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Trys eilėraščiai apie Vilnių
~ . A. RŪKAS

Ieškojimas

Išvaikščiojau visas, visas gatves.
Visur buvau:
ant Tauro kalno ir prie Bokšto vartus 
Bet niekur nerandu tavęs.
Nesutinku. Nepamatau. Pakarto 
ilgesys ir vienuma.

Naktis. Ir Švento .Jono gatvė negyva. 
Seniai čia vaikščiojo dominikonai.
Jų nebėra.
Tik mudu. Mudu čia. .. Eiva, 
šešėli mano juodas, 
kaip kaž kada seniai 
vienuoliai gatvėj Švento Jono.

Bažnyčių bokštais aidi ir skliautais 
Nužvanga žingsniai. ..
Kur tu? Kame? Ateik! Šaukiu! Ilgiuosi.
Aplinkui tyluma. Ir rodos niekad neateis. 
Ir vienas aš, šešėlio juodo lydimas, 
tolyn velkuosi...

Melancholija
Už lango praviro lėtai lietus lynoja, 
toks liūdnas, įkyrėjęs, nuobodus. 
Užgęso širdyje žarijos suliepsnojusios 
ir, rodos, niekad, niekad neatbus.
Tarytum šimtas šimtmečių šniokštimas šitas 
vis spraudžiasi nušiurpusion širdin.
Kaip paukštis, iš šviesių namų išklyst išvytas, 
keliauju lydimas klaikaus kažin.
Kad trenktų bent audra ir debesį praplėštų, 
tą skraistę melancholijos skaudžios!
Žmogus — ir menkas vergas sau ir didis viešpats 
ir kūdikis, užgriūtas nežinios.
O kaip manai? Turbūt, virš bokštų lyja irgi? 
Tenai... toli... namuos. .. Pilies gatve 
sruvena vandenys pakalnėn. Nieks negirdi, 
kaip šnekas jie, kaip mini, gal, tave.
Norėčiau ten dabar stovėt, —- lai skruostus prausia 
virš bokštų kabantis dangus brangus. 
Nušluostyčiau, nusišypsočiau ir nektausčiau, 
ar ašaros čia buvo, ar... lietus.

Intymiai
Tu pasakei: mylėk mane, 
bučiuok, paglostyk veidus.., 
Prigęso akys vakare, — ' 
žvaigždelė nusileido.
Ką man tau atsakyt?
Nuo miško atslenka šešėliai.
Pažįstama ugnis širdy 
sužvbteli ir gęsta vėlei.
Mylėta jau seniai ir daug, 
ir buvo gražios mėnesienos...
Neverk. Nuo skruosto ašarą nubrauk: 
šiandien aš vienas.

Uote ves

Naktis — lyg grįžus iš tada, 
tas pats beržų svaigimas, 
tik meilė nebe ta. ..
Žvaigždelės kristi ima.
Ta meilė — tai toli!
Prie Bokšto vartų laukia.
Kur tu? Kurioj šaly? 
Sugrįžk pas auksaplaukę! .. 
Neverk. Nereikia ašarų gailių. 
Nušluostyk skruostus.
O aš šiandien galiu 
švelniai, švelniai. . . paglostyt.
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B. Garba

KAZIMIERAS SAPIEGA -
Asmenys

Kazimieras Sapiega, kunigaikštis, Didysis Lietuvos Etmo
nas, Vilniaus Vaivada

Mykolas Sapiega, jo sūnus, Lietuvos žirgininkas
Marysenka, karaliaus Jono Sobieskio žmona
Jokūbas Sobieskis, jos sūnus •
Marija Seniauskaitė, Marisenkos globotinė ,
Kamilė, Marisenkos draugė
Bžostauskas, Vilniaus vyskupas
Bialozoras, kunigas, kanauninkas
Malakauskas, kunigas
Jurgis Oginskis, kunigaikštis, Lietuvos vėliavininkas

Pirmas veiksmas
MARYSENKOS ALTORIUS 

1693 m.Vyksta
1 Paveikslas

Didelis karaliaus rūmų kambarys Varšuvoje. Marysenka, 
Seniauskaitė ir Kamilė siuvinėja drabužius

1
Marysenka, Seniauskaitė, Kamilė

(Marysenka
Karalius Liudvikas. Palygint jįf 
Nėra su kuo. Išeina jis j salų. 
Trimitais gausdami suūžia rūmai, 
Žmonių veidai nušvinta, kaip gegužy 
Žiedai, sugludų saulės spinduliuos..

.Tylu ir iškilminga. Vien tik širdys
Plasdėti skuba. Atdūsiai banguoja.1
Tarytum saulė rūmuos patekėjo.

Seniauskaitė
Kaip įdomu. ' ,

Marysenka
(Ziūrinėdama baigiamą siuvinėti drabužį) 

Drabužis per kuklus.
Kamilė

Karalius Liudvikas tave supras.
Jis žino, kaip vargsti dėl jo čionai.

Marysenka
Jis man geriausias dėdė tarp geriausių. 
Tiktai dėkodama už jo gerumą 
Aš čia atsiradau...

Seniauskaitė
Ar čia negera?

Marysenka ■ -
Tau persunkti, vaikuti, bus suprasti .

Kamilė
čia ne tik gatvės, — ir karaliaus rūmai
Nuobodumu išgrįsta. Čia klaiku.

Seniauskaitė
Atrodė man, kad Lenkų karalienei
Ir Varšuva turėtų būt tėvynė.

Marysenka
Prancūzija tėvynė than. Ir viskas.
Aš Varšuvoj kaip1 debesio šešėlis,
Trumpam užklydęs. Visos mano godos — 
Kur sirpsta vynuogės, kur saulė šviečia.

Elžbieta . į
Anelė > Jurgio Oginskio dukterys
Efrozina '
Zaranka, Žemaičių vėliavininkas
Mykolas Vysnioveckis, kunigaikštis 
Ivanauskas, advokatas, Žemaičių raštvedys 
Martynas, raštininkas, Ivanausko mokinys 
Flcmingas, Saksų atstovas 
Ragūza, gydytojas 
Jėzuitas
Domininkonas
Pranciškonas
Bernardinas
Karmelitas Basakojis
Minia: bajorai, plikbajoriai, Valstiečiai, kariai, m. 

kai, muzikantai

vienuolynų priorai

Seniauskaitė
Todėl ir dab’ni drabužį saule?

Marysenka
Karalius myli meną. Šokio menų 
Jis mėgsta pats palinksminti svečius. 
Jis mėgsta šokti. Saulės šokį šoka. 
Tai, va,* tam šokiui ir siuvu drabužį.
Gal apsivilkus jį, pajus karalius, 
Kaip plakėsi širdis mana. Ilgėjos 
Gražios, palaimintos prancūzų žemės.

(Iš gilumos ateina Ragūza)

2
Tos pačios, Ragūza

Ragūza
Atsiprašau, šviesiausia karaliene.^

Marysenka
Prašau, prašau. Kaip sveikata karaliaus?

Ragūza
Kaip visuomet... Kankinasi didybė
Ir ilgisi rytojaus padoresnio.

Marysenka
Pati žinau.. Bet vilties ar yra?
Kada karalius Jonas kels iš lovos?

Ragūza
Šviesiausia karaliene, tavo vyras
Kaip plienas. Kitas būtų jau senai l
Pas Viešpatį ramesnę vietą radęs.

Marysenka
Bet vilties, — vilties ar yra? .

Ragūza ,
Manding, <

Jei kas nustoja vilties, ir gyventi
Neverta tam.

Seniauskaitė
Ar taip karaliui bloga? x

Ragūza ’
Aš nemanau. Bet praeitis šviesiausiam
Karaliui Jonui atsikvėpt neleidžia.

Marysenka
Karaliaus praeitis — ligos šaltinis?
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Kagūza
Apsaugok Viešpatie. Versmė sveikatos 
Didvyriška karaliaus praeitis.
Žinia, ir pėdsakų šiek tiek paliko. 
Žtai, pastaras gyvenimo jo vingis: 
Prie Vienos supliekė galybę turklį, 
Išgelbėjo krikščioniška Europą 
Iš Mahometo katilo, o pats 
Sveikatos netausojo...

Seniauskaitė
Juk karalius

Nebuvo sužeistas.
Kagūza __ '

Gražuole mano,' "* ••
Širdis krūtinėj — ne akmuo. Pavargsta. 
Pavargo ir šviesiausiojo karaliaus.

Seniauskaitė
Negalima kaip nors širdies pastiprint? / 

Kagūza
Sumažinti reikėtų vyno taurę, 
Kuria perdėm naudojasi karalius.

Marysenka
Ką, daktare, sakai. Prancūzų vynas — , 
Tai saulės spinduliai. Tai grynos sultys. 
Tai kraujas augmenų, kaitroj'užgimęs 
Ir nešąs dvasiai išmintį dievų, 
O kūnui šilimą, sveikatą, grožį.

Kagūza ,
Šventa teisybė, mano karaliene, '’ 
Kaitrus prancūzų vynas. Gal todėl , 

, Karalius nuolat karštyje klejoja...
Nesuprantu, liga ar vynas krečia.

Marysenka
Manai, girtuoklis mano vyras? Taip?

Kagūza
Apsaugok, Viešpatie. Karalius Jonas 
Šventųjų padermės. I dangų stačiai 
Jį nugabenčiau gyvų

Marysenka
Kas nežino.

Kad jo gyvenimas — auka tapradi 
Tėvynei ir bažnyčiai katalikų?
Siela be nuodėmės — štai mano vyras., 

Kagūza
Aš ir sakau, karalius ~ ai šventasis. 
Ir serga jis, kad per šventai gyveno. 
IŠ susilaikymo jo visos ligos.

Kamilė
Gyveno Lenkijoj. Nenuostabu.
Juk Varšuva — patamsių vienuolynas.

Kagūza
Taip, vienuolynas, mano gražuolėle.
Štai ir dabar vienuoliai slaugo jį 
Surūgę, samanom apaugę, rūstūs, 
Kaip pečkuriai, iš pragaro pabėgę. 
I juos pažvelgus širdžiai bloga daros. 
Aš pats verčiau numirčiau, neg su jais 
Diena dienon rūdyčiau kambary.

Marysenka
Manytum, daktare, kad aš pati 
Slaugydama karalių, jam padėčiau?

