Vyriškų rūbų siu
vėjas Staugaitis iš Varšavos“. Nežinau, ar teko minimam 
Markovui tą diena pavalgyti pusryčius. Visa diena, tur 
būt, praėjo besirengiant kovai, nes vakare jau jis ėmėsi 
konkrečių žygių. Į jo kiemą pradėjo rinktis policininkai 
ir gaisrininkai su kopėčiomis, kabliais, virvėmis. Kai mies
tas jau įmigo, visa ta gauja atakavo minėtą iškabą. O iš
kaba aukštai ir tvirtai pritaisyta. Ataką pajuto ir iškabos 
savininkas. Sako, pasinaudodamas tamsa, dar permetė per 
iškaba grandį ir ataka pasunkino. Bet tokio aukšto valdi
ninko, dargi buvusio karininko, vadovaujami policininkai su 
gaisrininkais kovą laimėjo ir iškabą iškilmingai nunešė j 
viršininko sandėlius.

Įvykis nedidelis, bet mums mokiniams tai tema ilgiems 
ir nuolatiniams pasikalbėjimams ir net džiaugsmui: vis tik 
kovojame.

Jau dabar mes mokiniai lietuviai gana vieningi, jau lai
kome pilnateisiais lietuviais ir pirmų j ų klasių mokinius. 
Mūsu slapta kuopelė žymiai išaugo.

Viena dienų, vasario mėn. pradžioje, atėję į gimnaziją, 

iš kitų mokinių sužinome, kad 1904. II. 8 prasidėjo karas 
su japonais. Visi sujaudinti, net mokytojai, bet šie drąsūs, 
neabejoja, kad japonams išpers kailį. Visą pamoką pra
kalbame su kūno kultūros mokytoju — karininku, vadi
nasi, karo žinovu. Iš jo pirma sykį išgirdau posakį „šap- 
kami zakidajem“ (užmesim vien kepurėmis). Sako, kiek 
tų japonų esą, saujelė. Kai kurie mokiniai atsargiai reiš
kia abejonių, bet karininkas neabejoja ir pats žada va
žiuoti kariauti, žinoma, jei caras jį pašauksiąs.

Sujudo ir kaimas, paskelbta arklių ir žmonių mobiliza
cija. Arklius ūkininkai noromis veda i mobilizacijos punk
tus, nes moka neblogas kainas. Žmonės visokiais būdais 
stengiasi išsisukti, ieško ligų, bet slapstytis nedrįsta, visi 
stoja į sveikatos patikrinimą. Atleistieji džiaugiasi, pri
imtieji stengiasi nusiminimo nerodyti. Senesnieji atsargos 
kariai, kurių dar nešaukia tarnybon, vieni laukia, kada ir 
juos ištiks nelaimė, kiti dairosi į vakarus, nori sprukti į 
Amerika. O rusams karas nesiseka. To pasėkoje visuo
menė lyg labiau sujudusi, drąsiau kalba prieš rusišką val
džią, iškelia jos negalavimus, vagystes ir pradeda manyti, 
kad rusai kara prakišią. Abejonės pasibaigia įsitikinimu, 
kai rusai pas Cusimą palaidoja beveik visą savo laivyną.

Viena kartą, galima sakyti nelauktai, sužinome, kad ca
ras savo dekretu 1904 metų gegužės mėn. 7 d. atšaukė drau
dimą spausdinti lietuviškas knygas lotynų raidėmis. Va
dinasi, galime turėti savąją legalią spaudą. Galime, bet 
dar jos neturime. Brošiūrėlės, spausdintos Prūsuose, mūsų 
manymu, palieka nelegalios, ypač kurios nupeikia rusų val
džią. Taigi, pradžioje nė nejaučiame jokio pasikeitimo, tik 
lietuvią kalbos pamokose jaučiamės drąsesni, mokytojas 
pradeda plačiau mokyti mus rašybos. Čia pat Velykos, va
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žiuojame atostogų. Po atostogų tikybą dėsto tas pats ka
pelionas, bet jau lietuviškai. Darko mūsą gimtąją kalbą 
kiek Įmanydamas. Pvz., apšviečia mus, kad „ant arabą 

f liežuvio yra tūkstantis levą“, atseit, arabai savo kalboje 
liūtui turi tūkstanti atskiru vardą. Tikybos vadovėliai tie 

‘ patys — rusiški.
Karas tęsiasi, rusams nesiseka, bet jie žada siąsti pa

stiprinimą ir japonus sumuštu Mes džiaugiamės rusą pra
laimėjimais. ;■ ; ;. . . i • .

Po vasaros atostogų jau randame kitą kapelioną, kun. 
Motieją Gustaitį. Tasai lietuviškai kalba gražiai, o kad jis 

» dar ir poetas, mes nė nežinome.
Išeina Vilniaus Žinios. Sava spauda. Mes jos neissira- 

šome, bet retkarčiais lietuvio Josiuko krautuvėje gauname 
arba pasiskaityti arba nusipirkti. Nugirstame apie darbi
ninką streikus Rusijoje. Mus dažniau pradeda lankyti 
V. Kapsukas. Viena karta atvažiavęs nupasakojo, kad su
bruzdus! visa Rusija, kad visi reikalauja laisvią, darbinin
kai padidinto atlyginimo. Paaiškina, kad darbininkai su
kurią vertybes, tik mažą dalį tu vertybią savininkas grą
žinąs darbininkams, o didžiąją dali pasilieka sau ir val
džiai. Sako, reikia prisidėti prie kovos visiems, ypač jau
nimui, kad būtą galima išlaisvinti visus iš vergijos. Ši re
voliucija, anot V. Kapsuko, būsianti didžioji rusą revoliu- 

, cija, reikia naudotis proga, gal pasiseksią nuversti caras, 
o paskui čia pat galima būsią pagilinti ir pratęsti revoliu
cija, padaryti ekonomini perversmą ir įgyvendinti socializ
mą. Jo kalba paveikia mūsų dirksnius, pakelia kovos nuo
taiką, bet kaip tai? mūsų tėvą ūkis bus ne mūs, o iš ko 
gyvens tėvai, pagaliau mes su mažais broliais. Iš viso ne- 

t perdaug vilioja socializmas, bet šie žodžiai, socializmas, ko- 
! munizmas, vis dažniau mūsą lūpomis kartojasi. Po kiek 

laiko7 atsilanko jau kitas agitatorius, studentas, kuris taip 
pat pasakoja apie revoliuciją, darbininkus, tik galą kiek 
švelnina. Jo manymu, Rusija turi būti demokratinė res
publika, nes ši revoliucija yra buržuazinė, čia jau mums 
suprantamiau, už tokius siekimus mes galime kovoti. Sako, 

' reikia nuversti caro valdžią, sušaukti steigiamą}} susirin
kimą, išrinktą visuotinu laisvu balsavimu, o tas nutarsiąs, 
kokia turinti būti valdžia. Taip jiedu, V. Kapsukas ir mi
nimas studentas, vienas po kitam kelis syk mus aplanko 
ir pasako panašias kalbas, be to, pasiūlo pasiskaityti 
Markso „Kapitalą“, Erfurto programą ir t. t Aiškūs kon
kurentai. V. Kapsukas mums iš seniau gerai pažįstamas, 
studentas, lyg priimtinesnis.

? Greit mokinią tarpe paplintat nelegalioji rusą, literatūra, 
leidžiama Prancūzijoje. Dažniausiai gaudavome „Iskrą“ 
(žiežirba), leidžiamą žinomo. rusą emigranto socialdemo
krato Plechanovo. Jau įsidrąsinę ją skaitome pasikišę po 
suolu net gimnazijoje per pamokas. ' ■,

.- Mūsą lietuvią kuopele vis auga ir elektrizuojąs!. teti
kai, žydai ir net rusai skaito draudžiamą literatūrą. Ru
sams karas galutinai nesiseka, o darbininkai juda. Bet 

• Marijampolėje jokios revoliucijos negirdėti: nei čia dar
bininkai demonstruoja, nei streikus kelia. Vieną kartą nu
aidi pritrenkianti žinia. Peterburgo darbininkai, kurią 
buvo šimtai tūkstančiu, šventiko Gapono vedami, ėjo pas 
carą prašyti laisvią >ir didesnio uždarbio. Ėjo su bažnyti
nėmis vėliavomis, su kryžiumi, bet juos patiko policija ir 
kariuomenė ir be jokio įspėjimo ėmė į minią šaudyti. Sako, 
daug tūkstančią užmušti}. Užmuštuosius sumetę i upę 
Fontanką. Sis įvykis labai sujaudino mūsą gimnazistus ir 
dalį Marijampolės piliečią. Daugiau pradėjo domėtis 
vykstančia revoliucija miesto visuomenė, ypač- žydai. Nu
girstame, kad tai vienoj, tai kitoj vietoj ■ užmuštas aukštas 
rusą valdininkas. Kaimus irgi pradeda lankoti agitatoriai.. 

Tai dažniausiai šviesesni kaimo jaunuoliai, tautiškai labiau 
susipratę. Ta revoliucini sąjūdi į kaimą atnešė pirmoj 
eilėj studentai, kilę iš valstiečių. Didesniais veikėjais pir
miausia pasireikšdavo studentai, ją broliai, giminaičiai ir 
artimos apylinkės studentą pažįstamieji. Aišku, tai labiau, 
pasiturinčią ūkininką vaikai.

Gimnazistą savos bėdos: reikia ruošti pamokas, neretai 
mokytojai stato dvejetukus, o čia susirinkimai dažnėja. Jau 
mūsą mokinią tarpe atsiranda ir kitą tautybią kuopelių. 
Veikia žydą, lenku, na, ir keli rusai susimetė į būreli- 
Vien vokiečiai neparodo nieko kita, kaip tik ryšką neitra- 
lumą. Aš jau aštuntoj klasėj, tad priklausau prie vyriau
sią. Seni mūsą kuopelės vadai, gimnaziją baigę, išvaži
nėjo, man tenka vesti kuopelė, o ji išaugo didelė, juo la
biau, kad dabar priimame ir jaunus. Pirmas keturias kla
ses išskiriame j atskirą jaunesniąją kuopelę. Prisideda 
dar mergaičią gimnazijos lietuvaitės, reikia ir su jomis ben
drauti. Taigi, darbo daug. O to darbo pagrindą kaip ir 
nesijaučia. Reikia veikti, bet nevisai aišku, kas veikti. 
Zydą tautybės mokiniai pasidalino į „bunda“ ir kelias sio
nistą atšakas. Lenkai vadina save P. P. S. — lenką so
cialistą partija. Reikia apsispręsti ir mums lietuviams. 
Nutariame be balsavimu, be diskusiją, kad mes priklau
some Lietuvos socialdemokratą partijai. Pradedame susi
rinkimuose skaityti ir aiškinti Erfurto programa. Mūsą 
aiškinimai neperdaug mums aiškūs, bet veikiame, kaip 
dideli.

1905 metą spalią mėn. gale sužinome, kad revoliucija 
laimėjo, kad premjero Vittes dekretu duotos piliečiams vi
sos laisvės: žodžio, spaudos, susirinkimą, pažadėtas parla
mentos (durna).,. Jau kitą dieną praneša, kad turgaus 
aikštėje bus mitingas: atvyko kalbėtojai. Su baime ir pa
kelta nuotaika einame į mitinga. Pirmas oratorius pra
byla: „Piliečiai, laisvieji piliečiai“... ir pradeda kritikuoti 
laisvią manifestą. Esą tai ne viskas, kur, pvz., darbininką 
problemos išsprendimas, steigiamasis seimas ir t t. Pa
reiškiama, kad šis manifestas tik caro valdžios apgaulė. 
Kalba karštai ir garsiai. Prieina prie minios vienas kitas- 
policininkas, vienas kitas kareivis, pasiklauso ir vėl pasi
traukia. O vienas kareivis, stovįs netoli manęs, pareiškia 
trumpai-drūtai: „kad man leistą, aš jį (oratorią) iš šau
tuvo nuskinčiau, nesuklysčiau“. Po pirmo kalbėtojo kalba 
dar du, irgi abu rusiškai. šie kalbėtojai prastesni, tad to
kio įspūdžio, kaip pirmasis nepadaro. Visi trys buvo žydą 
tautybės, matyti, lietuviškai nelabai mokėjo.

Jau pirmam kalbėtojui baigus, kai kas pradėjo reika
lauti lietuviško kalbėtojo. Ieško esančią tarpe, kalbina 
mane, aš nedrįstu. Siunčiame pas dr. K. Grinią. Grįžta, 
praneša, kad negali ateiti. Siunčiamas antras pasiuntinys. 
Trys kalbėtojai baigėt Iš minios šaukia „lietuviškai“. 
Kiek laiko minioje sujudimas, ir matome, kad ant paaukš
tinimo lipa trečios klasės gimnazistas Matas Šalčius. Jis 
lietuviškai kartoja pirmąjį kalbėtoją. Pradžioje jam lyg 
sekasi, bet vėliau jo kalba eina silpnyn, užbaigti visai ne
pasiseka. Taip baigėsi mums niekuomet nematytas viešas 
mitingas, kuriame viešai kaip įmanydami peikia valdžią.

Dar vienas viešas „mitingas" įvyko toj pačoj aikštėj 
sekmadienį, žmonėms išėjus iš bažnyčios. Kalbėtojas ra
gino nerakinti tvartą ir klėčią, esą dabar laisvė, būsianti 
tokia santvarka, kad nereikėsią vogti, būsią ir be to gerai 
gyventi. Kalbėtojas buvo žinomas arkliavagis ir po mi
tingo greit pakliuvo už arkliu vogimą j Kalvarijos kalė
jimą; bet ir ten palaikė ryšius su politiniais kaliniais, kurie 
stebėjosi jo protu, draugiškumu ir žodžio laikymu ten, kur 

, ręįkėjo_kovoti su kalėjimo administracija.
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Po šių Marijampolės mitingų Įvykęs mitingas Vilkaviš
kyje, buvo jau tragiškas. Karininkas, pravažiuodamas pro 
salį, paleido į minią kelis šūvius, vienų vaiką mirtinai už
mušė, du sužeidė. įvyko užmuštojo laidotuvės, kurios pa
virto didele demonstracija.