Kagūza
Šviesiausia karaliene, tavo amžiuj.
Ne, ne. Tave gagėtų pavaduot 
kuri kad ir iš Šių jaunų gražuolių, 
Ar net abi drauge. Ligoniui būtų 
Lengviau. Ilsėtųs akys, ir Širdis 
gyviau plasdėtų. Stiprintus žmogus..* 
Aš dar užbėgsiu, mano karaliene.

(Išeina lauko pusėn)

z Tos pačios, be Ragūzos
Marysenka

Knks niekšas. Koks akiplėša. Koks kelmas 
Kamilė

Ką bloga jis padarė? jei karaliaus 
Sveikatai reikia, kad si----»-ėiau jį, 
Aš sutinki!.

Marysenka
Kaip? kaip?

Kamilė
Aš sutinku

Slaugyt karalių, jei sveikatai reikia...
Marysenka ,;

Kamile, vienuolyno pasiilgai?
Tau slaugymą parūpinsiu aš tokį, 
Kad-neatsigailėsi, jog liežuvio 
Neprarijai gulėdama lopšy

Kamilė
Pati girdėjai: daktaras taip mano.

; Marysenka
Kagūza, austrų valkata, šuva.
Pasijuokė tavim — ir tu vaipais. . 1

Kamilė
Atsiprašau, — jaunystė mano, grožis..

Marysenka
O ... Tavo laimė, kad esi prancūzė 

(Seniauskaitei)
. į Maryte, rašiinėn tuojau pranešk,

Kad daktarui kelionėn raštus ruoštu 
Seniauskaitė

Klaūiįu.
Marysenka

Ir kad sargyba šiandie pat
Namo Jį Išlydėtų.

Seniauskaitė
Taip.

Marysenka
Palauk.
Lig sienos jį sargyba nulydės,
Pasieny šimtą rykščių jam. išutins —

‘ Atlyginti už medicinos meną.
Te Vienoj mokesčiu pasididžiuos.

Seniauskaitė
Nuplakti daktarą?

Marysenka
Tuojau tevėža.

(Seniauskaitė išeina)

- 4
Marysenka, Kamilė

Marysenka
Kamile, įžūli pasidarei.

Kamilė
O-kam mane išplėšei iš Paryžiaus.
Skylėj šioj, Varšuvoj, besmilkdama
Iš proto išsikraustyti turiu.

Marysenka
Manai, kad man lengviau? A

Kamilė - .
Tu — karalienė.

Marysenka
Bet prie jaunos mergaitės taip kalbėti.
Marytė vaikas. Kūdikis nekaltas.
Pirm laiko ja iš kelio man išvesi.

Kamilė ‘
Kad ji tavęs pirmiau kur nenuvestų.
Žinau aš lenkių nuleistas akis.

4
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~'į Bankas sudėjo, lūpos maldą čiaupsi,
* Tokia šventa —1 tik j altorių kelti.

O pasipainios koks kazokas, mirktels — ■ 
"Vidunakty pabėgs ji nuo altoriaus.

(Įeina Jokūbas)

S
Tos pačios, Sobieskis

Marysenka
Tu vėl, sūnau, kaip pasninkas be darbo?

Sobieskis
Kaip tėvo sveikata? Nemiršta dar?

Marysenka
Kaip galima, sūneli, šitaip klausti?

Sobieskis
Kodėl? Jei laikas mirt, tai mirs — ir baigta.

Marysenka
Koks tu beširdis. Tėvo tau negaila?

Sobieskis
Gailesiu aš ar ne, jam vis tiek pat.

Marysenka
Užeitum bent pas tėvų. Atlankytum.

Sobieskis
. O tu kodėl pati pas ji nesėdi?

Aš, motin, rimta reikalą turiu
Tau pasakyti.

Marysenka
Sakyk, sūnau. Klausau.

Sobieskis - ;
(Žvairakiuodamas i Kamilės pusįj 

Va, šitos man nereikia, tos, skylaudės.
Kamilė _ . ' _

Tiek jis temoka, mano vardą teršt
Tai jau perdaug. Pakęst nebegaliu.

(Išbėga pasipiktinusi)

6
Marysenka, Sobieskis

Marysenka
Jokūbai, gėdą prie žmonių darai.
.Kamilę krimsti teisės netuųi.
Atsiprašyti gausi. Eik pas ją.

'Sobieskis ''
Aš jos?

Marysenka
Ją įžeidei. Ne ji tave.

Sobieskis
Man, motin, vesti metas.

Marysenka
Iš tikrąją? . , ’ - .

Sobieskis ■
Aš nejuokauju. Nutariau — ir vesiu.

Marysenka
» Tava galva naujieną kupina.

Sobieskis
Rimtai kalbėt nenori, — na, žinokis

Marysenka
Manau, Jokūbai, pasakyt galėtum,
Su kuo turėsiu susigiminiuot?

Sobieskis
Ką vest rengiuos? Mariją Seniauskaitį.

Marysenka
Ką, ką? Nenugirdau.

Sobieskis
Mariją vesiu.

Marysenka
Taip, taip... Gerai žinai, kad JI našlaitė.
Nėra pasogos. Giminė — menk* <

Sobieskis
Aš noriu mergą vesti, ne pasoga. 

Marysenka
Su ja j sostą bus sunku įžengti. 

Sobieskis
Į joki sostą lipti nesirengiu.

Marysenka
Tu... tėvo sostą, svetimiem užleisi? 

Sobieskis
Va, tau, kad nori. Tėvas tebemerdi, 
O tu jau sostą j palovį trauki.

Marysenka
Sunau, nesi toks kvailas, kaip atrodai.

Sobieskis
Jei tu protinga, tai žinot turėtum: 
Ne tu karalių rinksi, bet bajorai. 
Manęs karalium jie tikrai nerinks. 
Gana Sobieskio vieno. Ir kiti 
Padaužos geidžia patupėt soste.

T šarysenka
Karalių ne bajorai rinks, bet auksas. 
O aukso gausime, kiek tik reikės. 
Prancūzijos karalius neapleis...

Sobieskis
UŽ auksą Liudviko karalius Lenkų?

_ Marysenka
Radai stebėtis kuo. Ir tavo tėvas, — 
Jau toks pagarsintas didvyris lenką,— 
Ir jis iš mano dėdės algą ima.

Sobieskis
O tu stebies, kad aš jo nelankau.

! Mary senka
Tu nedėkingas.

Sobieskis
Kol nekaraliavo — 
Ir tėvas buvo kaip visk Žmogus 
Įlipo sostan — įnamiu pavirto. 
Visi bajorai juokiasi, kad tėvas 
Vainiką paslėpė po sijonu.

Marysenka
Kaip veršis, nieko tu neišmanai.

Sobieskis
Aš nepavydžiu. Karaliai^ kiek nori.

Marysenka
Ir karaliausiu.

Sobieskis
Nors ir vyskupauk.

Marysenka
Nuo sosto nesitrauksiu. Tu nenori? . 
Tai ištekėsiu aš pati už kito, 
Kuris karaliaus sosto vertas bus.

Sobieskis ,
Tekėk, kad nori. Gėda bus ne man,

Marysenka
Kazimiras Sapiega, Lietuvos 
Didysis Etmonas, kaip vilkas laukia, 
Kad tik greičiau karalius Jonas mirtų. 
Tuomet jis pats j sostą Įsirioglins, 
O mes su raikščiais elgetaut išeisim.

Sobieskis
Pakaks mums tėvo turto palaiką.

Marysenka
Gerai, sūnau. Tvarkysimės, kaip mokam 
Tu netrukdys! elgtis man, kaip noriu. 
AŠ tau j laimę kelio nepastosiu.

Sobieskis
. Aš už savaitės kelsiu vestuves.
Marysenka

Tu kelsi vestuves, sūnau, tuomet, 
Kai man padėsi sutvarkyt Sapiegą.
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’ Sobieskis
O, ne. Tavos mirties aš laukt nenoriu.

Mary senka
Nesupratai. Tau vestuves iškersiu
Pati.' Ir išpasoginsiu Mariją.
Bet man padėsi Gardinan važiuot.

Sobieskis
Ir kas?

Marysenka
Už mėnesio ten renkas seimas.
Karalius serga. Aš likau viena.
Seime suės mane Sapiega gyva.
Turėsiu atlaikyt lemtingą kova.
Tu privalai nelaimėj man padėti.

Sobieskis
. Ir Seniauskaitė bus tuomej mana?

(Įeina Kamilė)

1 7 .. .
Tie patys, Kamilė

Kamilė
Atvyko kanauninkas Bialozaras
Iš Vilniaus. Atlankyt karaliaus.

Marysenka .
Kviesk.

Sobieskis
Velniai jį atnešė. Matyt nenoriu.

(Greit išeina)

8
Marysenka, Kamilė

Kamilė
šviesiausias kunigaikštis Vysnioveckis

* Atvyko Varšuvon. Pati mačiau. . .
Marysenka

Ne išdaiga, bet proto aptemimas..,
Kamilė , ’

Važiavo ketvertu arkliu. Šypsojos.
Merginom pabučiavimus dalino..,

Marysenka . •
Mane j grabą nuvarys be laiko...

Kamilė
Gal mūsą atlankyt jisai atvyko?

Marysenka
Ir tu pradėsi dūkt?

-Kamilė
Kas atsitiko?

Marysenka . . ,
Sūnus, Jokūbas, visiškai pamišo.

Kamilė
Galva jo niekuomet stipri nebuvo.

Marysenka » <Ss
Ne, ne. Ne tai. Surask man Seniauskaitę

Kamilė
Brangioji, pasakyk, kas atsitiko?

Marysenka
Sakiau, nelaimė. Rask tuojau Mariją.

Kamilė
Bet kanauninkas laukia...

Marysenka
Ach... Pakviesk.

(Kamilė išeina. Kol ateina Bialozaras, Ma
rysenka kažka skubiai rašo, plėšo ir vėl rašo)

9
Marysenka, Bialozaras

Bialozaras # . • .
Tebūnie vardu Viešpaties garbė

Marysenka ■ ..... . ■
Kas Vilniuj, kanauninke? Kaip laikais? 

Bialozaras
Silpnai, šviesiausia karaliene. Skurstam.
Atvažiavau pagalbos prieš Sapiegą
Prašyti. Pranešti bent. Ir jis atvyko..<

Marysenka •
Atvyko etmonas? Ką tu sakai?

Bialozaras
Atvyko pirmas, — kur jis lauks. Suuostė, 
Kad gintis nutarė prieš jį bažnyčia... 
Ir mes savą jėgą daugiau sutraukom..

Marysenka .•
Jis. Varšuvoj. Karalią atlankys?..., • 

Bialozaras 1 . ■
Atvyko Vysnioveckis su manim...

Marysenka
Kaip jis kažin dabar?

Bialozaras '
Kas toks?

Marysenka
Sapiega

Bialozaras
Kaip eržilas, rūtelėm nupenėtas.

Marysenka
Ką tu sakai. Reikės pasveikint jį 

Bialozaras
Sapiega neateis. Jis lauks verčiau, 
Kad sergantis karalius pats ateitą 
Jį sveikint. •

Marysenka
Kaip mane jisai sutiks?

Bialozaras
-Tu, karaliene, jo nebepažintum.
Išpurtusi didybė. Kai pradėjo
Bažnyčia skriausti, visai išgluso senis. 
Nesuvaldysi jo, karaliui mirus 
Visi turėsim vienuolynan stot.

Marysenka .
Jis Varšuvoj. Iškelsiu puošnią puotą 
Sapiegos garbei. Ir tave pakviesiu. 
Sutaikysiu aš jus. Bažnyčios naudai.
O, tu, kaip pridera tauriam krikščioniui 
Ir mūsą Viešpaties garbingam tarnui, 
Taikos ištiesi ranką.

Bialozaras
Kai skriaudas

Atlygins. ąįf
Marysenka

Etmoną tu atlydės!
Į puotą pas mane. <

Bialozaras . ■
Nenugirdai,

- šviesiausia karaliene? i '
Marysenka

Jis pražilęs?
Graži senatvė jo. Ne toks jau senas
Aš jus drauge prie stalo pasodinsiu. . - • 

Bialozaras
Jį nuo savęs šalin varyk, ne kviesk,

Marysenka
Pati parinksiu ketvertą žirgą.
Pačią aikliąpsią Etmonui atvežk..

Bialozaras
Nepatariu, šviesiausia karaliene...

Marysenka
Te stebis Varšuva, kaip du vilniečiai , 
Važiuos pilin karaliaus. Tu lydėsi.

Bialozaras
Nesupratai, Šviesiausia karaliene...
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Marysenka
Ne, tuoj, dabar. Mane jis atlankys.
Jam žodį tarsiu. Jis priglaus tave.
Mes Vilniuj vyskupu tave paskirsim...

Bialozaras
Vardan Aukščiausio... ar sapnuoju aš?

Marysenka
Šiandien pat man etmoną atveši 

(Ateina Seniauskaitė)

10
Tie patys, Seniauskaitė

Seniauskaitė
Man pranešė, kad aš ateičiau.

Bialozaras
Šviesiausia karaliene, aš gal eisiu...

Marysenka
Aš lauksiu jūsų abieju.

Bialozaras
Karalių, 

Ligoni, atlankyt.
Marysenka »

Paruošk karalių,-
Kad etmoną pas jį atvežt ruošies.

Bialozaras
Šviesiausia karaliene, pasimelsiu...

(Nueina gilumon, į karaliaus pamtnns)

11
Marysenka, Seniauskaitė'

Marysenka
Niekagalis dar vienas atsirado, 

Seniauskaitė x
Aš padariau, kas buvo įsakyta.

Marysenka z •
Tu padarei. Kada aš tau sakiau,

“Kad mano sūnų už akių viliotum?
Seniauskaitė'

Aš... karalaiti? ... Dieve.
Marysenka

Nekaltybė ’ .
Švepliuojanti. Šventa, altoriun kelk.... 
Kazokas mirktels — cypdama pabėgs- 
Pasigailėjau, auginau, globojau 
Našlaitę... Kaip ji man atsidėkoja, 
Gyvatė prie širdies.

Seniauskaitė
Kuo nusikaltau?

Marysenka
Neapsimesk kvaila, tave pažįstu, — 
Lopšy jau lenkės veidmainiauti moka.

Seniauskaitė
O, Viešpatie. AŠ nieko nežinau.

Marysenka
Kaip tau ne gėda taip meluot. Suprasčiau, 
Jei tu prisipažintum, atgailėtum...

Seniauskaitė #
Galiu prisiekti motinos vardu, 
Jokūbo aš bijau, lenkiuos iŠ- tolo. 
Trys mėnesiai nesu jam žodžio tarus. 
I ji pažvelgus šiaušiasi plaukai...

Marysenka
Dar to betrūko, — šmeižt pradėsi sūnų.
Sakysi, jis tave pagundon vedė? *
Ištvirkėle, važiuosi vienuolynan, —

' Turėsi laiko prisimint, kas tu.'
Seniauskaitė

4š nekalta, šviesiausia karaliene...

Marysenka
Šalin man iš akių. Kad tavo dvasios
Nebūtų rūmuos. Vienuolynan. Lauk.
Su šiuo raštu j Čenstakavą vyksi.

(Sviedžia jai anksčiau parašytąjį raštą) 
įduosi tėvui priorui. Jisai
Tau šventą atgailų paskirs. Sudieu.

(Atbėga Kamilė, Seniauskaitė, norėjusi ką 
sakyti, pamačiusi Kamilę, verkdama išeina).

12
Marysenka, Kamilė

Kamilė
šviesiausias kunigaikštis Vysnioveckis.

Marysenka
Širdis atsigaivino jj pamačius?

Kamilė
Kas man jisai?

Marysenka
Na, besigink, brangioji... į

Kamilė Į <
Tu Dievo Motiną įtart galėtum.

Marysenka ’ ■
O kas čia bloga? Jūs abu jauni. / ;
Kuo ne pora tau būtų Vysnioveckis?

Kamilė
Ar jį čionai pakviesti?

Marysenka ' •
Prašyk čionai.
Jaukiau bus.

(Kamilė išeina)'

13
Marysenka •

Dieve, neapleisk manęs. '
(tvarkosi, gražinasi, lyg mergaitė, Jaūnt-o 
laukdama)

14
Marysenka, Kamilė, Vysnioveckis

Kamilė
(Įeidama, Vysnioveckiui)

šviesiausias kunigaikšti, karalienė
Pati norėjo kviesti.'

Vysnioveckis •
Labai džiaugiuos...

Marysenka
Mus našlaites pradžiugint, kunigaikšti,
Likimas gerasal tave mum siunčia.

Vysnioveckis
Laimingas būčiau, jei šviesybės tavo
Sustotų spindulėlis ties manim
Ir mano buitį merdinčių paguostų

Marysenka
Kad aš pati neguodžlama skurstu. *

Vysnioveckis
Pratark žodelį, kas tave kankina.
Jaunimas Lenkijos kaip vienas stos 
Už savo karalienę, už saulelę.

Marysenka
Jaunimas visas? Tai perdaug. Nereikia.
Man vieno jaunikaičio būt gana, —
Tauraus, pasiaukojančio, garbingo...

Vysnioveckis
Jei kitas bus, ne aš, tas jaunikaitis, —
Šioj žemėj dienos jo bus suskaičiuotos.
Aš neužleidžiu niekam tos garbės.
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oxarysenka '
Buvau tikra, kad draugas man esi

. Ir rūpesčius galiu tau patikėtu
Vysnioveckis

■ Tik žodį tark — kliaudies nebus pasaul.
Marysenka

Sirdel, Kamile, maloni gal būtum
Parūpinti šviesiajam kunigaikščiui..*

Kamilė
Neperdažnai daraus nereikalinga?.

(išeina nepatenkinta)

15
Marysenka, Vysnioveckis

__ .y senka
Augintinė manoji, Seniauskaitė,
Gal būt, nelaimingiausia mergina...

Vysnioveckis >?
Pagalbos reikia?

Marysenka
Ir kaip, drauguži,

Ji nedrąsi. Lyg lauko našlaitėlė.
Žinai, jaunystė mergiška. Pamilo...
Ir vysta kaip paunksmėje gėlelė
Žiūrėt griaudu. Taip gaila jos, vargšelės.
O jis i ją hė pažiūrėt nenori.

Vysnioveckis
Kas jis, tas niekšas? Kaip jis gali drįsti?

Marysenka
Puikus jaunuolis. Jj gerai pažįstu.
Pasauly laimingiausia būt pora.
Bet ką gi padarysi, jei širdis
Nelinksta jo...

Vysnioveckis
Prisieku, ji priversiu... , x .

Marysenka
Vistiek, kas būtu jis?

Vysnioveckis
Tegu pasaulis
I dulkes pavirs, aš ištesėsiu.

Marysenka
Vistiek kas būtą?

Vysnioveckis
Vardą jo man tark.

Marysenka
Vadinas Mykolas.,*

Vysnioveckis
Koks?

Marysenka
Vysnioveckis. ,

Vysnioveckis ,
Negali būt.

Marysenka
Tu jos širdies dievaitis.

Vysnioveckis
Negali būt... aš... žinoma, tikiu...
Jei pats esu... taip ... žodį ištesėsiu..

Marysenka
Aš išpasoginsiu... Tu vesi ją.

(Iš sergančio karaliaus, Jono Sobieskio, pa
talpą grįžta kanauninkas kun. Bialozaras)

16
Tie patys, Bialozaras

Marysenka
Kaip tik laiku pataikei, kanauninke,
Ar džiaugtis, ar raudot, nebežinau...

Bialozaras
Manding, karalius jaučiasi sveikesnis.,. - •

Marysenka ,
Šviesiausias kunigaikštis Vysnioveckis 
Augintinės, Marijos, rankos prašo. 
Prie jos aš taip prisirišau. Taip gaila 
Su ja man butą skirtis. Antra vertus, 
Ar aš galiu pastot i laimę kelią?
Šviesiausias kunigaikštis myli ją.
Be jos gyvent negali. Ją sapnuoja. 
Norėčiau aš ar ne, bet laimint reikia...

Bialozaras ' - ’ ■
Labai džiaugiuos, šviesiausias kunigaikšti, 
Kad tenka- man tokia garbė: pirmam 
Pasveikint laimės kuriamą židinį...

(Įbėga Kamilėj

17
Tie patys, Kamile

Kamilė
Pasiuntinys Sapiegos laišką davė.

Marysenka
Atleisit, gerbiamieji, valandėlę...

(drebančiomis rankomis Marysenka atplėšia 
laišką, skaito labai susirūpinusi, baigia skai
tyti išbalusi)

Bialozaras
Akiplėša ar mandagumas meškos?

Marysenka
(jos balsas ėmė virpėti) . .

Didysis Etmonas, Sapiega, teikias
Pranešt, kad jis į Varšuvą atvyko...