Jaunimas dar labiau Įsielektrino. Bruzdėjimas kiek pa
lietė ir pėstininką pulką. Užsimezgė ryšys su kareiviais.

Dar kartą atvyko į Marijampolę tie patys trys agitato
riai, kurie buvo kalbėję aikštėje, bet dabar jau nedrįso vie
šai kalbėti, tad sukvietė mitinga už miesto, žydo lūšnelėje. 
Tuo metu valdžia jau buvo pradėjusi atsipeikėti, reikėjo 
imtis atsargos priemonių. Išstatė patrulius nuo pat miesto, 
kurie estafetės būdu turėjo įspėti susirinkimą apie artė
janti pavojų. Susirinko daug mokinių ir žydų, bet mitin
gas neįvyko. Patruliuojantis ant tilto pamatė namo einantį 
policininką, galvotrūkčiais pranešė sekančiam... ir mes 
gavome žinią, kad ateina policija. Agitatoriai liepė pir
miausia pasišalinti gimnazistams. Išbėgome per laukus.

Gruodžio mėn. 4 d. (1905) šaukiamas Vilniuje Lietuvių 
seimas. Mus lietuvius tas labai sudomina. Marijampolės 
lietuviai inteligentai rengiasi į tą seimą važiuoti. Labai 
būtų, gera ir man pačiam pamėginti, bet kaip gi važiuosi 
gimnazistas būdamas. Išvažiavo. Laukiame rezultatų. Ne
jaugi rusų valdžia nepasinaudos tokia proga, kad iš karto 
sugrūstu Į kalėjimą visą mūsų inteligentiją. Kokie bus 
nutarimai? ka pasakys susirinkusieji dėl Lietuvos nepri
klausomybės? Kairiųjų partijų tvirtinimas, kad Lietuva 
turinti būti autonominė ir dėtis i rusišką šeima federacijos 
pagrindais, mums nelabai patinka, bet geriau negu nieko. 
Mes laikome didesne kliūtimi nepriklausomybei siekti ne 
keliamas kairiųjų partijų natūralias sienas, valstybinius 
turtus, bet žandarus, kazokus, kareivius. Vis tik didžiau
siais mūsų interesais palieka ne demokratinė rusų respu
blika, ne socialistinis gyvenimas, o Lietuva. Sugrįžta Vil
niaus seimo atstovai, parveža nutarimus. Deja, ten nekal
bama apie nepriklausomybę, o tik apie autonomiją. Tur 
būt, taip reikia. Tie nutarimai ne paprasti, bet tai visas 
atsišaukimas į tautą ir pamokymas, kaip kovoti su rusų 
valdžia. j 1

Artinasi Kalėdos. Važiuodamas’ atostogų į tėviškę, pa
imu tų atsišaukimų visa pundą. Bet rusai juos gaudo. Be
važiuodami pusiaukely pastebime, kad paskui atsiveja rai
teliai. Liepiu paraginti arklius, kad greičiau įvažiuotume 
į miškelį. Neabejoju, kad mus vejasi. Miškelyj išmetu 
visus atsišaukimus ir važiuojame toliau. Raiteliai pasiviję 
mus pralenkia ir nujoja savais keliais. Gaila literatūros, 
bet grįžti nesiryžtame ir paliekame visą pundą gulėti 
sniege.

Po atostogų vėl grįžtame j gimnaziją. Mūsų aštuntoji 
klasė buvo laikoma labai didele, 24 mokiniai. Prasidėjus ju
dėjimui, mokinių skaičius mažėjo: vieni nusikėlė į rames
nes gimnazijas, kitus arba tėvai atsiėmė, kol viskas nu
rims, arba draugai išgyvendino, Įtarę palaikant ryšius su 
mokytojais ir jiems pranešinėjant apie mokinių darbus. Bet 
didžiausias smūgis gimnazijai buvo 1906 metų sausio mėn. 
22 ir 23 dienos, darbininkų šaudymo Peterburge metinės. 
Buvo sutarta tą dieną padaryti mitingą-minėjimą pačioj 
gimnazijoj. Po pirmos pamokos susirinko vyresnieji moki
niai koridoriuje, paragino mažesniuosius, ir visa gimna
zija padarė mitingą. Kalbėtojai trumpai papasakojo apie 
žiaurų darbininkų Šaudymą prieš metus Peterburge. Baigę 
mitingą, dainuodami revoliucines dainas, protesto pretekstu 
išsiskirstėme j namus.

Antrą dieną, atėję į gimnaziją, sužinojome, kad buvęs 
mitingo pirmininkas ir abu kalbėtojai mokiniai naktį areš
tuoti ir išvežti Į Kalvarijos kalėjimą. Jų tarpe lietuvis pir
mininkas, mano geriausias bičiulis — F. Treigys. Ta žinia 
mus pritrenkė: mes nesitikėjome. Subruzdome, metėme 
klases, sugužėjome į koridorių, ir vėl mitingas. Pareika
lavome, kad įleistų į gimnastikos salę. Rakto negavome, 
išmušėme duris ir čia, truputi pasitarę, pasižadėjome strei
kuoti tol, kol nebus mūsų areštuotieji draugai grąžinti į 
mūsų tarpą. Mes mitingavome, o tuo metu kazokai apsupo 
gimnazija. Vienas šautuvu net langą išdūrė. Situacija 
nauja, kas daryti? Atėjo direktorius ir ragino mus skirs
tytis. Kai kurie karštuoliai mokiniai siūlė barikaduotis ir 
priešintis kazokams. Aš pareiškiau direktoriui, kad mes 
tuomet apleisime gimnaziją, kai pasitrauks kazokai. Di
rektorius mėgino įtikinti, kad jie nieko nedarysią, kad 
drąsiai galime pro juos eiti namo. Bet aš, draugą, palaiko
mas, spyriausi, ir direktorius sutiko pasikalbėti su kazokų 
viršininku. Kazokai pasitraukė. Nutarėme išsiskirstyti, 
bet streikuoti ir iteikti gimnazijai mūsų reikalavimus raštu. 
Išėję iš gimnazijos pastebėjome, kad netoli buvo pasišalinę 
kazokai. Jie lygiagrečiame kelyje buvo išsirikiavę ir at
kreipę mūsų pusėn šautuvus. Žiūrėjome ir juokėmės. Ne
baisu buvo.

Iš miestiečių sužinojome, kaip mūsų direktorius, mums 
tik pradėjus gimnazijoje triukšmingai rinktis Į susirinkimą, 
išbėgo į miestą. Jį palaikė už rankos jo ištikimas gimna
zijos sargas. Mat, direktorius dėl kokios tai ligos sunkiai 
galėjo paeiti. Bėgdamas rėkė: „šimtinę kazokų, šimtinę 
kazokų, mažiau nieko su jais nepadarys.“ Atgal grįžo ve
žiku, kazokų lydimas. Deja, kitą rytą, atėję patikrinti, ar 
nėra „štreikbrecheriu“, radome prie vartų skelbimą su 132 
pavardėm. Jie visi pašalinami iš gimnazijos. Jų tarpe ra
dau ir save.

Tą pačia dieną parengėme gimnazijai reikalavimus. Pir
moje eilėje reikalavome, kad Marijampolės gimnazijoje 
dėstomoji kalba būtų lietuvių. Toliau, kad areštuotus tris 
draugus paleistų iš kalėjimo ir grąžintų atgal į gimnaziją, 
taip pat turi būti grąžinti į gimnazija ir visi 132 pašalinti 
mokiniai. Žydus priiminėti i gimnaziją lygiai su kitais, ne
taikant jiems dešimties procentų. Toliau sekė smulkūs mo- 
kiniškai-vaikiški reikalavimai, pvz., panaikinti skambuti, 
raginantį rytą eiti j gimnazija, o vakare namo, panaikinti 
vaikščiojimą iki nustatytos valandos. Buvo reikalavimuose 
paliestos senovės kalbos ne tiek iš įsitikinimo, kiek iš tų. 
dalykų mokytojų nemėgimo. Buvo dar kalbama apie man
dagų elgimąsi su mokiniais.

Ar manėme mes kovą laimėti? Aišku, bet ne visu 
šimtu procentui Ypač labai abejojome svarbesniais reika
lavimais, kaip, pvz., dėl lietuvių kalbos. Bet mūsų visų 
buvo didelis troškimas, kad streikas tęstųsi bent tiek, kad 
paleistų areštuotuosius draugus ir mus, pašalintus, priimtų 
atgal Į gimnaziją.

Tuo tarpu dalykai riedėjo. Pati gimnazija laikinai darbą 
nutraukė, o direktorius iššaukė mokinių tėvus į bendrą 
pasitarimą. Areštuotieji draugai Kalvarijos kalėjime kartu 
su kitais politiniais kaliniais paskelbė bado streiką. Išba- 
davę tris dienas, o viso išsėdėję kalėjme dvi savaites, buvo 
paleisti namo.

Suvažiavo tėvai. Kaimiečių buvo nedaugiausia, bot 
miestiečiai susirinko vist Nors pašalintieji daugeliui rū
pėjo, bet tik keli tėvai palaikė mūsų pusę. Rezultate nu
tarė išrinkti komisiją, kuri sueitų j kontaktą su mokiniais, 
pamėgintų išsiaiškinti, kad padarius mažas nuolaidas, ga
lima būtų tęsti mokslas.
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Rinktieji tėvų atstovai pranešė mokiniams, kad šie atsiųstu į viešbuti „Palermo“ savo atstovus tartis su tėvų atstovais. Greit susitarėme ir nuėjome keturi, kiekvienas kitos tautybės. Buvo nutarta, kad nenusileisime. Kalbėti turėjo mūsų visų vardu rusų, atstovas, mokinys Cipinas; esą busią svariau. Mes įsikišime j kalbų tik reikalui esantNuvykę radome penkis tėvus, jų tarpe tik vienų lietuvi. Pasikalbėjimas mūsų buvo trumpas. Vienas tėvas, žydų tautybės, paklausė: „Tai ko gi jus reikalaujate“. Cipinas atsakė, kad mūsų reikalavimai išdėstyti raštu ir įteikti gimnazijos direktoriui. „Girai“, sako tėvų atstovas, — „bet tai jūsų programa maximum“. „Ne“, atšovė mūsų atstovas, — „tai mūsų programa minimum“. „Tai kas gi jūąų maximum“ — paklausė tėvas. „Demokratinė respublika“ — atsakė mokinys. „Na, jei taip, tai mes neturime apie ko kalbėti", — užbaigė tėvas. Mes gražiai nusilenkėme ir apleidome pasitarimų kambarį. Taigi, mums kitiems trime mokinių atstovams neteko nė išsižiotiTėvai dar susirinko antrą diena posėdžio su direktoriumi ir mokytojais. Priėjo išvados, kad reikia pradėti mokslą, o dėl pašalintųjų prašyti Varšuvos globėjų (pope- Čitel) padaryti kiek galima lengvatų,.Kitų dienų gimnazija paskelbė, kad mokslas tęsiamas. Mes nutarėme trukdyti. Atsirado savanorių, kurie budėjo ties gimnazija ir atvykstantiems liepdavo eiti namo. Iš pradžių mėgino eiti į gimnazija vienas kitas iš mažųjų. Kai jų neleisdavo pro vartus, jie rasdavo tvoroj skylę ir Įsprukdavo vidun. Toliau pradėjo skverbtis ir didesnieji. Tuo tarpu atėjo atsakymas iš globėjo. Daugumai buvo leista grįžti tuojaus į gimnaziją, keliolikai nuo naujųjų mokslo metų, mums aštuntokams leido tais pačiais metais laikyti baigiamuosius egzaminus pašaliečių teisėmis, arba nuo rudens grįžti Į aštuntąja klasę. Liko visai pašalinti tik du sėdėję kalėjime, tretysis buvo aštuntokas ir galėjo laikyti • baigiamuosius egzaminus. Tai buvo kovos už lietuviška : gimnaziją finalas. Streikas baigėsi, bet mokinių skaičius gimnazijoj gerokai sumažėjo. Daug mokinių streiko metu išbėgiojo į kitas gimnazijas. Ypač nukentėjo aštuntoji klasė: vietoj buvusių 24 mokinių paliko tik 8.Streiko metu daug posėdžiavome, tarėmės, kaip išlaikyti streiką, bet priemonių turėjome nedaug. Lankančių gimnazijų skaičius nuolat augo. Buvo ir ypatigij pasiūlymų, pvz., buvo vieno pasiūlyta kartu su kareiviais paimti iš kareivinių mortirą (pabūklą), paslėpti už miesto Šešupės krante ir paleisti i gimnazija šūvį, arba padėti prie gimnazijos „pragaro mašiną". Laimei kitų tie projektai buvo palaikyti netinkamais. Vis dėlto, kas tai sprogstamos medžiagos užtaisą buvo j soda prie gimnazijos rūmų padėjęs. Gimnazijos inspektoriaus šuo jį nesprogusi parnešė savo Šeimininkui.Tuo tarpu streikas baigėsi. Mes laikėme streiką pralaimėtu. Jau buvo vasario mėn. antroji pusė, artėjo egzaminai. Reikėjo arba imtis knygos arba laukti kitų mokslo metų. Nutariau laikyti baigiamuosius egzaminus. Pradėjau mokytis. Bet nelengva, perdaug įsisiūbavęs. Nuolatiniai susirinkimai atima daug laiko. Be to, užsimezgė tam- tpresni ryšiai su kaimu, kartais tenka sekmadieniais išvykti ;j vienų kita bažnytkaimį laikyti prakalbų. Tie mitingai pavykdavo neblogai, būdavo susirinkusių pritarimo, tur būt, dėl to, kad mes kalbose užjausdavome kaimiečio vargus, peikdavome caro valdžią, kvietėme prieš ją kovoti, kad galėtume Lietuvoj patys tvarkytis be svetimų ponų. Tik vienam kitam baigdavosi liūdniau: gaudavo nuo akmenų lietaus slėptis pas kleboną. Tai pasitaikydavo tiems, kurie viską ėmė perdaug karštai ir radikaliai. Kartais gal įsiterpdavo ir atskirų asmenų agitacija. "