Vysnioveckis
Visi velniai susimetė į pirtį. 

Bialozaras
Ar nesakiau: išpurtusi didybė?
Lyg rudenio varlė prieš šalną pučias.
Kad tik nelaimės sprogdams neužtrauktą.

Marysenka
Kuklus senelis. Pats atvykt nedrįsta... «•

Vysnioveckis
Jis šitaip gerbia savo karalienę.

Marysenka
Neturi laiko. Karo reikalai
Bažnyčia motina pastojo kelią...

Bialozaras
(bažnytiškai)

.'Šviesiausia karaliene, Įsakysi
Eit nusilenkt Sapiegai ir pakviesti?

Marysenka
Prasmegtum pragaran. >

(Nusisuka nuo Bialozaro, lyg norėdama de» 
monstratyviškai išeiti)

H Paveikslas

Scenovaizdis: Gardinas. Karaliaus rūmą Nem’.m# 
_ajk aukštame krante veranda su kolono

mis. Rūmuose — pokylis: muzika, 
šokiai, Verandon ateina žmonės atsi
kvėpti, — iš verandos į rūmus « 
kelios durys.

1
Marysenka, Kazimieras Sapiega

, Marysenka
Seimai — gana naudingas malonumas. —-
Žmonią daugybę sutinki. Žinai, 
Kur kas galvoja ką ir veikia kaip. _
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Kas kam pavydi ko, kas maištų rengia.;. 
Įgrįso lig ausų man tie seimai.

Kaz. Sapiega “
Šviesiausia karaliene, per mažai 
Te vertint seimą teikiasi didybė...

Marysenka
■, Ak, mielas etmonai, taries esu
„ Aida, kvaila ... ,

Kaz. Sapiega
Kam taip skaudžiai kalbėt.

Marysenka
Oi, etmonai,<— neslėpk akių, — atrasiu...

Kaz. Sapiega
Seime, teisybė, daug kalbų ir smurto.
Išlieja tulži. Apsivalo — ' i '
Ir grįžta lengvesne širdim namo.

Marysenka
(besiklausydama muzikos) -

Geriau man šitokie susirinkimai, _
Kur muzikos garsuos prie vyno taurės 
Šviesėja reikalai taikoj ir meilėj... •

Kaz. Sapiega
Šventa Teisybė, mano karaliene.
Karalium būt — linksmus seimus tešauki.

Marysenka
Jei tu karalius būtum? Ne todėl t
Tau mano vyro sveikata parūpo?

Kaz. Sapiega •
Šviesus karalius Jonas — didis vyras. 
Taurus valdovas. Rūpi mums visiems, 
Kad žvilgsnis jo skaidrus anksti negestų.

Marysenka
Bijau, kad tau ilgokai teks palaukti. 
Kol mano vyras mirs.

Kaz. Sapiega
O, Karaliene. ",

Marysenka
Tu pats rengies j sostų jo įkopt.

Kaz. Sapiega
Šviesiausia karaliene. Kaip gali 
Skriaust mano žila galvų- itarimaisT 
Tarnaudamas karaliui ir tėvynei 
Aš negarbingas, ponia, nebuvau.

Marysenka ,
Žinau aš tavo nuopelnus ir... garbų. 
Todėl prašau garbingai pasakyti: • 
Ar tu ruošies karaliui Jonui mirus 
Užimti Lenkijos ir Lietuvos 
Valdovo sostų?

Kaz. Sapiega
Mano karalienę 

Karalius Jonas gyvas dar. Pagis 
Ilgai dar garsins mūsų vardų.

Marysenka
O jeigu mirs? Jei nepagis? Jei mirsi

Kaz. Sapiega
Kas pirmas mirs, negalima žinoti. “

Marysenka
Jei mirs karalius Jonas, kas tada?

Kaz. Sapiega . •
Kai Viešpaties valia pašauks j dangų, 
Žinai, reikės karalius kitas rinkti. i

Marysenka • -•
Ir bus jisai Kazimieras Sapiega? u

.Kaz. Sapiega
Aš — Etmonas Didysis Lietuvos 
Ir Vilniaus Vaivada. Man to gana. 
SU Lietuva suaugau. Su jos giriom. 
Su jos laukais. Suaugau su žmonėm 
Manus nuo j u be skausme neatskirtum.

BiarysenKa
Lakštingale pragydo karo vaaas.

Kaz. Sapiega
Aš negaliu suprasti, karaliene...

Marysenka
Kas siinų Mykolų į Viena siunčia
Tarnauti Austrijai, ar ne Sapiega? ,

Kaz. Sapiega , ’
Taip, siunčia jis. Aš tyčia jį siunčiu. ;

Marysenka , '
Ir dar saliai, kad draugas man esi. 

Kaz. Sapiega*
' Sūnus suaugo. Reikia leist j žmones.

Temokos išminties ir karžygystės, -
Kad tinkama ualmt galėtų vietų
Siame pasaulyje... ' ' .

Marysenka
Tarnauti austram.

Kaz. Sapiega
O, Vienoje daug galima pramokti.

Marysenka
Zinai gerai, kad Austrijos valdovas — v>
Prancūzų žemės ir karaliaus priešas.
O kas'prancūzų priešas — tas ir mūsų.

Kaz. Sapiega ' . , '
Karalius Jonas kraujumi apšlakstė 
Ryšius tarp Austrijos ir mūsų žemės.

Marysenka . ,
O mm Sapiega su pagalba austrų , ’ .J
Karalių Joną gyvų laidot rengias ’
Ir verpiasi į sostų jo. Ir semia 
Iš Austrijos aruodo auksų...'

Kaz. Sapiega ,
Ponia,

Kad semia auksų kas kitų aruoduos,
Tai tik ne tu galėtum man prikaišiot , r

Marysenka
‘ Meilingas etmonai, gana vaidint. ■ ' ' - ''

Pažįstame viens antra nebe šiandien.
Gyvenimas — ne žaislas. Aš kalta,
Kad mano gyslosna prancūzų žemė
Įliejo vynuogių karštį, sultis? ,
Kad aš čionai, kaip pakirsta žolelė?

Kaz. Sapiega
Ir Lietuvos esi tu karalienė. - ,

Marysenka s •
Kų reiškia Lietuva prieš Prancūziją.

Kaz. Sapiega
Kaip kam. Prancūzam — nieko. Mum, lietuviam, — 
Daugiau neg šimtas Prancūzijų. Viskas.

Marysenka
Manus nesuvedžiosi. Pats galėtum
Prancūzų draugas būt. Per juos įstengtum
Daugiau pasiekt.

Kaz. Sapiega
Aš draugas savo kraštui.

Marysenka .
Klausyk brangusis. Tu esi našlys.
Ir aš našlė greit būsiu. Vyras mirs. —

(Verandoj už kolonų atsiranda Bli lozaras ii 
Oginskis) . 1

. Ir mes galėtume rankas sujungt,
Kaip Lietuos ir Lenkijos valdovai.,. 
Karalius Liudvikas nepašykštės...

Kaz. Sapiega
Ir vestuves jaunavedžiam 'iškels?

Marysenka e
Iškels, iškels. Ir aidas nuskambės
Per visų katalikiškų Europe. '' f
Mes Austrija užtemdinsim. ir Maskvą.
Po Liudviko — pirmi Euronoi būsim...
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4Kaz. Sapiega . , . A Tikėti negali? Ar nežinai
Galybė didelė susidarytų... _ . ' Sapiegą būdo? Žinoma, ne pats ',

Maryscnka , Jisai ateis. Ne pats pribaigs kara’ių. ' i
Priimdamas ištiesta mano ranka x Kitiem gudriai pakis jis tokią minti.
Sujungsi išminti ir karžygystę... Nebūčiau tikras net dėl karalienės,

Kaz. Sapiega Ar ji šviesiųjų rankų nesuteps... r
(linktelėjęs i besiklausančius Bialozarą su Oginskis
Oginskiu) ....._ _  O, kanauninke.

O ilgaausius tuos kvietei pati 
Paliudyt sutartuvėm^

(pamačius juos ir pasipiktinus) 
Gyvuliai. i

(Greit nueina i rūmų vidų)

2 ’ v ’. ••
Sapiega, Bialozaras. Oginskis *. ' s s

Kaz. Sapiega
Prašau, prašau. Ko taip kukliai prie sienos?.

Oginskis ’ . ',
Didysis, etmonai, mes tik dabar...

Bialozaras
Žinotum, etmonai, toj šokių salėj 
Žmonių daugybė... Karšta ir tvanku. 
Mes, rodos, ne laiku užeit pataikėm?

Kaz. Sapiega
Pačiu laiku Apveizda jus ištraukė,
Kad per anksti jums ausys nenulėptų... ’

Bialozaras ' •
Ką etmonas norėjo pasakyti?

Kaz. Sapiega
Kad judu esat knisiai minkštasnapiat, 
Ir kad geros sveikatos jums linkiu.

(Staiga pasisuka ir nueina j rimus,

3
Tie patys, be Sapiegos

Oginskis
.Supyko mat. Senyvai kario galvai .
Toks įžūlumas lyg ir nepritiktų. f

Bialozaras
Karalius Jonas gyvas tebemerdi, 
O jis jau karalieijei galvą suka 

Oginskis
Gera ir karalienė. Ji pati, \
Gerai girdėjome, prie senio limpa.

Bialozaras
Apsuko vargšei galvą. Apsvaigino.
Pakišo mintį. Ir žodžius pakišo, 
Kad tartų ji pirmoji, o jisai 
Paliktų lyg auka, lyg avinėlis, 
Kuri aklam likimui pasiduoda. 'i 
Bijausi aš nelaimės dar didesnės. 
Kuri sudrums tėvynės mūsą rimtį, 
Sukels perkūnija po visą kraštą. 
Ir gėda apipils tėvų kapus...

"Oginskis
Manai, Sapiega kokį smurtą ruošia?.

Bialozaras 
įsidėmėk, drauguži, mano žodį, _
Kad liudininkas būtum ateity: 
Nemirs sava mirtim karalius Jonas.

Oginskis
Karalius ^ilpnas. Giltinė prie durų. ~

Bialozaras
Karalius mirs pagreitinta mirtim.

Oginskis
Ne, ne, Tikėt nenoriu. Negaliu.

Bialozaras J

Bialozaras
Žygiai jo visi, ’
Gyvenimas jo visas nuo pat lopšio -<
Klasta tapradė.

Oginskis
Liaukis, kanauninke

Bialozaras
Kada karalius supliekė turkus
Ir katalikų vėliava iškėlė
Ties mahometiškų šunų lavonais —> 
Sapiega j pagalba atskubėjo.
Karalius Jonas gelbėjo Europa, —
Sapiega su pagoniška gauja . -
Teriojo žemę — austrų, vengrų, lenkų...

Oginskis
v aš manau, kad žygy prieš turkus.

— -ja, garbė Sapiegos apsiniaukė.
Bet kovos.su totoriais, su Maskva
Sapiegai karžygio nupelnė vardą.

Bialozaras * '
Sapiegos rankos kraujuoti garuoja. ' 
Kodėl jisai nužudė mano brolį?
Mylėjau broli... Ak, kaip jį -mylėjau.

Oginskis —
Byla juk buvo. Teismas žodį tarė.

Bialozaras
O kas teisėjas Lietuvoj Sapiegos?
Gauja bernų samdytų, — sukčių, niekšų.

. Kaip liepia etmonas, taip teismas sprendžia.
Nužudė broli, kad taurus jis buvo, — 
Kad etmonui vergaut nepanorėjo.
Nubaus Sapiegą Viešpats už žudynų 
Nebus šviesos jam aname pasauly. 
O aš šventai prisiekiu pasirūpint, 
Kad*jis ir žemėj šioj nubaustas būtų..,

Oginskis
Teisybė, atjaučiu . Mielai padėčiau...
Tik, va, dukrelė manė, Elžbieta,
Sapiegos sūnų, Mykolą, pamilo...

Bialozaras
Su budeliais tu nori giminiuotis.

Oginskis • •
Na, aš kaip aš... Bet jei duktė jį myli, 
Pastodamas kelia jai nebūčiau tėvas.
Be jos dar kitos dvi man lieka dukros.

Bialozaras
Nutilk, prašau tavęs, dangaus vardu. 
Tai šventvagystė. Dėl tuščios garbės, 
Dėl paauksuotų monų, žemės dulkių 
Tu laimę dukteries parduoti ryšies? 
Tu — elgeta prieš ji. Jam ne pora.
Puikybė — nuodėmė pati didžiausia 
Dėl jos šėtonas išlėkė iš rojaus.

Oginskis
Na nuodėmių visų ne iškaičiuosi, 
O mano dukteriai tekėti metas.

Bialozaras
Žudikas etmonas. Žvėris beširdis.
Tikrai žinau, jis numarins karalių.
Užtrauks nelaimę giminėm ir gėdą..

(Zarankos lydimos ateina iš rBtnų ‘ 
Oginskaitės, — Elžbieta, Anelė, Efrozina, 
bai susijaudinusios)

to
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' - »
\ Tie patys, Zaranka, Anelė, Elžbieta, Efrozina - !

Zaranka
Trys sesės, — mėta, radasta, rūtelė, — 
Tėvelio dobilėlio pasiilgo.

Bialozaras
(Nepatenkintas, kad Zaranka ne laiku atėjęs, 
pagadino jam kalbą)

Zemaičią prašmatnus vėliavininkas
Šiandieną nusiteikęs neblogai?

Zaranka
Ko man liūdėt? Karaliaus vynas — geras.
Seime kivirčą daug. Jau peštis' ima.
Bus dar linksmiau... Aš tenkinuos mažu.

Oginskis
Vėliavininke, tu manęs ieškojai?

Zaranka
Aš — nelabai. Bet šitos mergužėlės...

(Elžbieta vos sulaiko ašaras)
Oginskis

Elžbiet, kas atsitiko? Ko dukrele?
Efrozina

Tėtuš, gal mes užeisim kiek vėliau...
Tu būsi Čia?

Zaranka
Atrodo, kanauninke, ■ <

Mes čia atliekami lyg pasidarėm.
Bialozaras
_ (Oginskiui)

Vėliavininke Lietuvos, as grisiu.
(Bialozaras piktas, Zaranka linksmas, kažką 
perina Bialozarui. Abu išeina)

5
Tie patys, bo Bialozaro ir Zarankos

Oginskis
Kas atsitiko?

Anelė • . •
Tiek nemalonumą...

Efrozina
Sapiega mes perdaug pasitikę jorrl.. J

Oginskis
Sapiega, etmonas? Ką jis padarė?

Anelė . .
Ne tėvas, bet sūnus...

Oginskis
Elžbietos meilė?

Efrozina \
- Visa nelaimė: jos jis nebemyli.

Oginskis
Iš kur ištraukei? Tau galvoj negera?

Efrozina
Kad netiki, nueik i šokią salą.
Pats pamatysi Mykolą, kaip jis..

Anelė ,
Su Vysnioveckio sužadėtine...

Efrozina
Seniauskaite... Bajorą akyse
Lyg tyčia, lyg pajuokti mus norėdama.«» ■

Anelė
Lyg žodžio jis nebūt
Elžbietai davęs...

Oginskis
Ak, po velnią.
Na, ką gi Seniauskaite... ? . <

Efrozina
Ne ji, bet mum... Tesako Elžbieta-

Elžbieta
Nenoriu jo daugiau matyt
Nenoriu

Žinoti jo...
Nė susitikt su juo...

Oginskis
Ar jūs apkvaišot? i ' , ' '

Efrozina . i •>
Suvedžiojo mus. v
Jis gėdą daro mum. Zmonią' patyčiai
Palikdamas Elžbietą vieną verkt,
Jis piršos Seniauskaitei prie žmonįą-

Oginskis
Jis Seniauskaitei piršos? •

Anelė • ■
Taip, tėveli.

Efrozina _
Sustabdė muziku. Sustabdė šokį.
Atsiklaupė, kėdėj ją pasodinąs, .
Ir kvietė liudininkais būt visus,
Kad jis jos rankos prašąs... ’ J ■■

Oginskis • .
Sapnavai. .

Negali būt. Jis girtas ar pasiutęs.
Anelė .»

Jis visuomet toks pat. Jo nesuprasi.
Oginskis >

Elžbiet, nusiramink. Aš jį priversiu
Laikytis žodžio. Sutvarkysiu varią.

Elžbieta
Tętuš, nereikia... Aš nenoriu jo. ’ .
Su juo aš negyvensiu. Nedraugausiu...

Oginskis
Tylėk. Neišmanai tu, šarka, nieko.
Čia- įžeista visos šeimos garbė.
Visos Oginskią giminės. Mat jis — 
Sūnus Sapiegos, tai jam viskas leista? 
Mokės apgint Oginskis savo garbę.

Elžbieta ,
Nereikia. Tesižino... Jo neliesk.

Oginskis " '
Atstok. Kur jis dabar, tasai padauža?

(Nori eit, bet ji sulaiko atėjęs Zaranka, at-*; 
sivesdamas Vysnioveckj) . . (

6

Tie patys, Zaranka, Vysnioveckis '
Zaranka

(Ateidamas, rodydamas Vysnioveckiul i.
Oginski)

Bus, kunigaikšti, pravartu ir tau
Pasižiūrėt, kaip elgtis reik su bobom....

Vysnioveckis ;• ,;ra v
Turiu garbės pasveikinti bičiuli. ' . ..
Jau atšventei dukters sutuoktuves, 
O aš ir vestuves atšvęst suspėjau. 
Taip, taip, bičiuli. Viskas pasibaigia.

Oginskis ,
Prisiekiu, jis lengvai neišsisuks. f .

Zaranka
Aš būsiu liudininkas.

Oginskis
Eik velniop, —<

Ir be tavęs man sukasi galva.
Vysnioveckis į

Nesikarščiuok. Tas maža tepadės
Elžbieta

Nereikia, tėve, nieko jam daryti.
Anelė

Tikrai, gal dar palauksim...
Efrozina

Jis per daug 
Išgėrė vyno. Prablaivės...
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Kam žadėjote? Kam meluoti. Bent kada ir anie kole
gos girdi... As tada nei prašiau nei ką... O dabar ši
taip palikti negalima...

Man svarbu duoti žinią, kad as būsiu persiunčiamas 
Kaunan... Iš aną kolegą sužinos žmona. Turi saugotis 
panašią spąstų. Turi imtis veikti... Nuo suėmimo va
landos reikia griebtis gelbėjimosi priemonią; kol netar- 
dytas, tuojau užbėgti už akią gestapo tarnams, kad ka
linio nenudangintą be žinios. Reikalauti, kuo remiantis 
suimtas.

— Jei neįeisite atgal, duokite skambinti departamen
to direktoriui, mano viršininkui. Turiu pranešti šeimai... 
kur aš...

— Kaune, kai tardys... Tada Jūs tai pareikšite tar
dytojui.

— Vistiek aš turiu nors telefonu susirišti su savo de
partamento direktorium, su viršininku. Mokykla lieka 
be galvos. Tarnybos reikalais... Ne kitaip... Taip, aš 
sulaikytas, bet įstatymai yra. įstatymai saugo ir gina 
net suimtuosius... Bus išaiškinta, būsiu paleistas: aš ti
kiu. Aš nesu koks nedorėlis. Jus galėjote meluoti man 
ir mano kolegoms, bet Jūs galite klaidą gražiai ištaisyti. 
Leiskite pasikalbėti telefonu. Cenzūruokite. Klausykite. 
Iš abieją pusią .bus korektiška: aš paskutinį kartą atsi
sveikinsiu su savo viršininku, mano kolegos bus dėkin
gi, kad Jūsų įstaiga yra žmoniška...

Paskutini sakinį vos išstenėjau, taip koktu darėsi, nes 
gestapas. toks jau nežmoniškas. Tačiau šis stenėjimas 
nulėmė.

Vyresnysis, tas jau pagyvenąs, geštapietis, nieko ne
sakydamas sujungė telefpna su įgaliotinio viešbučiu, ir 
aš kalbėjau su direktorium.

— Esu suimtas... Ryt į Kauno gestapą būsiu veža
mas. .. Įvykiai gali paveikti mokinius... Išlakstys visi 

sužinoję. Gerai būtą kam nors iš Vadybos nuvykti... 
Pagalvokite apie pavaduotojo paskyrimą... Kito žmo
gaus laikinai reikia. ..• ak, turiu vilties grįžti. Gal būt, 
čia kokia kompromitacija {„Piktos valios darbas“, — pri
tarė direktorius telefone), toki laikai, nenuostabu. Nesi
jaučiu kaltas. Vokiečių santvarką pažįstu gerai. Tai ne 
kokia kita santvarka, kur suimtajam visad iš kalno gre
sia mirtis...