Arba vėl, artėja pirmoji gegužės, reikia gaminti atsišaukimus. Per naktį, langus uždangstę, spausdiname, verdame hektografą. J rytą girdime vaikščiojant aplink na— l mus ir žvanginant pentinais. Apsivelkame paltais, kad ne— taip būtų skaudu, kai muš „nagaikomis“. Laimė, tai parėjo- namo apačioje gyvenąs karininkas. Bet naktis nemiegota, o- dieną reikia pasižvalgyti po miestą, pažiūrėti, ar kur ne- 1 dirbama. O čia dar Įmonės savininkas pradeda šaukti policiją. Reikia bėgti.Arba vėl, praneša, kad į Marijampolės kalėjimą atvežti: . veikėjai lietuviai, jiems reikia pristatyti ginklų, kad jie galėtų iš kalėjimo bėgti. Medžiojami ginklai. Tiesa, jie kalėjimo nepasiek:a, bet rūpesčio sudaro. Reikia palaikyti ryšiai su Veiverių mokytojų seminarija. Važinėju ir į ten.Į pavasarį, jau visai egzaminams artėjant, buvo ir toks; Įvykis. Iškvietė mane p. Griniuvienė, įteikė voką su laišku, ir pinigais, prašė vykti į Suvalkus pasimatyti su V. Kapsuku ir įteikti jam tą laišką. Kapsukas buvo tuo metu kalinys, bet buvo prisimetąs sergančiu ir paguldytas ligoninėj. Dėl drąsos prisikalbinau važiuoti kartu vieną draugą,, taip pat iki streiko buvusį mokinį. Važiavimas ilgas, virš 60 km arkliais, „karetke“. Išvažiavom. Jau už pusiauke—’ lės mūsų „karetkę“ apsupo raiteliai, patikrino važiuojančius, įtartinų nerado išegzaminavo vežėją ir paleido. Nu- . važiavome į Suvalkus, nuėjome Į mokinių privatų bendrabutį pasiteirauti, nes abu buvome Suvalkuose pirmą kartą.. Kai tik pradėjau kalbą apie Kapsuką, kalėjimo ligoninę,;, vienas mokinys tuojau įspėjo, kad tik nemėgintume su. Kapsukp pasimatyti, nes jis šią naktį iš kalėjimo pabėgęs.- Buvę apsupti ištisi miesto kvartalai ir darę kratas, ieškodami pabėgusių, nes kartu su Kapsuku bėgo dar vienas politinis ir vienas kriminalistas. Išvadavimą atlikę kokie tai atvykėliai. Ant širdies palengvėjo, nes aš neįsivaizdavau,, kaip man pasiseks tą laiško įduoti adresatui. Dabar pasišalinęs, voką su laišku sunaikinau, o pinigus įsidėjau į piniginę. Įdomu, kad įspėjęs, kaip vėliau paaiškėjo, pats- buvo rusų šnipas. Studentu būdamas Maskvoje mirė. Čia supratome, dėl ko mus buvo sulaikę kelyje: vijosi visais > keliais pabėgusius ir išvaduotojus. Mus nekratę tik dėl to, . kad mes važiavome į Suvalkų pusę. Išbuvome Suvalkuose visą diena, pabendravome su mokiniais lietuviais, padarėme susirinkimą ir dar buvome sutikę vieną iš išvadavimo da- ■ lyvių. Bevaikščiojant po miestą, pradėjo lipti ant kulnų žandarai, pasitraukėme į viešbutį. Ten žandaras prisistatė, patikrino dokumentus. Turėjome paaiškinti, kad mūsų atvažiavimo tikslas — noras persikelti į Suvalkų gimnaziją.. Laimei turėjome mokinio liudijimus, nors mokiniais jau nebuvome. Žandaras išėjo, o mes tuojau išvažiavome. Taip- mums laimingai pasibaigė kelionė, bet kitiems, kurie tikrai. Kapsuką išvadavo, buvo labai liūdna. Susekė juos Vilniuje,, rado sąryšį su draugija „Giltinė“ ir tris pakorė. Išdavusi, bene bus vieno pakartojo žmona. Reakcija vis didėjo, nuolatiniai areštai. Areštuotas stud. Fijus Grigaitis, stud. Antanas Garmus, dr. K. Grinius su žmona. P. Grigaitis iŠ Suvalkų kalėjimo pabėgo nusileidęs iš aukšto langelio rankšluosčiais stačiai į turgaus aikštę.Kadangi man tada visa tai rūpėjo ir daug kur pačiam reikėjo dalyvauti, tai pasirengti egzaminams sąlygos nebuvo labai palankios. Bet aš ją vis tik tais metais baigiau. Išlaikęs paskutinį egzaminą, p. Griniuvienės prašomas, nuvykau pas ją dviračiu į dr; Griniaus tėviškę patvirtinti kai kurias jos padarytas išlaidas, o grįždamas pirma kartą, iki šiol ir paskutinį, laikinai iš nuovargio buvau, netekęs sąmonės.Tuo baigėsi mano gimnazijos laikai ir kartu — prisiminimai. (Pabaigai
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Dr. J. PranaitisAtominė energija ir atominė bomba
Galima ar negalima?

Atominė bomba — didžiausias visų laikų išradimas. Su 
pasididžiavimu galima drąsiai pasakyti, kad prasidėjo nau
jas amžius. Tačiau tas kai kam netikėtas žygis sukėlė abe
jonių. kad iš viso toks perversmas moksle ir technikoje ne
galimas, ir kad išrasta gal tik ypatinga sprogstamoji me
džiaga, bet ne atominė bomba. Esą, išrasti atominę bomba 
butų dar sunkiau, negu paversti šviną auksu, apie ką taip 
godžiai svajojo viduramžio alchemikai... Tačiau reikia 
pasakyti, kad tai, kas anksčiau nepavykdavo, gali pavykti 
vėliau, ir šiandien yra pagrindo manyti (bent principe), 
kad iŠ švino arba iš gyvojo sidabro galima padaryti auksa, 
ir viduramžio alchemiku svajonės gali virsti tikrove šian
dien, atominės bombos amžiuje. Keletas pavyzdžių:

Garsusis viduramžio menininkas ir mokslininkas bei in
žinierius Leonardo da Vinci tarp kitko bandė pagaminti ir 
lėktuvą, kuris realizuotas tik XX amžiuje. 1812 m. Bracon- 
not’as aptiko, kad iš celiuliozės arba ir iš medžio su stip
ria sieros rūgštimi galima pagaminti cukrų, tačiau įsisteigę 
fabrikai vienas po kito užsidarė, nes sieros rūgštis greit su- 
ėsdavo geležinius emaliuotus katilus ir cukraus gamyba iš 
medžio piuvenu ir skiedrų neapsimokėjo. Po I-jo Didžiojo 
Karo Dr. Scholler’is panaudojo praskiestą rūgštį, esant 8 
atmosferų spaudimui, ir dabar cukraus gamyba iš medžio 
jau apsimoka — gaminamas cukrus, spiritas, pašarinės ir 
valgomosios mielės, ir kit.

Tokių pavyzdžių yra daug. O kiek klausimų dar lau
kia laimingų sprendėjų? Jūrų vandenyje yra truputis auk
so, bet kol kas jo išskyrimas neapsimoka, nes toks auksas 
per brangiai kaštuotų, bet ar ir ateityje neapsimokės — 
kas begalėtų į tai šiandieną atsakyti? Prieš 50 metų su 
viršum Kalifornijoje biznieriai pagamino didelius saulės 
spindulių reflektorius, norėdami sukoncentruoti šilumą ir 
džiovinti vaisius, bet tai neapsimokėjo, ir vaisius jie pra
dėjo džiovinti garu arba šiltu oru. O karo metu, anglų 
laikraščių pranešimais, vokiečiai projektavę pastatyti stra
tosferoje didžiulius veidrodžius, kurių sukoncentruoti sau
lės spinduliai būtų galėjų sudeginti tą žemės vieta, i kurią 
jie būtų buvę nukreipti. Tačiau pralaimėjimas tatai su
kliudys ...

Karo metu technika ir mokslas padarė milžinišką šuoli 
pirmyn — ne tik pačius didžiausius šuolius, kaip kad ato
minę bombą, radarą, VI ir V2, bet ir daugybę kitų išra
dimų, apie kuriuos dar teks išgirsti vėliau, jei dar gyven
sime ...

Tankai-amfibijos, plaukią jūra ir sausuma, turbininiai 
lėktuvai, ūkų pašalintojai iš aerodromų, benzino tiekimas 
povandeniniu „kabeliu“ iŠ Anglijos į karo lauką Europoje, 
tai tik keletas pavyzdžių. Dabar lėktuvai gali skristi be 
lakūnų, vairuojami radijo bangomis. Radijo bangų vai
ruojami tankai su dideliais sprogmenų kiekiais gali drąsiai 
įsibrauti i priešo eiles ir atlikti didelį naikinamąjį žygi... 
Ribos tarp to, kas galima ir kas negalima, pasidaro neryš
kios, o laikas jas dar labiau nublukina.

Paslaptys, pažanga ir vėl paslaptys ...
Galvojąs žmogus gamtoje jaučiasi kaip mįslių ir stebuklų 

rūmuose. Tų paslapčių yra begalės, ir kiekvienas naujas iš
radimas iškelia vis naujas paslaptis. Didelis buvo Prome- 
tiejaus žygis, kuriuo jis, anot graikų legendos, pavogė iš 
dangaus ugnį ir padovanojo žmogui, sukurdamas naują 
amžių. Ilgą laiką žmogui buvo nesuprantamas ir metalų 
gavimas. Tai buvo antrasis didelis išradimas, pakeitęs 

žmonijos veidą. Nemažą perversmą padarė parako išradi-, 
mas, garo mašinos, dinamito, lėktuvų išradimas, — tai vis 
„naujų amžių“ etapai, smarkiai paveikę žmonijos gyvenimą. 
Kaip pirminiam žmogui ugnis atrodė baisus reiškinys, taip 
šiandien mes atsidūrėme lygioj padėtyj, atomui virstant 
energija. Sis išradimas pakeis pasaulio vaizdą. Jo aki
vaizdoje mes labiau Įsigiliname į vieną didžiausių paslapčių, 
į medžiagos esmės paslaptį, tačiau toji medžiaga atrodo la
bai pavydulinga; nors mes apie jos sudėtį ir žinome gana 
daug faktų, tačiau galutinoji paslaptis pusiau permatomu 
šydu ir mokslo dvelkimo kartkartėtnis praskleidžiama 
skraiste vis dar tebedengia mūsų žiniją ...

Medžiaga ir atomas
Dabar kiek arčiau panagrinėkime, kas gi yra toji me

džiaga? Jau senovės graikų filosofai priėjo išvados, kad 
medžiagą negalima begalo smulkinti, ir mažiausia medžia
gos dalelę pavadino atomu. Teoriją ryškiau pagrindė Dal- 
ton’as XIX a. pradžioje. Atomų smulkinti esą negalima. 
Yra 92 pagrindinės medžiagos, kurių išskaidyti paprastes
nėmis negalima. Tokias paprastas pagrindines medžiagas 
chemikai vadina cheminiais elementais. Tiems elemen
tams jungiantis, susidaro visi žinomi cheminiai junginiai — 
susidaro visa gyvosios ir negyvosios gamtos medžiagų įvai
rybė. Cheminius junginius fizikos arba chemijos priemo
nėmis galima suskaldyti iki cheminių elementų, o elementų 
skaldyti jau nebegalima. Pav., vanduo yra cheminis jun
ginys, kurio formulė yra H . O. Leidžiant per jį elektrą, jį 
galima suskaldyti į vandenilį H ir deguonį O, tačiau nei 
vandenilio nei deguonies skaldyti i paprastesnes medžiagas 
negalima, todėl sakoma, kad vandenilis ir deguonis yra 
elementai. Mažiausia cheminio elemento dalelė yra atomas, 
o mažiausia junginio dalelė vadinama molekule. Tarp tų 
elementų yra 14 nemetalų (arba metaloidų), 72 metalai, ir 
6 tauriosios dujos. Labiau žinomi elementai yra šie: gele
žis, aliuminis, varis, švinas, gyvsidabris, auksas, sidabras, 
kalis, natris, anglis, fosforas, radijus (radis), uranas, chlo
ras, deguonis, vandenilis, azotas, kalis ir kit.

Lengviausias elementas yra vandenilis, ir su jo atomu 
lyginami kitų elementų atomų svoriai. Taigi vandenilio 
atominis svoris = 1. Kitų elementų „atominiai svoriai“ 
parodo, kiek kartų jo atomas sunkesnis už vandenilio ato
mą. Pav., helio atominis svoris yra 4,003, ličio 6,94, 
berilio 9,02, boro 10,82, anglies 12,01, deguonies 16,00, 
aukso 197,2, gyvsidabrio 200,61, švino 207,2, radijaus ema
nacijos 222, radijaus 226,05, ir sunkiausiojo elemento, bū
tent urano, atominis svoris 238,07.. (Vandenilio atominis svo
ris iš tikrųjų yra 1,008, jei deguonies atomini svori skai
tyti 16,000).