Paskutiniuoju sakiniu geštapiečiai labai susidomėjo.
Aš vėl kartojau tas pačias mintis kitais žodžiais, są

moningai nuduodamas geštapiečiams, lyg esu išsiblaš
kąs, nes troškau guostis dėl seminarijos, kalbėtis, kai 
nebe taip lengva, kalbėtis su žmogum iš laisvės. Tik da
bar juntu, kas yra laisvės gyvenimas, kai jo netenku.

Gana! Gana! Gana! Privalau padėti telefono triūbelę. 
Ausyse tebeskamba šiltas direktoriaus atsisveikinimas, 

, užgesdamas, .kaip sapno muzika.
Aha, mano kolegos tikrai audijencijoje pas dr. Rif- 

fensthal’į, kuris nesivaržydamas atsakomybe, mane, jam 
svetimos tautos pareigūną, atidavė gestapui, išgarsėju
siam kitataučią kankinimais ir mirtiųpmis bausmėmis...

O anapus kalėjimo ir laisvės gyvenimo, kaip anapus 
Nemuno, lieka žmona, su kuria džiaugiausi, kad šįmet 
sulauksime kūdikio, svajojome, kaip mes sūpuosime, kaip 
bus didelė laimė mūsą dienose, kaip aš ilgesingai lauk- 

. siu, kada į mano klasę ateis klausytis tėvo žodžiu. Ir 
mano dalia bus prasmingesnė. . Ir dar nuoširdžiau su
prasiu savo auklėtinius...

Nagi dabar?.. Kas belydės ją i ligoninę. Kas lan
kys ir ramins širdį pavojuose. Kas" glaus naujagimį tė
viška ranka_ Kas?

Ji — viena, jau ir taip našlaitė, ttabar ir be vyriškos 
pagalbos, vieniša svajotą laimią netikėtose nelaimėse ir 
skausme. (B. dj

Adomas MickėVičiūs
Adomas Mickevičius, kuris savo „Gražinoje“ ir „Kon

rade Valenrode“ parodė didinga Lietuvos senovės grožį; 
Kuris „Pone Tade“ su didele meno jėga nupiešė ano meto 
Lietuvos bajorijos gyvenimą, davė nepamirštamo grožio 
Lietuvos gamtos vaizdu ir išreiškė toki nemeluotai didelį 
netektosios tėvynės ilgėsi; kuris „Vėlinių“ antroje dalyje 
poetiškai pavaizdavo Lietuvos liaudies papročią kertelą 
ir parodė klaiką Lietuvos baudžiauninko vargą, o „Vė
liniu“ III dalyje šiurpią Vilniaus studentą filomatą-fi- 
laretą dalia, — tasai Mickevičius visada buvo Lietuvos 
skeliančiosios visuomenės mėgstamas. Nenuostabu tad, 
kad jis susilaukė daug daugiau lietuvią vertėją, kaip 
kuris kitas svetima mums kalba rašąs poetas. Mes ga
lime išvardinti apie pusšimtį mūsų literatą,"kurie vertė 
vieną ar kita Mickevičiaus veikalo ar bent jo nuotrupa. 
Reikia dar pažymėti, kad tas susidomėjimas Mickevi
čiumi nebuvo trumpalaikis kurios nors gadynės reiški
nys. Kaip tik priešingai: jau daugiau kaip šimtas metą 
Mickevičią lietuviškai verčia daug mūsą literatu. Aįšku, 
kad ne visi Mickevičiaus raštai susilaukė vienodo dė
mesio; daugiausia buvo verčiami tie, kurie buvo susiję 
su Lietuva ir jos istorija, pvz., „Gražina“, ir ypač „Kon
radas Valenrodas“. Gal būt, daugiausia kartą buvo 
versta gražioji Vilijos giesmė iš „Konrado Valenrodo“; 
ja vertė bent keliolika mūsų rašytoją, kaip antai: prieš
aušrio poetai Ažukalnis-Zagurskis ir Gadliauskas, auš
rininkai Dagilis ir Mačys-Kekštas, varpininkas Kudirka, 
taix. natsai Maironis, kurio vertimas, labiau pa-

V. Maciūnas
t

lietuvių literatūroje
sklidąs, nustelbė kitus.

Pirmą Mickevičiaus lietuvišką vertimą apžvalgą davė- 
Juozas Adomaitis, 1885 m. parašąs straipsnį^,,Mickiewicz 
w literaturze litewskiej“ ir savo įprastiniu Budrio sla
pyvardžiu išspausdinąs tais pat metais Petrapilio len
kiškame žurnale „Kraj“ (straipsnis persp. sukaktuvinėje- 
knygoje: Ksiąžka zbiorowa ku uczczeniu pamięci uro- 
dzin poety. Petersburg 1898 p. 129—133). Jo pateiktoji 
apžvalga gana paviršutiniška ir nelabai tiksli. Daug 
ten yra spėliojimą, kai kas nepasakyta aiškiai. Pvz., jis 
rašo, kad prieš porą metų girdėjęs vieną (ką gi bųtent?) 
iš buvusiąją Karaliaučiaus studentą deklamuojant pui
kiai išverstą Mickevičiaus „Redutą“ ir „Farysą“. Be to, 
eilę smulkesnių dalyką,. Moniuškos harmonizuotą, turą 
Lietuvos miestą dainos rateliai; girdėjęs, kad jie turį ir 
visa „Vėlinią“ vertimą. Kai kas net liaudin patekę:. 
Ukmergės apskr esą Mickevičiaus baladžių vertimų; 
„Vilija“ (Neris .taj muso upelu moti) įgijusi jau liaudies 
dainos pobūdi; panemuniais Suvalkijoje liaudis dainuo
janti ištrauką iš „Vėlinią“ (Bajsi ir tamsi naktele -= 
cicho wsządzie...). Atrodo, kad kai ką bus ir supai
niojęs, pvz., nurodo, kad esąs spausdinamas 'Dagilio 
„Pono Tado“ vertimas (tuo laiku buvo spausdinamas jo 
„Konrado Valenrodo" vertimas).

To’ču kiek bibliografinių žinią apie Mickevičiaus; 
vertimus duodavo atsitiktiniai jo vertėjai, pvz., Žįlįus: 
ir kiti.
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My i. Sapiega
O, dėkui tau už šitą-Šventą zodj.
Likimas — mano rankoj. Aš prisiekiu, 
įtaikysiu ji, kietai širdy prislėgęs, , '
Stovėsiu jo sargyboj, kaip karys \ 
Iškėlęs ginklą, garbindamas mirtį. 
Svaiginančiais žiedais nuklosiu kelią — 
Ir buitį perlėksi kaip meilės sapnas 
Per dangą tviskanti. Ir žemės kloniuos 
Tu būsi man žvaigždė pati skaisčiausia, — 
Tu būsi man vienintelė žvaigžde.

Seniauskaitė
Kad tu žinotum...

Myk. Sapiega ' . • -- ’ x
Mylima, miela. *• -

(Ilgas pasibučiavimas. Jiems besibučiuojant 
ateina Jokūbas Sobieskis)

11
Tie patys, Sobieskis

Sobieskis
Ar as nesutrukdysiu, gerbiamieji?

JSeniauskaitė
O, Viešpatie.

Sobieskis
Prašyčiau nesijaudinti.

Prašau nesivaržyti. Prašom tęsti...
(Seniauskaitė, užsidengusi veidą, nubėga J 

_ rūmus)

12
Sapiega, Sobieskis

Myk. Sapiega
Valdyk liežuvį, patariu aš tau.

Sobieskis
Et, broli, spjauk. Dėl bobą nesiriesins 
Svarbesnią reikalą yra. Dangus 
Man dovanojo šitokią mamytę, 
Kad aš ir velniui jos nepašykstėčiau.

Myk. Sapiega
Tave suprast norėčiau, karalaiti.

Sobieskis
Dar mano tėvas nebaigė numirt, 
O jau mamytė tavo tėvui peršąs.

Myk. Sapiega
Ką tu sakai. 

Sobieskis
Taip, taip. Nulipt nenori
Nuo sosto viešpaties.

Myk. Sapiega
Negali būt.

Sobieskis
Nenori būti mano giminė?

Myk. Sapiega
Aš netikiu, kad mano tėvas ryžtus...

.Sobieskis
Patsai kalbėk su juo. O man mamytės >.
Vienos gana. Dar jai iškirsiu pokštą...

Myk. Sapiega
Man netelpa galvoj, ką tu sakai.

Sobieskis -
Užsiminiau jai vesiąs Seniauskaitę,’ — 
Zinai, ką ėmė ji man piršt? Įspėk.
Kamilę. Tą, akiplėšą taukuotą.
Prancūzą kraujas, sako, ne vanduo, —• 
Su ja laimingas būsiu, kaip lydys, 
Prieš mėnesį paspirgintas svogūnuna.

Myk. Sapiega
Juokiesi, karalaiti, manimi.

Sobieskis
Aš su tavimi j Austriją važiuosiu.
Kepyklos Vienoj — puikios, O kepėjos —
Kaip minkyta tešla. Sultingos, putnios.
Kepėja'pasirinksiu kuo putniausią 
Ir vesiu. Vokietę. Tegu mamytė 
Prancūzėm savo avinus augina.

. ■ (Iš rūmą ateina Paranka, Vysnioveckis,
t Oginskis)

13
Tie patys, Zaranka, Vysnioveckis, Oginskis

Zaranka '
(dar nematydamas už kolonos stovinčią 
Mykolo Sapiegos ir Sobieskio) -

Matysit. Peranksti nenubaidykit.
Oginskis

IŠ kelio traukis — aš esu Oginskis.7
Vysnioveckis

Ramiau. Seime verčiau iškelsim bylą.
Oginskis

• (veržiasi i priekį, tikėdamasis užtikti My
kolą Sapiegą ir Seniauskaitę)

Begėdžiai. Drįstate karaliaus rūmuos...
(vietoj Seniauskaitės pamatęs Sobieskį, Za- 
rankai)

Vaidinasi ar kas? Zaranka, niekše, 
Ir vėl primelavai?.

Zaranka
Ir man keistoka...

(Mykolas Sapiega, pasinaudojęs 
dingsta rūmuosna)

14
Tie patys, be Sapiegos

Sobieskis
Ko teikėsi bičiuliai pasišiaušti?

Vysnioveckis
Nerūstauk, karalaiti. Mum Žemaičių '
Vėliavįainkas nieką prikalbėjo. '

Zaranka
Atsiprašau... Aš pats nesuprantu...