To paties elemento atomai vienodi, bet įvairių elementų 
atomai labai skiriasi savo savybėmis, ne vien tik svoriu. 
Juk savaime suprantama, kad iš geležies nepagaminsi va
rio, nes abu yra elementai. Atrodo, kad tarp geležies ato
mo ir vario atomo nėra nieko bendro. Tą patį galima pa
sakyti ir apie kitus elementus bei jų mažiausias daleles — 
atomus, kuriuos mes iki šiol vaizdavomės, gal būt, kaip 
mažus grumstelius, be protarpių, sklidinai „pripildytus me
džiaga“. Galima įsivaizduoti, kad tie atomai labai. maži. 
Jei mažytę geležinę špilkutę (0,1 g) padalintume tarp 3-jų 
milijardų žmonių (tiek jų tėra pasaulyje), ir tokį vieno 
žmogaus gavinj vėl padalintume tarp 3 milijardų žmonių, 
tai vis dėlto kiekvienam žmogui dar tektų po 100 geležies 
atomų! Tačiau daugelis gamtininkų pastebėjo, kad, nežiū
rint didelio skirtumo tarp cheminių elementų, tarp jų turi
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būti ir šis tas bendra. Buvo pastebėta, kad kas aštuntas 
elementas turi panašių savybių. Ryškiausiai tai su
formulavo 1859 m. Mendeliejev’as, sudarydamas perijodinę 
elementų sistemą. Kai elementus išrikiuoji vienoje eilėje, 
pradedant vandeniliu ir baigiant sunkiausiuoju elementu — 

uranu, tai kas aštuntas elementas (o kai kuriose eilėse kas- 
18-as ir 32-as elementas) yra panašių savybių. Reiškia, ne
žiūrint didelių skirtumų, vis dėlto tarp elementu yra kaž
koks bendras pradas, ir tas bendrumas yra susijus su ele
mento atominiu svoriu.

Lentele Nr. 1. « . . <
Periodinė elementų sistema

Orbita

1 arba K

2 arba L 2 He 
4,003

3 Ll
6,94

4 Bą 
9,02

5 B
10,82

6 C 
12,01

7 N 
14,008

8 O 
16,00

9 F 
19,00

3 arba M 10 Ne
20,183

11 Na
22,997

12 Mg
24,32 26,97 28,06 30,98

17 Cl
35,457

4 arba N
18 A 19 K 20 Ca

39,944 39,096 40,08
24 Cr 
52,01.

34 Se
78,96

25 Mn 26 Fe 27 Co 26 Ni
54.93 55,85 58,94 58,69

35 Br
79,91

5 aria 0 37 Rb 38 Sr
85,48 87,63

47 Ag 48 Cd
107,88 112,41

39 Y 40 Zr 41 Nb
88,92 91,22 92,91

49 Jn 50 Sn 51 Sb
114,76 118,70 120,76

6 arba P
56 Ba
137,36

57-71 *) 
Retosios 
femes

72 Hf
178,6

73 Ta
180,88

7 arba Q 86 Rn
222

79 Au
197,2

80 Hg
200,61

81 Tl 82 Pb 83 Bi
204,39 207,21 209,00

87.... 88 Ra 
226,05

89 Ac 90 Th
232,12

91 Ux
231

42 Mo
95,95

43 Ma
98

44 Ru
101,7

52 Te
127,61

53 J
126,92

45 Rh 46 Pd 
10ft91 106,7

I

*) Retųjų žemių elementai:
57 La Į 58 Ce | 59 Fr Į 60 Nd j 61 JI 162 Sm j 63 Eu Į 64 Gd I 65 Tb I 66 Ds j 67 Ho i 68 Er Į 69Tm Į 70 Yb I 71 Lb 
138,92 I 140,13 I 140,92 Į 144,27 j .... Į 150,43 | 152,0 | 156,9 | 159,2 | 162,46 Į 163,5 | 167,2 | 169,4 | 173,04 | 174,99

Periodinėje elementų sistemoje pažymėtas kiekvieno ele
mento sutrumpintas lotyniškai-graikiškas pavadinimas, va
dinamas simbolis (H, He, Al ir t. t.), prieš simboli stovi 
atomo eilės numeris, žemiau simbolio — atominis svoris. 
Savaime susidaro 8 stačios kolonos, ir kiekvienoje jų esą 
elementai sudaro giminingą elementų šeimą: „O“ kolonoje 
išsirikiavo tauriosios dujos su heliu priešakyje, I-oje kolo
noje vandenilis su šarmingais metalais ličiu, natriu, kaliu 
ir kt., II-oje kolonoje berilis ir apačioje radijus ir t. t 
Sunkiausiasis elementas uranas užima 92-ją ir paskutinę 
vieta, 85 ir 87 elementai dar nesurasti. Greičiausia, kad 
juodu, kaip ir visi paskutinieji periodinės sistemos eilutėje 
esą elementai, yra radijoaktyvūs, ir jei jų puslaikis trum
pas, galbūt juodu yra jau virtę spinduliais, ir todėl iki šiol 
nesurasti! Bet tai tik spėliojimai, ir gal kada nors dar pa
vyks juodu sučiupti

Taigi išviso gamtoje (ir žvaigždėse) randasi 92 elementai.
Tiesa, kaip matysime vėliau, šio karo metu USA pavyko 

dirbtinai pagaminti 93-ąii elementą, kuris pavadintas nep
tūnu, bet jis nedaug teturi reikšmės, ir 94-ąjį elementą, pa
vadinta plutonu, iš kurio gaminama atominė bomba.

Jautrūs protai jau senai numatė, kad elementai turi tu
rėti tarp savęs kažko bendro. Tomistinė scholastinė filoso
fija vaizdavosi, kad medžiaga sudėta iš vad. „pirmykštės 
medžiagos“ ir „substancinės formos“, lotyniškai iš „materia 
prima“ ir „forma substancialis“- Vadinasi, medžiaga su
dėta iš kokio nors vieno prado, tik kaskarta kitaip apipavi
dalinto, iš ko ir pasidaro cheminių elementų įvairumas. 

1815 m. anglas gydytojas Prout’as sugalvojo hipotezę, pagal 
kurią visų elementų atomai sudėti iš vandenilio atomų, bet 
tais laikais jo hipotezė buvo beveik pajuokta, dabartiniu gi 
požiūriu ji turi tiesos branduoli..

Raktas j medžiagos paslapties spyną
Tuo raktu buvo elementas radijus, Ra, atominio svorio 

226. Jisai pats arba jo junginiai, pav., Ra Br£, nuolatos, 
leidžia iš savęs spindulius alfą, betą ir gamą (nesant spaus
tuvėj graikiškų raidžių, dedame jas žodžiais).

Alfa-dalelės eina 15—20.000 kilometrų per sekundę greičiu, 
ir jos yra ne kas kita, kaip tik helio elemento atomai su 
dviem teigiamos elektros kroviniais, He++ (atominis svoris; 
apie 4).
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E3ta-spinduliai yra neigiamos elektros „atomai“, vadi
nami elektronai (neigiami); jie beveik neturi svorio, nes te
sveria vos - . Jj— vandenilio atomo dali. Kai beta-spindu- 
liai susiduria su oru, stiklu ar Šiaip jau medžiaga, atsiranda 
.gama-spinduliai, panašūs į Rentgen o spindulius, tik daug 
skvarbesni. Beta-spinduliai gana greiti, per sekundą nu
lekia 110—200.000 kilometrą, o gama-spinduliai lekia švie
sos greičiu, taigi 300.000 km per sekundą. Alfa-spindulius 
neigiamos elektros laukas pritraukia, beta-spindulius at
stumia, o gama-spindulių visai nepaveikia, — jie lekia kaip 
lėkę tiesia linija. Kokia iŠ to išvada?

1) Radijaus atomas iš savęs išskiria kito elemento atomą, 
būtent, heli — taigi Įra ir elementai ir atomai,

2) medžiagos atomai sudaryti iš helio (paskui matysi
me — iŠ vandenilio), ir iš teigiamos ir neigiamos elektros.

Pasiremdamas tais radijoaktyvumo reiškiniais, Ruther- 
ford’as sugalvojo tokį medžiagos atomo vaizdą:

Atomo viduryje yra teigiamai įelektrintas branduolys, o 
apie ji skrieja neigiamos elektros dalelės — elektronai, pa
našiai, kaip planetos skrieja apie saulę. Atomo svoris pa
reina tik nuo jo teigiamo branduolio, o jo krovos kiekis yra 
lygus atomo eilės numeriui. Aplink skrieja tiek elektroną, 
kiek yra branduoly teigiamos elektros kroviniu, — tuo 
būdu išorės atžvilgiu atomas yra elektriškai neutralus. Ko
penhagos fizikas Niels Bohr’as šią teoriją praplėtė, įstaty
damas ją i kvantą teorijos rėmus bei išaiškindamas spek
trą reiškinius. Tai buvo 1913 metais.

Moksllninkai-chemikai ir fizikai, nenuilstamai dirbo to
liau, tirdami medžiagos paslaptį. 1932-34 metais vėl pada
ryta didelė pažanga.

Anderson’as, bombarduodamas medžiaga kosminiais 
spinduliais (ateinančiais iš tarpžvaigždinią erdvią, ir atsi
randančiais, galbūt, irant medžiagos atomams) iŠ atomo iš
skėlė pozitronus, t. y. teigiamos elektros dalelytės (atominio 
svorio 0,00054, kaip ir elektrono). Chadwick’as, bombar
duodamas .lengvuosius metalus (berilį) alfa-dalelėmis, iš 
atomo išskėlė neutronus, duodančius ionizacijos efektą toli
mose distancijose. Jie pereina storus parafino sluoksnius ir 
nuo to netik kad nesusilpnėja, bet net ir sustiprėja. Jie ne
turi elektros krovos, ir todėl giiiai jsminga ; medžiagOs 
atoma.

1932 m. Urey’us aptiko vad. „sunkųjį vandenį“, ir „sun

kųjį vandenilį“, kuris žymimas simboliu D, ir kurio atomi
nis svoris dusyk didesnis už paprastojo vandenilio atominį 
svori. Sunkusis vandenilis, vad. deuteris, vartojamas skal
dyti atomams. Sunkusis vanduo tikrai kiek sunkesnis už 
paprastąjį vandeni ir truputį nuodingas, jei organizmas prie 
jo nepripratęs. Paprastame vandenyje jo yra labai mažai; 
jis gaunamas skaldant vandenį elektros pagalba, kuris skyla 
lengviau, negu sunkusis vanduo.

Lent. Nr. 2. branduollO sudėtis

Elektros 
j lyd is

Branduolio 
dalėles 

pavadinimas
ženklas 

(simbolis) sudėtis svoris

+ protonas P n -į- e ■*" 1

elektronas e 0,00054

0 neutronas n p-į-e 1

4- deutonas d p4-n 2

24- alfa-, 
dalelė alfa 2p4-2n 4

+ pozitronas e+ 0,00054

Lentelė Nr. 2 pailiustruoja atomo branduolio sudėtį.
Dabar galime susidaryti pilnesnį atomo vaizdą. Atomo 

branduolys sudėtas iš protoną (arba teigiamai įelektrinto 
vandenilio branduolių), ir neutroną. Abiejų svoris beveik 
vienodas, apie 1. Nuo neutronu ir protoną skaičiaus pa
reina atomo svoris. Protonu skaičius atatinka atomo eilės 
numerį periodinėje elementą sistemoje. Apie teigiamą 
branduolį skrieja viena arba keliomis orbitomis neigiami 
elektronai. Elemento valentingumas ir cheminės reakcijos 
pareina tik nuo elektroną, esančią išorinėje orbitoje. Ato
mus bombarduojant ir per radijo aktyvumo procesus įra 
patsai branduolys. Čia paduodame kaikurią elementą ato
mą modelius:
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Matome, kad vandenilio atomas sudėtas iš protono ir apie jį skriejančio neigiamo elektrono. „Sunkusis vandenilis“ arba deuteris sudėtas iš protono ir neutrono; apie tą branduolį skrieja vienas elektronas. Helio atomo branduolys turi 2 protonu ir 2 neutronu, apie kuriuodu skrieja 2 elektronai. Litis užima trecia vietą periodinėje sistemoje (jo „eilės numeris“ yra 3), taigi apie jo branduolį skrieja 3 elektronai. Todėl pačiame ličio branduolyje turi būti 3 protonai, o kadangi ličio atominis svoris yra 7, tai branduolyje dar turi būti 7—3 = 4 neutronai. Vadinasi, ličio atomo branduolį (Li7) sudaro 3 protonai ir keturi neutronai Minėtieji 3 elektronai skrieja ne viena, bet 2 orbitomis: vidujine orbita skrieja 2 elektronai, o išorine — vienas. Pastarasis elektronas dalyvauja cheminėse ličio reakcijose. Nuo to (vieno) išorinio elektrono pareina ir ličio valentingumas (Li valentingumas = 1), ką galima sužinoti ir iš to, kuriame periodinės sistemos stulpelyje stovi elementas. Litis stovi I-me stulpelyje.Urano atomo branduolyje yra 92 protonai (urano eilės numeris yra 92) ir 146 neutronai, todėl jo atominis svoris yra 92 + 146=238. Apie tą branduolį 7-mis orbitomis skrieja 92 elektronai, iš ją 6 skrieja išorine orbita (uranas stovi: Vl-me periodinės sistemos stulpelyje), todėl jo maksimalus valentingumas yra 6.Atomas yra labai mažas padaras, — jo dydis siekia 10-8 cm, tačiau branduolys 100.000 sykią mažesnis už patį atomą, būtent siekia vos 10-U, 10-|J cm! Taigi, atstumas tarp branduolio ir elektronu orbitos labai didelis, atomo erdvė yra tarytum tuščia, ir labai mažyčiame branduolyje sukoncentruotas visas atomo svoris. Vienas kubinis milimetras švino atomo branduolią svertą 80 milijoną kilogramu! Bet tie branduoliai labai, maži, tarp ją ir elektroną yra tuščias laukas, ir todėl į branduolį sunku pataikyti, kadangi taikinys yra labai mažas. Tai svarbu žinoti bombarduojant atomą, nes norint j j suardyti, reikia suardyti jo branduoli.Radioaktyviu elementu genealogija.Grįžkime prie radijaus elemento, Ra, kuris pats savaime po truputį jra, leisdamas iš savęs alfa, beta ir gama-spin- dulius, kuriais gydytojai bando išgydyti vėžio liga sergančius ligonius. Lazda turi du galu, nes jei tą spindulią gauni perdaug, tai oda sudeginama, arba atsiranda vėžys. Taigi gama-spinduliai yra mirties spinduliai. To spinduliavimo mes negalime sulaikyti, taip pat negalime jo ir pagreitinti. Panašūs elementai vadinasi radijoaktyviais. Jiems būdingas yra „pusvertės laikas“, arba „puslaikis“, t. y. laikas, per kurį iš vieno gramo radioaktyvios medžiagos telieka tik pusė gramo. Vieni radijoaktyvūs elementai tegyvena tik maža sekundės dalį, kiti netgi milijonus metą. Pirmieji daug veiklesni, energingesni.Susipažinkime su urano šeimyna: (žiūr. lentelę Nr. 3)Taigi matome, kad uranas įvairiais keliais suskyla iki radijaus, o pastarasis virsta Radijum F, arba naujuoju elementu „Poloniju“, ir pagaliau, po visą spinduliavimą, iš jo telieka tik švinas, kuris jau nebe radijoaktyvūs, jau toliau nebeskyla. Čia dar galima pridurti, kad iš Radijaus atsiranda Radijus C ir Radijus C1; pastarasis tegyvuoja vos 10 —s sekundės, taigi tik viena milijoninę sekundės dalį, todėl yra ypatingai veiklus.IŠ lentelės matyti, kad elementas, kurio atomas išleidęs viena alfa-dalelę ir tuo būdu sumažėjus jo atominiam svoriui keturiais (nes toks yra alfa-dalelią, taigi helio atominis svoris), periodinėje sistemoje pastumiamas dviem kolonom kairėn. Išleidęs beta-dalelą, elementas svorio nenustoja, bet įgyja viena teigiamą krovinį, ir jo atominis numeris padidėja vienetu, taigi jis periodinėje sistemoje pasistumia viena kolona dešinėn. Pasitaiko, kad po įvairią išspinduliavimą vienoje periodinės sistemos vietoje atsiranda keletas elementą, kurie skiriasi savo atominiais svoriais, bet turi tas pačias atomines savybes. Tokie elemen-
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Lentele Nr. 3.

Elementas ir jo 
puslaikis

Mase = 
at. svoris

išleidžiami 
spinduliai

atominis 
numeris

Uranas 1
4,5.109 metu 238 alfa 92

Uranas Xt
24,5 dienu 234 beta 90
Uranas X2

1,15 minutes 234 beta 91
Uranas II 

2.10° metu ? 234 alfa 92
lonis

7,6. 104 mėty 230 beta 90
Radijus 226 alfa 88

Radonas 
(„Rad. emanncija ■) 

3,82 dienu
222 alfa 86

Radijus A
3 minutes 218 alfa 84

Radijus B
26,8 minutes 214 beta 82

Radijus F 
(Polonis) 
136 dienos

210 alfa 84

Radijus G 
(= svinasj 206 — 82tai vadinami izotopai; taip vadinami elementai, stovį toje pačioje vietoje, ir turį tą pati eilės numerį, bet skirtingo atominio svorio. Paprasto 'švino svoris 207,2, o vadinamo radijo-švino 206.Atomas matomas ir girdimas.Tai tiek apie urano-radijaus elementą šeimyną ir jos tarpusavio santykius. Realybė ar fantazija? Mes nematome net atomo, o kalbame apie dar mažesnius vienetus, apie atomo skilimo produktus! Ar gi galima juos matyti? — Tikrai galima, tik ne paprastu mikroskopu ir ne modernišku elektroniniu mikroskopu, bet pasinaudojant Wilson’o 1912 metais išrasta ūką kamera, vad. Wilson’o kamera. JiPatalpinus šalia kameros magnetą, galima stebėti, ar ir kaip dalelė nukrypsta iš savo kelio. Be Wilson’o kameros pripildoma vandens garais, joje praretinamas oras, ir tie garai nuo to atvėsta bei pasidaro sotūs. Kai per ją pereina alfa-dalelės, arba elektronai, tai jie ionizuoja dują molekules, o apie jas kondensuojasi vandens garai, ir alfa-dalelės takas matomas plono rūko siūlelio pavidalu. Tą alfa-dalelią taką galima ir nufotografuoti.atominiu procesą ištyrimas būtą neįmanomas.Tik neutronai Wilson’o kameroje nepalieka žymės, o apie ją buvimą reikia spręsti iŠ kitą duomeną.Alfa-daleles galima skaičiuoti ir su Geiger’io, skaitikliu, atvaizduotu 3-me piešinyje.
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K yra misinginis vamzdelis — kamera, kurioje izoliuota 
gramofono adatėlė sujungta su Leideno stikline (kondensa
torium). Spinduliai gali įeiti per viršuj paliktu maža sky- 
lelę. Kameros sienelė sujungta su pakankamai jautriu ir 
greitu elektroskopu. Kai alfa-dalelė pakliūva Į kamerą K, 
tai kiekvienu kart jos sudarytą ioną dėka įvyksta mažas 
tarp kameros sienelią ir adatėlės išsikrovimas. Elektro- 
skopo E lapelis ar liežuvėliai ima trūkčioti. Skaitikli ga
lima pritaikyti fotografavimui, bet, prie jos pritaisius gar
siakalbį ar telefoną, galima tą daleliu smūgius ir girdėti.

Čia Įdomu prisiminti, kad 1 gr. radijaus kas sekundą iš- 
sviedžia 37 milijardus alfa-dalelią. Tačiau to radijaus pa
gaminimas yra labai sunkus, daug sunkesnis, negu urano 
pagaminimas: Curie iš 8000 kg urano rūdos (urano blizgio, 
„Uranpechblende“) gavo tiktai 0,001 gramo radijaus... Tai 
kiek kartą jis brangesnis už auksą?

Cheminė energija ir atominė energija.
Energija yra sugebėjimas atlikti darbą. Pasitaiko įvai

rią riisią energijos: kinetinė (judesio) ir potencinė (padė
ties) energija, mechaninė energija šiluminė, elektrinė, švie
sos ir kit. energijos rūšys, Pagal energijos pastovumo 
(arba „tvarumo“) dėsnį energija nežūna, tik viena energi
jos rūšis pereina kiton ekvivalentiniais kiekiais. Panašus 
dėsnis žinomas ir medžiagos srityje: vykstant cheminėms 
reakcijoms, medžiaga nežūna, o tik iš vienos jungimosi for
mos pereina kiton. Svoris medžiagą prieš ir po reakcijos 
randamas vis tas pats, nes cheminėse reakcijose atomo 
branduolys, kuriame sukoncentruota visa atomo masė, ne
kinta, o reakcijose dalyvauja tik elektronai, esą išorinėje 
orbitoje. Todėl ir cheminią reakciją energija yra palyginti 
labai nedidelė. Cheminės reakcijos būna egzoterminės ir 
endoterminės, žiūrint ar šiluma pasiliuosuoja ar susigeria. 
Malkoms degant pasiliuosuoja šiluma, todėl malką degimas 
yra egzoterminė reakcija. Leidžiant vandenilį pro Įkaitintą 
anglį (Volto lanko temp.), gaunamos acetileno dujos C2 H2 
(kurios gaunamos ir iš kalcio karbido ir vandens), taigi ace* 
tilenui pagaminti reikalinga šiluma, ir acetilenas yra endo- 
terminis junginys. Jam sprogstant (pav. nuo elektros ki
birkšties) pasiliuosuoja tiek pat šilumos, kiek susivartojo 
jam besigaminant (Lavoisier-Laplace’o dėsnis).

1 gramas anglies, jungdamasis su deguonimi iki CO2 
duoda 8 did. kalorijas šilumos (o did. kalorija yra toks ši
lumos kiekis, kuris 1 kg vandens temperatūra pakelia 
vienu laipsniu). Mūsą krosnys teišnaudoja tik labai mažą 
dalele atome glūdinčios energijos, taigi „cheminės krosnys“ 
gana blogos, o „atominė krosnis“ būtą daug geresnė...

Bet kol susilauksime tos atominės krosnies, pabandykime 
apskaičiuoti, kokio dydžio šilumos ir apskritai energijos ga
lėtume iš jos susilaukti? Panagrinėkime keletą pavyzdžią. 
Pagal Bohr’ą, elektrono energija, skriejančio orbita n yra

2 P2 m (Ze)2 e2
En = ------ '• kur m = elektrono „mase“, Z =
atomo numeris, e = teigiamo ilydžio vienetas, P = pi, t. y. 
skaičius 3,14, n = skaičius 1, 2, 3., h = Planck’o konstanta 
6,547 . 10 - 27erg/sek., taigi labai maža trupmena, todėl iš 
jos padalijus elektrono energiją gaunama gana didelė skait
linė.

Urano branduolys tari 92 protonus, sukoncentruotus la
bai mažoj erdvėj, 10 -'3 cm; — tokio rutulio įtampa lygi 13 
milijoną voltą. Iš 1 gramo radijaus išsiskyrusios alfa da
lelės pagamina 25 milijonus did. kaloriją Šilumos. Alfa- 
dalelią greitis yra maždaug 20.000 km per sekundą, tuo 
tarpu, kai paprastos helio dujos esant 0°C temperatūrai, 
judėdamos Brown’o judesiu, padaro vos 1,2 km per se
kundą. Yra žinomas faktas, kad pakėlus temperatūrą 

vienu laipsniu, dują molekulią arba ir atomą greitis didėja 
pirmykščio greičio; tat reikėtą milijoną laipsniu ją 

greičiui pakelti iki 20.000 km per sekundą! Tai šit kokia 
didelė yra „atomo energija“, kai reaguoja ne vien tik išvir
šiniai elektronai, bet kai skyla dalis arba visas atominis 
branduolys.

Savo laiku fizika ir chemija skyrė medžiagos ir energi
jos tvarumo dėsnius. Tačiau nuo to laiko, kai Einstein’as 
paskelbė reliatyvybės teoriją, ir kai ji daugelio faktą buvo 
patvirtinta, nebeegzistuoja skirtumai tarp medžiagos ir 
energijos: energija gali materializuotis, o medžiaga virsti 
energija pagal formules

E m = j™, arba E — mC2,
kur m yra masė ( = medžiaga), E = energija, C2 = šviesos 
greičio kvadratas ( = 300.000 km/sek., bet reikia matuoti 
centimetrais, kas sudaro 30.000.000 000 cm; tada c2 = 9 
1023 cm/sek.j.

Išeina, kad vienas gramas medžiagos, virsdamas ener
gija, atpalaiduoja 9X102° ergą! Tai labai didelė energija. 
Jei sugebėtume spilkutą, sveriančią vos 0,1 gramo, paversti 
elektros energija, tai jos užtektą visiems metams teikti 
šviesa tūkstančiui vidutinio dydžio namą. Taigi atominė 
energija milijonus ir milijardus kartą didesnė už cheminę 
energiją..

Saulė būtą senai nustojusi švietusi ir šildžiusi žemą, jei 
masė negalėtą virsti energija. Bet ir saulės masė gal būtą 
jau išsisėmusi, jei saulėje ir kitose žvaigždėse nevyktą me
džiagos ir energijos „gamyba“. Saulės paviršiuje tempe
ratūra siekia 4—6.000 laipsnią, bet viduje net keleto mili
joną laipsnią. Saulės viduje atomai yra suskilę į protonus 
ir kit. sudedamąsias dalis, o saulės paviršiuje, kur kaitra 
(ir todėl disocijacija) maža, medžiaga gimsta iŠ tą elemen- 
tarinią dalią. Būtent, saulės paviršiuje, iš 4 protoną (van
denilio atomą) pasidaro helio atomas, ir dalis masės virsta 
energija pagal lygtį:

4 H —► He + energija
4 X 1,00807 = 4,03228 g --- > 4,00336 g (+0,02892 g).
Pranyksta 4,03228 — 4,00336 = 0,02892 gramą medžia

gos, kuri virsta energija:
0,0289.9.1c)20 ergu (arba 5,8.1011 kaloriją vienai gram- 

molekulei).
Taigi materijos atomai tai tik sustingusi energija, tik ener
gijos mazgai, kaip sako de Broglie ir Schroedingeris, bangą 
mechanikos kūrėjai.

Čia kalbėjome apie energiją, gimstančią gaminantis me
džiagai, pavyzdžiui, atsirandant heliui iš protoną (vandeni
lio branduolią). Energijos didžiuliai kiekiai gali atsirasti ir 
skylant atomo branduoliui.
Atomu skaldymas, atomą transmutacija bei dirbtinis radijo- 

aktyvumas.
Radijoaktyvūs elementai, patys skildami, duoda daug 

energijos. Tai natūralus ir nesustabdomas reiškinys. Klau
simas, ar dirbtinu būdu galima skaldyti atomą? 1919— 
1921 m. Rutherford’as su Chadwick’u parodė, kad bombar
duojant azoto (N) atomą alfa-dalelėmis, azoto atomas skilo 
pagal lygtį: He4-|-Nu = H1++0n+energija; iš azoto atomo 
išsiskėlė protonai (vandenilio branduoliai). Ją panaudotą 
alfa-dalelią kelias siekė 7 cm; viena alfa-dalelė, susidūrusi 
su keturis syk lengvesniu už save vandeniliu, kurį ji išskėlė 
iš azoto, jį būtą galėjusi pastūmėti per 28 cm (7X4=281, 
o faktinai pastebėtas švytelėjimas siekė iki 40 cm! Va
dinasi, toji papildoma energija atsirado iš atomo skilimo.