Sobieskis
Du kunigaikščiai ir liežuvią maišas. - 
Skelbiu vardu šviesiausios karalienės
Įstatymo sumanymą naujausią:
Atšaukiamos nuo šiandien sutartuvės
Be išimties, visokios, — senos, jaunos, —• 
Ir pelenais pašvinkusios, ir sūrios.

Oginskis
Mum, karalaiti, ne juokai. Sapiegos

.’ Pažeidžia garbę mūsą giminės.
Sobieskis

Garbė, garbė... Ar tau matyt neteko, 
Kai kaitria diena pliūptelės lietus? 
Iš žemės oras švirkščia. Vaikšto pūslės 
Pačiam paviršiuj. Pūstelėk — ir nėr.

(Zaranka dingo rūmuosna)

.15 - t
Tie patys, be Zarankos

Vysnioveckis
Istoriją girdėjai Seniauskaitės?

Sobieskis
Ko jūs prikibote prie tos mergytės? x
Jinai ne jum. Mamytė mano ją
Parduoti nutarė sultonui turką ~
Už riešutą vežimą. ,

Vysnioveckis
Karalaiti.

13
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Sobieskis
Žinai, ką, Vysniovecki, — vest nuicjui/ 
Mamytė mano veikiai bus našlė...

. O, štai ir ji pati žygiuoti teikias.
(Pamatęs su Mykolu Sapiega' ateinančią
Marysenką, greit pasišalina)

Vysnioveckis
Pamišęs jis? •

Oginskis " - • • .
IŠ prigimimo toks. ■

16
Oginskis, Vysnioveckis, Marysenka, Myk. Sapiega 

Marysenka
(ateidama, stovinčių už kolonos Oginskio ir 
Vysniovečkio nematydama, Mykolui Sa
piegai)*

Nusiramink. Sutaikysiu aš jus.
Oginskis, Vysnioveckis prieš tave
Kaip mašalai prieš liūtą...

Myk. Sapiega ’ ,
Karaliene,

Nesupratai manęs... • A
Marysenka

—. O Vysnioveckiul —
Oginskio dukrą. Bet kurią išpiršim
Juk jam vistiek, bet tik sijonas būtų.

Myk. Sapiega - ■'
Skaudus įvyko nesusipratimas... .

Marysenka- . į
Džiaugiuosi tavo pasirinkimu. - ' '
Žmonos' už Seniauskaitę. nesurastum
Geresnės. Paklusni. Tyli. Meili.
Po sutuoktuvių leisiu jus Paryžiun
Pas mano dėdę...

Myk. Sapiega
Leisk man pasiaiškinti...

Oginskis
(eidamas priekin iš koloną paunksmės)

Likimą mūsų, karaliene spręsi
I mus pažvelgti nesiteikdama? ,

Marysenka
Vėliavininke Lietuvos, tavim

, Pilna širdis mana. Visom dukrom
Tau jaunikius turiu. Pašauk ir rinkis, —
Kad tik visom pasogos nepritrūktum...

Vysnioveckis ' . .
Kai dėl manęs, tai aš nebegalioju.
Aš nutariau i vienuolyną stoti. t
Užsiauginsiu rudą barzdąf’Pilvą. - i
Aš eisiu j pasauli kirpt avelių...

Marysenka
(Oginskiui)

Aš visuomet sakiau, kad Vysnioveckis
Rimtai kalbėt nemoka. Neišmoks. 1 ’ \ •
O tau jaunikių ir be jo užteks. ■*
Vyriausioji duktė — Efrozina? ,
Gerai. Jaunikį duosiu jai rimčiausią.
Jokūbą, savo sūnų. Ką, džiaugies? . '

Oginskis
Laikykite mane, — ką nors pasmaugsiu. ,

• (Vysnioveckiui)
Pačiupinėk, bičiuli, mano kaktą:
Aš girtas visiškai arba pasiutęs?

(Iš rūmų ateina vyskupas Bžostauskas ir 
kanauninkas Bialozaras)

17
Tie patys. Bžostauskas, Bialozaras

Bialozaras
(Ateidamas Bžostauskui) 

Ganytojau, kantrybė mūsų baigias, 
Jei karalienė nesikiš, mes patys 
Turėsim pasirūpint ateitim.

Marysenka
Garbingas Vyskupe, prašau nutarti, 
Kaip turi elgtis moteris silpna, 
Kai bylos vyriškos jai tenka spręsti?

Bžostauskas
Ramybė su jumis, vaikai Aukščiausio.
Aš, tarnas Viešpaties nevertas, -V
Kaip spręst galiu, šviesiausia karaliene. 
Tuos dalykus, kurie aukščiau manęs? ’ “
Kaip, būdams paįs skriaudoj paskendęs. 
Tave galėčiau gelbėt? Kaip išdrįsčiau.

Marysenka .
O. Vilniaus vyskupas perdaug kuklus. 

Myk. Sapiega 
Ganytojau, įvyko painiava. 
Kits kito nesuprantam ir klajojam...

Oginskis
Visiems sulindo, akys nugarom

Marysenka
Jei tarnas Viešpaties atsižadės 
Teisybės kelio — moterį globoti... 

Bžostauskas
šviesiausia karaliene, tark pati, r •
Ka sveria tavo rūpesčių našta .
Prieš tąja baisią skriaudą, kur man tenka 
Kentėti Lietuvoj? Ką aš sakau, — _
Ne man, bet mūsų motinai bažnyčiai.
AŠ pas tave skubėjau, karaliene, 
Prašyt pagalbos, Viešpaties vardu. 
Nes grįz'ta Lietuva į pagonybę.

Marysenka
Galų gale ir mano galvoje 
Pradėjo suktis tekinys gauruotas... .

Bžostauskas
Didysis Etmonas ir Vaivada 
Po visa Lietuvą, po visą kraštą, .
Bažnyčia apiplėšė, jos turtus 
Teriedamas — terioja ir tikybą..

Myk. Sapiega
Tai ne tiesa. ,

Bžostauskas '
Visur dvaruos bažnyčios , ■ 

Pulkus netikėlių karių pristatė, ■
Kurie naikina viską, griauna, žudo. y
Bažnyčia liko be lėšų. Ir aš ' -
Nebeturiu iš ko begarbint Dieva, — 
Ir vienuolynam išlaikyt, ir vargšam —
Priglaust... Ir Viešpaties jau temsta vardas. 
Tapau aš skurdžius, elgeta. Medinį 
Auksinio vietoj kryžių benešioju. '
Bet aš turiu bažnyčią gint, kaip gynė 
Stanislovas šventasis. Ir todėl • ,
Aš atėjau prašyti, karaliene, 
Pagalbos. Užtarimo. Ryt seime 
Mes nutarėm kelt bylą prieš Sapiegą... 

(Vyskupui bekalbant atėjo Kazimieras Sa> 
piega) '
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Tie patys, Kazimieras Sapiega

Kaz. Sapiega
Ganytojas seime man bylą kels? 
Bereikalingas rūpestis. Nes seimas 
Toliau neposėdžiaus. Aš išvažiuoju 
Namo. I Vilnių. Ir sudieu, bičiuliai, — 
Negreit pasimatysim.

i
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Senos pilies griuvėsiai prie Dunojaus (Aggstein)

Marysenka
Kunigaikšti,

Rengies nutraukti seimą, kai dar liko 
Daug Lietuos svarstyti reikalą?
Bialozaras
Tai negirdėta,

Oginskis - — , , '
Iž.ulu.

Vysnioveckis
Neleisim.

Kaz. Sapiega
Meilingas vyskupe ir karaliene.
Manau, kad Lietuvos dalykai sprąsti
Tepridera tik Vilniuj, Lietuvos
Sostapily, be Lenkijos svečią.
Čia, Gardine, perdaug ją prisirinka
AŠ leisti negaliu, kad spręstą jie, 
Kas sprąsti pridera patiem lietuviam.
Visus, kam rūpi Lietuvos lemtis,

-j Aš pakviečiau namo... Namo, į Vilnią, 
Sūnau, keliausime.

Myk. Sapiega
‘ Klausau. Sudieu. *

(Kazimieras Sapiega išeina neatsisveikiną! 
sūnaus lydimas)
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Tie patys, be Sapiegą

(Sapiegom išėjus valandėlę tylu, paskui pra
trūksta burnojimas, — tyli tik Marysenka, 
sau galvodama, susikrimtusi)

Bžostanskas
Tark žodi, karaliene. Tai baisu.
Bialozaras ,
Šviesiausia karaliene, jei atleis!
Dar šitą kartą jam, tai mes visi. 
Kurie ištikimai tarnaujam tau, 
Gyvenimo nebeturėsim. Gėda

Suės. Vaikai mus pustais užbaa,.
Ir mes, ištikimi tarnai karaliaus,
Padėkos vieton gausim prakeikimą.

Vysnioveckis
Aš prižadu: sukelsiu bajorus
Smolensko, Minsko. Aš atvesiu tau
Iš Gudijos tris tūkstančius raitą,
O gal net ir visus penkis...

Oginskis ,
Ir aš.

Žemaičiai nuo gudą neatsiliks. _ •’
Aš duosiu dvigubai, kiek Vysnioveckis.

’ Bialozaras ,
Lėšą prancūzą duos pasiuntinys.

Vysnioveckis
Maskvos pasiuntiniai taip pat ne šykštūs.

Bialozaras
' Pakaks ir be Maskvos. Visi krikščionys

Sukils kaip vienas... Visas Vilnius kils.
Bžostanskas

Mes laukiam. Duok tik ženklą, karaliene, —
Paversim pelenais bažnyčios priešą. '

. Marysenka
(Lyg pradėdama balsiai sakyti savo mintis^ 
paskendusi savyje, nekreipdama dėmesio 
susirinkusius)

, Aš sutinku. Statykite malūną, . ,
Kuris sumals visas sutuoktuves.
Ir žiedą, kurs našlės paliko rankoj, —
Apviltą "draugiškumą ir naktis
Be atgarsio kaip tyruos praklajotas..,
Gerai. Statykit peleną malūną.
Pakarkit etmonui ant kaklo girnas.
O aš jam pastatysiu altorėli
Tarpugirny. Tegu jis atsiklaups
Ir ašarom išaičios kruvinom
Didybę savo... Sužinos tegu, ,
Kas tai yra įžeisti karalienę —* ,
Ir moterį drauge. (Pirmo veiksmo paEafgaj . _
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Šešėliai ir šviesa Dr. Vydūnas

Be-'lisV Ir šviesa
Kartais atrodo, kad nebegalima kalbėti tik apie še

šėlius, kurie temdo žmonių gyvenimą, bet apie tamsą. 
Žiūrint Į Lietuvą, ji lyg sunkiai alsuoja po nakties klo
de. Tautos gyvumas lyg stabo ištiktas. Užplūdo ant ja 
kitos labai galingos tautos gyvumas, kurs nori jos gy
vumą’ tarsi visai įsiurbti į save.