Medžiagą smarkiai ardo ir kosminiai spinduliai ir gama- 
spinduliai. Atomams skaldyti taip pat plačiai naudojami 
sunkiojo vandenilio branduoliai vad. deutonai, gaunami iš 
sunkiojo vandens gerai įrengtose tyrimo laboratorijose.
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Pieš. Nr. 4.Skilimo procesus pavaizduoja 4 ir 5 pieš. Ketvirtame piešinyje matome alfa-dalelių spiečių, trykštanti iš radijaus.5 pieš, rodo azoto bombardavimą dviejų Įvairiu „skvarbumų“ alfa-dalelėmis. Iš susidūrimo vietos trykšta trumpas ir ilgas spindulys. Pastarasis labai plonas ir žymiai skiriasi nuo trumpojo (taigi alfa-dalelės) spindulio. Čia buvo sutriuškintas atomo branduolys ir Įvyko elementų transmutacija: helio branduolys (t. y. alfa-dalelė) ir azoto branduolys perėjo (pasikeitė) Į vandenilio ir deguonies branduolį. Vandeniliui atitinka ilgasis spindulys, deguoniui trumpasis, nes jo masė (svoris) didesnė. Energija, pasireiškianti atsiradusiųjų branduolių judėjime, yra daug didesnė už smogusios alfa-dalelės energija, nes pastarosios pėdsakas kameroje žymiai trumpesnis. Toji papildomoji energija atsirado iš branduolių skilimo.Bombarduojant fliuora su pagreitintais protonais, jis virsta deguoniu, atsirandant sykiu ir alfa-dalelėms:F19 + H' ----► *016 -j- He4; *016 ----► 016 + gama.Deguonies atomas (pažymėtas žvaigždute) atsiranda ypatingai aktyvioje būklėje; jis greit pereina i paprasta deguonį ir atpalaiduoja gama-spindulius 6 milijonų elektron- Voltų energijos.Atomų branduolius dar lengviau skaldo neutronai, kurie gaunami sumaišant, pav., radijaus emanacijų su beriliu arba boru storoje švino kameroje, apsuptoje parafinu arba vandeniu.

Pieš. Nr. 5.Atomams skaldyti plačiai naudojami protonai (vandenilio branduoliai) arba deutonai (sunkaus vandenilio branduoliai), labai smarkiai pagreitinti veikiant kelių milijonų Voltų elektros įtampa. Protonų greitį galima padidinti įvairiais būdais. Lawrence’o ciklotrone protonai (arba tas pats, kaip ir vandenilio ionai) paveikiami aukštos Įtampos elektros; be to, jie pagreitinami dar ir stiprių magnetų pagalba, kurie verčia juos lėkti spiraline linija. Padarius pusę posūkio, magnetas kaskart jiems suduoda smūgį ir tuo būdu priverčia juos greičiau judėti. Pagreitinti protonai išleidžiami iš aparato, ir jie atsimuša į norima skaldyti medžiaga, pritaisyta prie antikatodo.Kita protonams arba deutonams pagreitinti aparatūra remiasi elektro-statiniu lauku labai didelės įtampos. Iš siu aparatų tipų dažnai vartojamas van de GrafFo generatorius (žiūr. pieš. Nr. 6). Nuo ištisos eilės smaigalių A judantis
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diržas B perneša teigiamą elektra prie smaigaliu, esančią taške C; tuo pačiu cilindrinis elektrodas, esantis vidury, apsikrauna elektra. Labai sunku aparata gerai izoliuoti. Visas aparatas patalpinamas plieno cilindran 6 m ilgio ir 1,67 metrą skerspiivio. Be to, i cilindrą Įspaudžiamas oras iki 7 atmosferą spaudimo. Cilindras sujungiamas su žeme, ir susidaro 2 milijoną voltą elektros įtampa, kuri šiaip jau kitose sąlygose pramušti} visokius elektros izoliatorius. Kad nepramuštą, sudaromas laipsniškas potencialo (įtampos) kritimas. Tam tikslui yra įrengta 150 aliuminio žiedą D (piešinyje parodyta vos keletą tokią žiedą). Žiedai sujungti su elektrodais ilgame pagreitinimui skirtame vamzdelyje E. Vandenilio ionai ( = protonai), gaunami iš bombardavimo vamzdelyje G, pereina per siaurą tarpekli. Nuo šio galo pradedant, kiekvienas sekantis elektrodas yra mažiau teigiamas, ir tuo būdu protonai įgyja didelį greiti, atitinkama didžiausiam potencijalą skirtumui, lygą maždaug 2-viem milijonam voltą. Voltaža galima nustatyti keičiant pradžios potenci- jala taške A. Pagreitinti protonai, iškreipti iš kelio magneto pagelba, atsimuša į antikatodą H. Iš pagreitinamojo vamzdžio ir antikatodo patalpos iščiulpiamas oras; vaku- mas turi būti labai didelis. Protoną energija didelė, ir lengvieji elementai skyla (pasidarydami dirbtinai radioak- 

tingais). Branduoliai atsipaladuoja labai aktyvūs. Spinduliavimo I intensyvumas matuojamas kvarco elektro- skopu J.Neutronai labai skvarbūs, tačiau vis dėlto ir nuo ją skylančią atomą skaičius nėra didelis, nes tik nedaugelis neutroną pataiko i patį atomo branduolį, o šiaip jau didesnė ją dalis šauja i tuščia erdvą tarp branduolio ir elektroną.1932 m. Curie ir Joliot’as bombardavo aliuminį su alfa- dalelėmis, išsiskyrė pozitronai (teigiamos elektros elektronai), ir tai truko dar gana ilgą laiką, nutraukus bombardavimą: alfa 4 + Al27 = PS1 + e + ; čia aliuminius virto radioaktyviu fosforu P. Taigi čia turime vieno elemento pavertima kitu elementu (= elementą transmutacija), ir sykiu dirbtinio radijoaktyvumo reiškinį. Tokių reakcijų yra gana daug, pav.:
gama -į- Bea -----► Be8 -Į- n1 (n1 = neutronas)
alfa4 -j- B,u -----► C13 -į- H1 -j- gama, ir t. t.Dirbtinį radijoaktyvą fosforą Amerikoje vartoja (vietoj brangaus radijo) gydyti vėžio ligą. Tokie elementai leidžia „radioaktyvius“ spindulius.

Atominė bomba

Pieš. Nr. 7. Pieš. Nr. 8.Piešinys Nr. 7 rodo, kad ličio branduolys skyla į dvi alfa-daleles, pataikius i jį protonui. Litis yra paveikslo viršuje miltelių pavidalu. Protonai įeina į Wilson’o kamerą iš lauko. Iš skilimo atsiranda daug energijos, nuo ko alfa- dalelės įgyja didelį greitį.Piešinyje Nr. 8 parodoma, kaip Wilson’o kameroje vokietis prof. Hahn’as su Strassmann’u neutronais bombardavo dvi urano skardeles. Patys neutronai, neturėdami elektrinės krovos, Wilson’o kameroje nėra matomi: Bet iš piešinio matyti, kad iš urano skardą išsiskiria dvi dalelės priešingomis kryptimis: uranas skyla į dvi maždaug lygias dalis. Didelio tą dalelių švytėjimo priežastis yra energija, atsiradusi skylant urano atomui. Tai įvyko 1938 metais, ir galima pasakyti, kad Hahn’as su Strassmann’u jau tada turėjo atominės bombos „paslapties pradžią“ (tačiau apie tai jis tada dar negalvojo).

perskeltas i dvi dalis, ko atominei bombai dar neužtenka, nes pasiliuosavusi energija būtą palyginamai nedidelė.Kad lengviau būtą suprasti atominės bombos esmę, panagrinėkime keletą pavyzdžių iš paprastų sprogstamųjų medžiagų veikimo. Imkime stipriausią sprogstamąją medžiagą, trinitrotoluolą C6H2(NO2)3< LI, Ja galima daužyti, ji nesprogsta. Bandai ja uždegti — ji nelabai noriai teužsidega, o kai įsidega, tai dega rūkstančia liepsna, bet nesprogsta. Žodžiu, elgiasi, kaip paprasta pastovi medžiaga. Tačiau kai šalia jos sprogsta padegamasis užtaisas, tai trinitrotoluolas sprogsta, vad. jo molekulė subyra į dujas, kurios nuo karščio labai išsiplečia ir atlieka ardomąjį veikimą. Kai kada ir didesni ar mažesni sprogstamos medžiagos kiekiai turi reikšmės. Pavyzdžiui vadinamojo „piroksilino“ (t. y. celiuliozės trinitrato) maža gabaliuka galima be pavojaus uždegti, bet padėjus dideli kiekį, įvyksta sprogimas.Tiesa, čia urano atomas nebuvo pilnai suskaldytas, o tik (Bus daugiau)
29
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A. Ruko „Bubulis ir Dundulis" ir ju pavida- 
linimas „Aitvaro" scenoje'

fVeikalas. Ne pirmą jau dramatinį veikalą Antanas Rūkas duoda lietuviškajai scenai. Tačiau ir šį karta išeina' kukliai, su paprastučiu vardu, be pretenziją. O vis dėlto „Bubulis ir Dundulis“ yra vertingas darbas — poeto ir dramaturgo. Poeto — parašytas sklandžiu, be jokio dirbtinumo, lengvos kalbos bei stiliaus nerimuotu jambu:„Tik tau, tik tau, brangi Agule mano, Galiu papasakot, išlieti Širdį. Juk niekas nesupras manąs“...pradeda jis kūrinį. Dramaturgo — gerai pažįstančio sceną ir jos reikalavimus, mokančio pinti intrigą, rutulioti priežastingumą, kurti charakterius. Ne veltui net visas veikalas pavadintas pagrindinių jo herojų vardais. Abudu jie — Bubulis ir Dundulis — autoriaus sukurti ryškių būdo bruožą, sau žmonės. Tatai geriau aiškūs iš turinio. Jis paprastutis: du Lietuvos kaimo ūkininkai Bubulis ir Dundulis gyvena geru kaimynišku gyvenimu, Abu bitininkai ir bičiuliai. Bubulio duktė Radasta ir Dundulio sūnus Dobilas, drauge augo ir ne tiktai susigyveno, bet ir susimylėjo. Pasiryžę susituokti. Sutuoktuvių laukia ir Radastos auklėtoja, Bubulio šeimininkė Rožė, kuri slapta poselėja mintį, kad našlys Bubulis vienas negyvens, išleidęs vienturę dukterį į marčias, ir galės vesti ją. Dundulis ir kitos marčios, kaip Bobulytė, nelaukia, nes tikisi, kad su marčia jis gaus vienturiui sūnui ir Bubulio ūkį. Tada išvers kiemus skiriančią tvorą ir sudarys vieną ūkį, viena šeima, viena kiemą. Bus dar turtingesnis, dar geresnis gyvenimas.Tačiau tas svajones sudrumsčia netikėtai iškilęs kivirčas. Pabėga Bubulio bičių spiečius, o našlė Agulė, beieškodama vyro ir norėdama įsiteikti našliui Bubuliui, plesteri, esą, gal, tą jo spiečių susisėmęs kaimynas Dundulis. Bubulis įširsta ir iškyla kivirčas, kuris visoms svajonėms užkerta kelius. Įkarščio metu Bubulytei ima pirštis senbernis Šaltekšnis, susiviliojęs piršlio Tarulio įkalbėjimu, kad Radasta Bubulytė gaus dešimt tūkstančių kraičio. O piršlys juk^vi- siems geras: jis plepteri ir Agulei, kad ir jai galįs tikti Šaltekšnis. Ir susipina intriga. Tiktai seni draugai — Bubulis su Dunduliu — susipranta, susitaiko ir vykdo svajotą programą, o Šaltekšniui belieka vesti Agulę. Vaizdo pilnumui autorius apvezdina ir senbernį Girdžių su be pastogės likusia Rože. Trijų porų sutuoktuvėmis ir baigiamas linksmasis nutikimas, kaip autorius pavadino veikalą.Taigi, kalbant apie vaidmenis, reikia pasakyti, kad Bubulis su Dunduliu visai realūs Lietuvos kaimiečiai, žmonės su charakteriu, išaugę tradicijose. Gražiausiai jie patys vienas kitą budina: Dundulis:„Juk nuo piemens dienų geriausias draugas. Prisipažint, kad kaltas — nė už ką!“Nupasakojęs susipykimo su Bubuliu dėl" rasto lenktinio peiliuko įvyki, Dundulis sako:„Žiūriu — tas pats lenktinis, dėl kurio Buvau netekęs draugo. Jis įkišo Nutaikęs progą, kai arklių žiūrėjau“...Kalbėdamas apie paskutinį susikivirčijimą dėl bičių ' avilio, kurį Bubulis spėjo susisėmus Dundulį, šis sako:„Žinia, dabar tas pat: nepyk, Dunduli, Se avilį, ir vėl draugai, kaip buvę. Brangus ir mielas jis žmogus. Tokių Draugų mažai pasauly“...Dar vaizdžiau ir spalvingiau budinaBubulis:„Drauguži mano mielas! Aišku mani Pagraužė sąžinė, pagraužė ji...Neiškentė, ir še tau — atiduodul Še avilį, ir būkime draugai. Pažįstu aš tave, Dunduli mano. Neveltui visą amžių vis drauge. Brangus žmogus ir geras draugas, geras* Tik karštas — štai bėda. Jei užsikeps. Tai nieks negelbės: draugas tu ar ne. Jis savo siutą vis varys, ir tiek, —

Kol perdegs. Pamenu... Senai...Jauni dar buvome bernai... Rimkų Aliutė krito mum abiem į akį...Važiuoju aš' piršliais, suku į kiemą, Drauge ir kits važelis, o jame — Dundulis... Tpru! Sustojame. Jis — dilbi* ■'Aš dilbt, nei viens nei sveikas, nei sudie. Manau, tai šitoks tu! Tu prie mergos, Kuri parūpo man. Pasiusk! Vadžias Tik sutempiau ir paršvilpiau namo.Ilgai nematėme viens kito. Laukiau, Kol vestuves pakels. O jų — vis nėr. Ir paaiškėjo, kad ir jis tuomet Namo paršvilpino ir laukė vis, Kol aš vesiu. O abiejų ilgai Dar laukė mergina, patekusi Vėliau senam bedančiui... Ek! Geri Laikai! O draugas — aukso“. ..'Būdingi ir įdomūs tipai. Pažįsta viens kito ir save silpnybes. Ir vis dėlto susipyksta, susikivirčija. A. Rūkas pastebėjo vieną būdingą psichologinę žmogaus prigimties savybę — pasikivirčyti, paaudroti būtinai. Jei nėra priežasties, tai ir priežastį susirasti, nors ir išgalvoti ja. Taip juk iš tikrųjų yra su Bubulio ir Dundulio kivirču. Bet tas yra gera, kad jie abu save pažįsta ir nesusipratimą likviduoja didesnei tarpusavei draugystei padidinti.Patarlė ne veltui sako: Obuolys nuo obelies netoli tenu- krenta. Tai ir dviejų bičiulių vaikai panašūs į juos pačius. Jauni jie, vos besisparnuoją, tačiau jau su tėvų būdo bruožais — žemaitiškai užsispyrę ir kieti.Nestinga būdo bruožų ir Girdžiui, viengungiui, senam mergišiui, bet neblogo būdo kaimietiškam tipui. Nesunku susidaryti aiškų jo vaizdą, kupina realybės ir gyvenimiš- kumo. Mažiau apibrėžtos yra Bubulio šeimininkė Rožė ir našlė Agulė, bet jų ir rolė daugiau epizodinė. Tiesa, Agule sąmoningai įvesta įvairumui, sceningumui padidinti, o Rožės jau jokiu būdu išmesti, kaip Bubulio įnamės, negalima. Bet Agulė visai suprantama ir aiški: ji senstanti našlė, kuri nėra dar baigusi aktyvaus gyvenimo, ir jį nori baigti gerai. Tai reiškia, kad ji nori susirasti tinkama vyrą. Mažiausiai apibūdintas yra Tarutis, kuris turi pasitenkinti vien piršlio role.Kadangi šio nutikimo pobūdis yra filminis, tartum į fil— mos kaspiną būtų įrašyta gyvojo lietuviškojo kaimo gyvenimo atkarpa, epizodas, vienas iŠ daugybės momentų, tai. ir nutikimo vaidmens yra paimti to momento metu, be platesnių išplėtojimų ir charakteristikos ekskursiją.Tūlas dirbtinumas pasireiškia tiktai veikalo gale, kai autorius sumano jį baigti amerikoniškai linksmai bei laimingai. čia sudaromos ne visai natūraliai dvi vestuvinės poros. Tačiau ir tame nėra drastiško dirbtinumo, priimtinai tas padaryta. Saikas ir geras skonis perdėm išlaikytas.Pastatymas. < „Bubulis ir Dundulis" lietuvių Dramos „Aitvaras“ Detmolde pastatytas režisieriaus J. Blekaičio ir dailininko V. Andriušio. Vienas pavidalino vaidybą, kitas vaidykla.Sprendžiant iš premjeros, susidaro įspūdis, kad J. Blo- kaitis veikalą suprato realistiškai, nors jame nestinga stipriai groteskinio elemento. Vis dėlto visuomenėje A. Rūk» kūrinys realistinis, buitinis. Todėl režisieriaus pastatymą reikia vertinti atatinkančiu autorių. J. Blekaitis veikalą gerai išstudijavęs ir supratęs, todėl visuma padaryta logiškai, prasmingai; veiksmo eiga pagrindžiama logišku priežastingumu; gražiai suplanuotos scenos; daug įdomią Ir efektingų išieškojimų mizanscenose. Jeigu pastatymas nespindi nieku ypatingai originaliu, ryškiu individualumu, tai jame jausti protingo režisieriaus vadovybė, mokanti veikalą, analizuoti, jaučianti meniškąjį saiką ir turinti gerą skonį.Kas režisieriui nepasisekė, tai gauti iš aktorių gerą ištarimą, gerai girdimą kalbą, jau nesakant apie jos gražumą, kurio iš scenos mes ne tiktai laukiame, bet ir turime teisę ■reikalauti. Tiesa, kalbos dalykas yra rimtas, nelengvas, tačiau dėl to negalima jo nereikalauti. Gera tai, kad kalbos pagerinimas nesikerta su Šiaip jau rimtu, profesijonališku šio veikalo pastatymu, nes kiekvienu atveju kalba gali būti gerinama ir tobulinama nuolat.
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Įorinis pastatymo pavidalinimas dailininko V. AndriuŠio. 
Scenovaizdis ir kostiumai sudaro visuma ir vieningumą. Ir 
taip gyvai ir Jautriai visa regykla atspindi „Bubulio ir Dun
dulio“ dvasią; veikalą papildo ir pagilina; išorinėmis for
momis ir spalvą deriniu atskleidžia viduj} jo turini; duoda 
jam gilia lietuviška esmę, kaip sakoma, ir kūnu, ir siela. 
Regyklos pavidalinime yra daug intuityvumo,. pakilimo j 
-viršsąmoninę sritį. Gražu bei efektyvu ir drauge kaimiška 
bei lietuviška.

„Bubulio- ir Dundulio“ pavidalinime V.- Andriušis pa
reiškė naujti formų ir naujų spalvų. Nepaprastai stipriai, 
spontaniškai, prasiveržia lietuviškosios buities sodrumas, 
gaivalingumas. Kūrybinis pakilimas dalininko, išsiilgusio 
"tėvynės, čia i žiūrovą prabyla kilniausio, kupino grožio, poe- 
tingumo prasiveržimu. Nepaprastai graži jam tėvynė, ža
vus jos vaizdai, gražūs jos žmonės. Vaidykla su aktoriais 
taip gaivalingi ir sodrūs, kad žiūrovas iškart pasijunta Lie
tuvos atmosferoje ir susižavi jos vaizdais.

Galima teigti kad veikalas be šio išorinio pavidalo, kuris 
(NB!) toli peržengia išorinę sritį, netektų labai daugelio, 
kas dabar sudaro jo esmę. Žinoma, reikia ir tai žinoti, kad 
toks pastatymas padarytas Di Pi. sąlygose, kada teko susi
varžyti ir duoti tiktai minimališkiausia.

Taigi, visumoje pastatymas rimtas, meniškas ir efektin
gas. Premjeros trūkumus galima pataisyti ir jie bus pa
taisyti.

Beje, prie pastatymo priskirtinos T. Brazio ir J. Strolios 
dainos, bet jos čia nevaidina bent kiek svarbesnio vaidmens.

Vaidyba. „Bubulj ir Dundulį“ vaidino palyginti mišrus 
aktorių kolektyvas — iŠ Vilniaus, Kauno ir Marijampolės 
dramos teatrų. Nevienokio pasiruošimo, stažo ir vaidybinių 
duomenų. Ir vienintelė naujokė — debiutante Radastos 
Bubulytės rolėje D. Josiukaitė. Diapazonas — nuo Henriko 
Kačinsko ligi- D. Josiukaitės. Režisūrai nelengvas uždavi
nys visus „privesti prie bendrojo vardiklio“, kaip to reika
lauja veikalas, o dar sunkiau „išlyginti skaitiklius“. Bet gi, 
išlyginimas atsiektas visiškai geras. Jeigu „skaitikliai“ buvo 
ir skirtingi, tai „vardiklis“ vis dėlto buvo bendras. Tas 
reiškia, kad silpnesnieji bei mažiau patyrę buvo gerokai pa
derinti, pakeliant juos „visu tonu“ aukščiau. Tatai ir davė 
vaidybinį lyguma, išsilaikiusį gerame lygyje.

Pagrindinius pjesės vaidmenis — Bubulį ir Dundulį — 
interpretavo du didžiųjų Vilniaus ir Kauno Dramos teatrų 
aktoriai H. Kačinskas ir V. Valiukas. Jie abu, kiekvienas 
skirtingai savaimingai, buvo kaimiečiai, kaip sakoma, „ir 
iš stuomens ir iš liemens“. Tvirti, būdingi ir valingi, tar
tum giliai į Lietuvos, dirvą įleidę šaknis ąžuolai, vyrai. Stip
riai jauti jų pasitikėjimą savimi ir ta žeme, ant kurios jie 
stovi. Tačiau jų griežtumą lydi nuširdumas ir būdo geru
mas. Kad ir užsikirtusius, širdys juos traukia viena prie 
kito, ir jie lenktyniuoja geraširdiškumu. Tiesa, Dundulis 
statesnis, rupesnių bruožų. Bubulis gi — judrus ir jude
siais, ir proto lankstumu, ir dvasiniais išgyvenimais. Toki 
įdomūs ir mieli tie du seniai!

Jaunimą — Radastą Bobulytę ir Dobilą Dunduli — vaiz
davo D. Josiukaitė ir R. Veselauskas. Radasta buvo įtiki
namesnė ten, kur joje reiškėsi tėvo užsispyrimas ir valios 
kietumas. Už' tai lyrinės scenos, kurios reikalingos buvo 
polėkio ir vidujės šilimos, jai visai nesisekė. Kaip nau
jokė, ji daugiau save vaidino, o kurti — reikia daug dirbti 
pirma. R. Veselauskas atrodė kaimo žaliuku. Tačiau Do
bilas jo asmeny buvo ne be vidujės šilimos, nors dar ir 
Jaunas.

Sunkiau pavaizduoti Rožę ir Agulę, nes autoriaus jos 
mažiau apibrėžtos. Tačiau jų pavaizdavimas atiteko jau 
patyrusioms profesionalėms — D. Kubertavičiūtei ir M. Le- 
mešytei. Kiekviena jįj originaliai savaiminga. Rožė — svy
ruojanti, netikra, be aiškaus kelio, pasiduodanti likimui, o 
Agulė — aiškiai siekianti savo tikslo ir stipriai jo besilai
kanti. Jos duoda gražiij vaidybinių momentų.

A. Rūkas pavidalino senbernį, bet nenorinti senti, Gir
džių. Nors ir žilas, jis kupinas gyvybingumo ir mergišia- 
vimo prisiminimų. Tikrai, tiki, kai jis sako, kad pasaulis 
netobulai surėdytas. Jis, Girdžius, dar kupinas gyvybės, o 
amžius jam jau kasa duobę.

Savaimingas mieste gyvenęs senbernis Šaltekšnis A. Bi
kinio pavaizdavime. Gležnas jis, apiburžuazėjęs jau, tačiau 
nepraradęs ir kaimiečio savybių. Juokinga iš to, kad jame 
tos savybės — kaimiečio ir miestiečio — komiškai kertasi. 
Komiko gabumų turinčiam A. Dikiniui sekėsi kurti origi
naliu Šaltekšnio vaizdą, tiktai, gal truputį sutirštinant tūlus 
jo išsigimimo bruožus.’

Tarulis, kurį vaizduoja B. Kvedaras, turi pasitenkinti 
grynai pirkliškų vaidmeniu, kuris, jo pavaizdavime, judrus, 

apsukrus ir komersantiškas.
Visumoje — geras aktorių derinys, duodas gražų spek

taklį, suteikiantį žiūrovui dvejetą atvangos valandų, suda
rantį gerą progą nuoširdžiai pasijuokti ir užsimiršti nuo di- 
piniiį bėdų. Patriotinė gi įžanga žiūrovą sugestijonuoja ir 
stipresniems išgyvenimams, kaip ir nuotaikinga užbaiga, ku
rioje susikaupia didžiausis veikalo pakilimas, kuriame au
torius ir režisierius darniai pasiekia dramaturginio idealo — 
aukščiausios kūlminuotės:

„Lai supas paukščiai šakose, lai žydi margos lankos, 
Lai viso svieto širdyse didžiulė meilė trankos!“

J. Kardelis
Bernardo Brazdžionio „Svetimi kalnai“

„Be tavų spindulių, tavo žemės kelių, 
Man pailso kelionėje kojos.
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.“

Naujam poezijos rinkiniui pasirodžius, žinomam rašyto
jui naują veikalą išleidus, visada statomas klausimas, ką 
nauja rašytojas mums davė, kokių estetinių ir idėjinių ver
tybių sukūrė. Kūryba nestovi vietoje, ji keičiasi su besi
keičiančiu gyvenimu, su kūrėjo evoliucija. Kūryba arba 
naujais žiedais pražysta, arba suskursta, kaip žaliuojanti 
pieva, nustojusi gaivinančios Šaltinio versmės. Toks klau
simas kyla ir ties naujuoju B. Brazdžionio poezijos rinkiniu. 
Neįprastose aplinkybėse jis yra atsiradęs, tai ir vertinimo 
mastas turėtų būti kiek kitoks, negu normaliose gyvenimo 
sąlygose. __

B. Brazdžionį iš ankstesnių jo kūrinių pažįstame kaip 
jautrų mąstytoją apie žmogų ir jo likimą, apie_ žmogaus 
santykius su Absoliutu, daugiau kaip rūstų, pranašą, o ma
žiau kaip subtilų gamtos estetą ar patrijotinės lyrikos kū
rėja. „Svetimų kalnų“ rinkinys beveik visas yra sukurtas 
ištrėmime. Iš pagrindų pasikeitusios aplinkybės, kuriose 
teko poetui gyventi ii- kurti, turėjo veikti ir jo kūrybos mo
tyvus ir net poezijos formą. Visas rinkinys, tartum, eilė
mis rašytas poeto dienoraštis, kuriame atsispindi tragiško
mis aplinkybėmis iš tėvynės pabėgimo, benamio klajonių 
ir skurdžioje nesvetingo krašto prieglaudoje įsikūrimo bei 
vergiško darbo patys ryškiausi momentai.

Pirmasis skyrius — „Nutrauktos stygos“ dar rašytas 
Kaune. Čia dar skamba tie patys ramūs meditaciniai mo
tyvai, kurie vyravo rinkinyje „Per pasaulį keliauja žmo
gus“. Tačiau staigios nelaimės užgriūva tėvynę, ir poetas 
drauge su tūkstančiais tremtinių atsiduria kelyje, kur.;

„Po dulkėm miršta baltos žemės gėlės, 
Ir nieko nežada ateinanti diena...

Ir nežinai, ką tau, žmogau benami, žada
Mirties, maldos ir nevilties balsai.“

Iš gyvenimo beliko tik griuvėsiai, ir:
„Daug nebematys dangaus tėvynės,
Daug tėvų pastogėn nebegrįš.“

„Griuvėsių“ skyrius ir Vaizduoja poeto vargingą klajonę iš 
tėvynės per svetimą žemę iki įsikūrimo mažoje Alpių tar
pukalnėje — Furthofe.

Trečiasis skyrius — „Po Alpių šešėliais“ atskleidžia patį 
sunkiausią B. Brazdžionio gyvenimo epizodą — sunkaus 
vergiško darbo laikotarpį, kur 12 fizinio darbo valandų j 
dieną geležies fabrike iščiulpia paskutines jėgas;

„Šešios dienos kaip sunkūs šeši
Prikrauti kieto plieno vežimai, _ 
Nuo tamsos lig tamsos juos veži, 
Kol širdis kaip liepsna gesti ima.“

Iš pratrintų delnų teka kraujas, o pats nuo nuolatinio me
chaninio jėgų įtempimo daraisi lyg besielis automatas;

„Būsi tu besielis automatas,
Didelės grandies maža dalis,
Ir pirmų sapnų jaunystės metuos
Ūžesy tvankiam širdis paklys.“

Bėga skurdžios dienos tame pragare, kur geležies pilnos ne 
tik rankos, bet ir krūtinė pilna, kur žmogus užmiršta, kad 
yra žydinčios lankos, o širdis, plieniniams kūjams plie
kiant, pati pradeda plieniniais smūgiais plakti.

Laisviau poetas atsikvepia Salzburge ir Gatschache — 
Alpėse. Ten ir parašyti trys paskutiniai knygos skyriai: 
„Tėviškės ' dūmai“, „Žiemos kregždės“? „Pavasarėjant“, čia 
vėl pajuntama laisversnė poeto dvasia, jo mintys žiemos 
kregždėmis skraido, grįžta giedresnė nuotaika, atgyja pa
vasario (simbolinio) viltisį

„Sidabru žydės karoliai
Ryto saulės žieduose, 
Ir iš degančių griuvėsių 
Vėl į dieną šviesią šviesią 
Kils pabudusi dvasia“.
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Ts dedamų datų Ir Iš tikrintų vardų galime lengvai pa
sekti glaudų ryšį tarp B. Brazdžionio išgyventų rūpesčių, 
vargų ir klajojimų ir tarp jo nuotaikos, pasireiškusios kū
ryboje.

Yra dvi pagrindinės šio rinkinio motyvų rūšys — ego- 
centriniai ir patriotiniai. Egocentrinius dar galima skirs
tyti į grynai individualinio pobūdžio motyvus ir į mąstymų 
apie žmogaus likimą. Tačiau ir patrijotiniai ir egocentri- 
niai motyvai yra gana dažnai neatskiriamai susipynę, su
tapę. Dažnai pro individulinius poeto rūpesčius prasis^ržia 
vienas pagrindinis motyvas — tėvynės ilgesys. Sis leitmo
tyvas įvairiais niuansais išplaukia įvairiose nuotaikose ir 
melancholišku atspalviu nudažo visą šio rinkinio poeziją. 
Tremtinio varginga buitis daro didelės įtakos B. Brazdžionio 
kūrybai. Dėl to sis rinkinys daug kuo skiriasi nuo anks
tesnės B. Brazdžionio poezijos, čia įsigali patrijotiniai mo
tyvai, kurių ankstesnėje jo kūryboje buvo negausu. Čia 
jaučiama kūryboje tam tikras lūžimas. Neišmatuojamo 
skausmo pripildo poeto širdį tėvynės palikimas, fizines ir 
dvasines jėgas iščiulpia vargingos dienos klajoklio, atsidū
rusio prieš nežinią ir skurdą, o visiškai paraližuoja laisvus 
dvasios polėkius nuo tamsos lig tamsos dirbamas sunkus 
darbas geležies fabrike. Net fiziniam poilsiui trūksta laiko, 
o ka jau kalbėti apie dvasios susitelkimą, reikalingą kūry
biniam įkvėpimui:

-įukanos po dangų, ūkanos po Žemę, 
Vkanos po kojų krito man kely, 
Ir apkrito širdj raudančią, neramią 
Ūkanos ir šaltis ir žiema gili.“ .___ __

Tačiau poeto širdis ir tokiose aplinkybėse negali ne
dainuoti: ji veržte veržiasi j kūrybos posmus, dainoje ieško 
palengvėjimo. Bet ne visada ji pajėgia laisvai ir galingai 
suplasnoti kūrybine ugnimi, ne visada besiveržianti emocija 
apipavidalinama tinkama formos išraiška, ne visada kūrybi
nė jėga suliepsnoja skaisčia šviesa. Gana dažnai ji sumirga 
lyg vėjo blaškoma žvakė, širdies giesmė prasiveržia, kaip 
sužeisto paukštelio palaužta daina. Fizinis ir dvasinis 
poeto išvargimas ir staigus sugriuvimas tų gyvenimo są
lygų, kuriose yra susiformavusi visa B. Brazdžionio poe
tinė pasaulėžiūra, iš kurios nuosekliai išplaukė ankstyvesnė 
jo kūryba, bene, bus svarbiausios priežastys, kad kai kurie 
jo naujieji eilėraščiai yra visa savo struktūra silpnesni už 
ankstesniuosius. #

B. Brazdžionio kūrybinė jėga glūdi simbolinėje išraiš
koje ir rūsčiam® pranašo žodyje, didinguose^ herojiniuose 
vaizduose. Bet visoje eilėje Šio rinkinio eilėraščių B. Braz
džionis naudoja tiesiogini pasisakymą. Vaizdingumo diliai 
palyginkime iš ankstesnės „Ženklų Psalmės“ simbolinį pra
našavimo posmą:

„Grius valdžios kaip blankus šešėlis, keisis kabinetai, 
ir milijonų bankai bankrutuos,
užges elektra Liverpuly, Bostone, užges Maskvoj, 
užges Kaune, užges ir Nazarete, 
patamsy tautos nematys tautos.

Ir bus labiau už delčią liūdna ir sutemę — 
Ir aimanavime baisiam bus taip kurtu —• 
Jis siuntė ženklų ir stebuklų tau, žeme, 
o ka regėjai tu---------- “
su banaliu tiesioginiu šaukimu Europai prisikelti, kai dalis 
ano pranašavimo jau yra įvykę:

„Prisikeiki, Europa, iŠ smurto
Ir nuplauk savo kruviną veidą,
Grįžk, nebėg j bedugnę apkurtus,
Kur neliks tavo vardo nė aido.

Grįžk, nebėk, — šaukia minios parpuolę 
Prie į mirtį pasvirusio kranto, 
O ji bėga akla, ir iš tolo 
Klykdama ir apalpusi krenta ..

Kad ir pasitaiko iš gana didelio rinkinio keliolika silp
nokų eilėraščių, bet visumoje B. Brazdžionis vis palieka 
P. Brazdžioniu. Jo didelis talentas blykstelėja kūrybiniais 
laimėjimais ten, kur susikaupia jo dvasinės jėgos, kur atsi
remia jis j pastovius savo poetinės pasaulėžiūros pagrindus. 
Pavyzdžiu paimkime kad ir trumputį simbolinės išraiškos 
„Schlossberg“: - -

„O vargšas medi, prie pilies akmens ir mūre
Nuogom prigludęs Šaknimis,
Kuo gyvas būsi tu, neatgaivintas šalto Mūre 
Ir be dangaus kuo tavo lapai mis?

Dangaus ir man beribį plotą Gracas duoda, 
Bet gaila jam sklypelio žemės ir kalnų

O medi, Viešpats lemtį skyrė mums vienoda ■*—
Ir niekad niekad neįleist man čia šaknų.“
Čia gilesnis įžvelgimas j visatos reiškinius susietas su pa
ties poeto, likusio be tėvynės, tragizmu, ir vidaus nuotaikai 
rasta tinkama originali forma.

Neįmanoma būtų išnagrinėti visų geresnių šio rinkinio 
eilėraščių — jų gana daug ir patrijotiniais, ir egocentri- 
niais motyvais sukurtų.

B. Brazdžionis dainavo apie savo patirtus vargus, savo 
tėvynės pasiilgimą, savo širdies troškimus ir viltis, bet visi 
tie asmeniniai troškimai ir jausmai yra bendri visų trem
tinių išgyvenimai ir jausmai. Mes visi su B. Brazdžioniu, 
girdime savo tėvynės šaukimą:

„Vis man rodos, ten šaukia kažin kas,
Vis man rodos, vadina vardu, —
Ar svirtis kaip senelė' palinkus, 
Ar sodybos prie Mūšos krantų.“

Drauge su B. Brazdžioniu matome mes ilgesyje gražiausias; 
savo tėvynės spalvas, ir kyla amžinai neduodantis ramybės 
klausimas, ar bus lemta mums į tą išsiilgtąjį kraštą su— 
grįžti:

„Ar patvinsit jūs vėlei, kaip tvinot,
Aukso siūlai ramunių žieduos,
Ar vaivorykštės spalvos devynios 
Dangui dyviną diržą vėl duos?.

Ar sugrįšim, kaip kregždės sugrįžta ■'
Į pašelmenį savo tėvų?
Ar nuvysim kaip vystančios vyšnios,
Ar nukrisim kaip lapai klevų? ..“

Ne tik mūsų visų tėvynės ilgesį B. Brazdžionis išdainavo,, 
bet taip pat jo dainos apie darbą, kurs iščiulpia visas jėgas- 
ir žmogų daro automatau, vergu, apie vargingą beteisio 
klajoklio tremtinio buitį, kuri nežinia kada baigsis ir kur 
nuves, yra mūsų visų bendros dainos. Be to, B. Brazdžio
nis kėlė ne tik tai, ką skauda, bet ir guodėsi viltimi. Žvelg
damas į gyvenimo prasmę, jis kaip anais sunkiaisiais lai
kais Maironis, tiki Dievo Apvaizda ir guodžiasi;

„Begalinis Viešpaties pasaulis:
Žemė, žvaigždės ir dausų keliai.
Šiapus saulės ir anapus saulės
Šviečia vien tik Jojo spinduliais

Begalinė upė Dievo laiko —
Be pradžios, be galo, be krantų.
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir Jo rankoj esam — aš ir tu.“

Dėl šitokios pasaulėžiūros B. Brazdžionio rinkinyje^ pe
simizmo aidų labai maža. Retai jis nusiminęs skundžiasi:’

„Ar nebus mūsų skausmas didysis
Vien tik lašas rasos,
Kai po kaimus ir klonius Dubysos
Vien mirtis tealsuos?"

Daugumas B. Brazdžionio eilėraščių viltingi. Nemirė jo 
daina Furthofo geležies fabrike. Pro simboliškus pava
sario topolius ji veržiasi į galingą laisvės prisikėlimą:

„Bet kai pumpuras kalas griaustinyje, 
Kai sudunda pats pirmas toli, 
žydi obelys, mano tėvynėje, 
Ąžuolynai žaliuoja žali.

Po vargų, po šalnų ir po sopulio
Ant širdies, kaip alūnas, skaudaus,
Gauskit džiaugsmą, pavasario topoliai,
Nuo papievio žolės lig dangaus.

Nešk ledus — pančius kalinio — Nemune, 
Baltijos gintarų gilumon, 
Su tavim kas per žiemą gyvenome, 
Sauk, tėvyne, kaip paukščius, namon.“

Taigi, B. Brazdžionis ne tik vargų ir skausmų, bet ir vilties, 
tėvynės prisikėlimo dainius.

Nors ir ne visi B. Brazdžionio „Svetimų kalnų“ eilėraš
čiai pasiekia estetinio tobulumo, nors kai kuriais atžvilgiais 
šis rinkinys ir yra silpnesnis už ankstesniuosius, vis dėlto 
tai yra neįprastose aplinkybėse atsiradęs pats stipriausias 
tremtinių poezijos pasireiškimas. Tegul pasako tie, kurie 
pataria B. Brazdžioniui „pasilsėti", ar yra kurs nors kitas 
poetas, kuris tokioje apimtyje ir tokiu meniniu aukštumu 
būtų išreiškęs tremtinių gyvenimo ryškiausius skausmus, 
ilgesį, lūkesčius ir viltis?

Pr. Naujokaitis
ATITAISYMAS

Praeitame „T. S“ numeryje straipsnelis „Nobelio litera
tūros premija“ buvo paimta iŠ „Naujojo Gyvenimo“ Nr. 1,

Redaguoja: R. Spalis. Redakcijos ir Administracijos adresas: Detmold, .Wiesenstr. 5.
Platintojai kviečiami atsiskaityti tuojau.

32

34



ALp(LKA)3510
1946, Nr.2

3 62 >66

35


	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0001
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0002
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0003
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0004
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0005
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0006
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0007
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0008
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0009
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0010
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0011
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0012
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0013
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0014
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0015
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0016
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0017
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0018
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0019
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0020
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0021
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0022
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0023
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0024
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0025
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0026
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0027
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0028
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0029
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0030
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0031
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0032
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0033
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0034
	C1BC10000363242-1946-nr02-DPSPAUD-TEVYNES-SESELYJE-page-0035