Bet keista, kad tūli lietuviai buvo varu išvežti Į kitas 
Šalis, kiti patys, išspruko iš užeinančios nakties. Bet iš
blaškyti po svetimas šalis, jie dejuoja prietemoje ir žiūri 
j toly jų laukiančią Lietuva, kuri savo tamsoje vos kiek 
dar matoma.

Ir visiems rodosi, kad visai žmonijai dabar ‘ tenka 
vargti;, ir labai daug skausmu pakęsti, kaip dar niekuo
met žmonijos amžiuose. O vis dėlto buVo' kitaip. Pas
kutiniais laikais tūli žmonės tyrė žmonijos gyvenimą mi
lijoną metųų Ir ką jie sužinojo ir skelbė, sukelia tiesiog 
šiurpą; Nuolat yra užtikusi tūlas tautas ir .didžias dalis 
žmonijos tokia tamsa, kad vos kokios vilties žvaigždelė 
prašvist galėjo. O Žmonija vis dar atsigavo.

Visa, kas žmonėms tenka patirti, yra Kūrybos vyks
mai. Ir visa yra-labai prasminga. Žmonės kyla iš tam
sos į šviesą, vėl apsiniaukia ir vėl blaivinasi. Tai pa
stebėta tautose. Bet tam labai reikšminga, kas vyksta 
pavieniame žmoguje. Is čia pasidaro tautos tamsėjimas 
ar šviesėjimas. O kad svetimos tautos užvalda, lyg tam
sa apkloja visą jos tėvynę, tai yra kokia nors išdava 
tautos būties ir siekia tos tautos žmonių šviesėjimo.

Tiesa, tamsa nėra vien tėvynės netekimo jaučiama. 
Yra ji ir tame matoma, kad tautos žmonių vien' igumas 

.yra tiesiog sudraskytas. Seimą nariai, giminią asmenys 
yra nuo viens kito paplėšti ir nėra jiems jokią santykių 
ir sąryšių. Jaučiama tai, kaip pačią gyvumo sužeidimas 
ir sužalojimas, kaip koks skausmų kraujavimas. Ir tada 
temsta dvasios šviesa. Žmonės sujunda, klausdami, kaip 
iš tos būties iškilus.

Rodos, nesunku numanyti, kad čia sukyla uždavinys 
kiekvienam pavieniam žmogui. O lyg reikėtų skubinties 
pasakyti, kad pats nesikurtą savo viduje tamsos, neatsi- 
duotų nusiminimui, dejavimui, dūsavimui. Taip tik ap
siniauktų jo dvasia ko daugiau.

Bet kitas dalykas yra dar pavojingesnis. Būtina saugo- 
ties atsidavimo toms galioms, kurios ardo tautos žmonių 
santykius net svetimose šalyse. Yra tai daimoniškosios, 
kurios siekia vien naikinti, kas gera, gyva, šviesa ir visa 
apkloti ne vien šešėliais, bet jau pačia žuvimo nakties 
tamsa.

Šitam išvengti, būtina, nestebėti kitą menkumų, ne
gerumų, klaidų. Yra kiekvienoje tautoje visokių žmonių, 
kilnesnio ir menkesnio žmoniškumo. Žiūrint vyriausiai 
i jų netikumus ir blogumus ir kalbant apie tai, jie dar 
ko labiau Įsigali, lyg plistų žodžiais tarp žmonių ir juos* 
užplūstų. '

Bet kas dar daugiau kenkia, yra tai, kas atsitinka, 
taip kalbančiam žmogui. Kurs žiūri vis tiktai į tai, kas 
kituose yra bloga, pats savo viduje sukaupia visokią pik
tumų, ir jo žmoniškumas visai apsiniaukia ir aptemsta.

O taip pasielgdami žmonės tiki, kad tokiu būdu save 
į^odą geresniais, negu apkalbami yra. Jie reiškiasi pa
sididžiuodami. Pamiršta žodi: „Ko tu matai šapą tave 
brolio akyje, o nematai rąsto savo akyje.“

Pakantrumas yra pirmutinis uždavinys kiekvienam 
Lietuviui, žiūrint i savo tautos ir j kitus žmones. Kiek
vienas jų yra Amžinojo Kūrėjo leistas j šį gyvenimą, 
leib čia tarptų ir ryškintų, savo buvimo prasmę. Todėl 
reikia kiekviena pasitikti tokiu, koks jis yra. O pano
rėjus jj gelbėti' iš jo menkumo, jeigu tokiu jau vis ir 
būtų, reikėtų tai padaryti ne žodžiais, su pamokinimu, 
bet spinduliuojančiu savo pavyzdžiu, o jį pamokinti tik
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jam paklausius.
Vis reikia būti kukliam! Ir taip pasitikti kitus. Kaip1 

tik pasididžiuojame, temsta dvasia, apsiniaukia sąmonė. 
O kad su neapykanta griaujame santykius tarp žmonių,, 
nuolat didėjanti tamsa užplūsta žmones, didina jų 
skausmus ir marina juose esmiškąjį žmoniškumą.

Nors tokie žmonės ir kalbėtų apie Dievą, vis prisime
na žodis: „Tie žmonės artinasi man savo lūpomis, bet jų. 
širdis liekasi atstu manęs.“ Todėl ypačiai šiais tamsiais 
laikais, reikia pasistengti gyvėti Dievuje ir pildyti žo
džius: „Mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius,, 
darykite gera tiems, kurie jus sekioja, tada būsite vai
kais dangiškojo savo Tėvo.“ Ir nuslinks visi skausmai,. . 
žmonių esmė nušvis.. •'

Bet vis prisimintina, kad reikia nuolatai savo sąmonę' 
kreipti j Dievą, kurs, tiesa, yra Didis Slėpinys, bet vis 
dėlto nors kiek nuvokiama kaip nuostabi > Išmintis it" 
Šviesa, Amžina Meilė ir Malonė ir Šventa Valia bei- 
galia. Indų Šventraštyje Bhagavad Gėta (Palaiminant 
čioji Giesmė) yra žodis: „Kokiu taku man kas nors ar
tinasi, taip aš jj pasveikinu. Mano yra visi takai, ku
riais žmonės mahespi atkyla, sako Dievas.“ 
, Dievui savo viduje pasišvenčiant, kyla dvasinės žmo
gaus jėgos ir jis šviesėja. Bet augindamas savo viduje- 
neapykanta kitiems, jis slenka iš Dievo Meilės, iškrinta: 
iPjos ir nyksta. Todėl reikia laikytis nuolatai to, iš l:w 
visa pareina, kas yra ir kas tenka patirti.

Jo visa kuriama ir visa — kas yra prasminga. Žiūrė
kime tai numanyti ir visose savo ir labai sunkiose patir
tyse tai suvokti. Tada nuslinks visi šešėliai nuo mūsą,, 
mes tapsime viltingesni ir matysime, kaip ir nuo tėvynės. • 
traukiasi šešėliai, kaip ji vis daugiau nušvinta.

Tėvynė yra Amžinojo Kūrėjo tautai paskirta vieta Ją. 
žmoniškumui atsiskleisti. O kad dabar daug jos žmonių 
išdrabstyti po visokias šalis, po Įvairias tautas, tai ir 
yra Amžinojo Kūrėjo veikimas. Ir taip jis nori tautos 
žmonių šviesėjimo. Atrodo, tarsi tėvynėje tuo negana- 
pasirūpinta.

Bet dabar visiems lyg veriasi akys, ir vis stipriau su
kyla pastangos žengti švieson. Sušvinta ir vis aiškiau, 
regėjimas būsimo tėvynės likimo. Matyt, kaip Aukš
čiausiasis pradeda šalinti tamsą nuo tėvynės, jam atsi- 
davusiems žmonėms leisdamas sielose vis aiškiau užte
kėti šviesą.
VBMM————-■■HMIŠS Į

' A. GIEDRIOJ

Plumpys
Per vasaros kaitras 

užsidegė Jokūbo Dėdino namai.
. „Tra-tra-tra!“

ant stogo ir žemai 
ugnis prašneko. 
Pagautas baimės, 
sujudo visas kaimas 

ir gintis nuo ugnies suskato.
Seniūnas raitas jodinėjo 
ir dar kai kam Įsakinėjo:

„Ei, vyrai! Cimbolai, Smaily, 
Galini, Dovilai, Baly!

Paimkit įnagius ir bėkit!
Ugnis — skubėkit!

[) tu, Plumpy, nesirengi? Brolau, greičiau!
Ne laikas bus, kai po visam...“
Plumpys ramiai atsako jam:

(Gerai, seniūne. Aš dabar tepamačiau.
Bet nebijok — nesusipeiksiu: 
kiaules pašersiu ir ateisiu.“
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Vištos
Dvi vieno būrio vištos, Kuode ir Rudoji, 

patvartšalyje sykį stovi
ir kalbasi. Rudoji sako tai: „Žinai, širdele, 

man širdį gelia,
kai pamatau tą pliuškę mūsų Raibę.

Tai, rodos, eibė
visų geriausių ypatybių, 

visų dorybių.
Tik tu žiūrėk, kas jos per išdidumas, 

kas eisenos per iškilnumas!
O kai sukarkina, kai sukadeną, 

tai, rodos, čia pati lakštingala skardena!“
— „Taip, taip, širdele“, tarė K'odė, „pastebėj 
ir tau tą pat seniai jau pasakyt norėjau.“
— „Matai, teisybę juk sakau, brangioji“

apsidžiaugė Rudoji.
„O dar tiktai pasižiūrėk ilgiau, 

tai mūsų sesė juo atrodys juokingiau...
Ve, ve, matai, kaip skiauterę prieš gaidį kelia, 

kaip gūžį stato!
O tas visai jos nė nemato: 
sau lesa, ir gana, žolelę.

Visai tokia ir Auksė. Ve, matai, 
kaip skiauterę iškėlusi aukštai 

pro gaidį žengia!

0 tas žiūrėt i ją nė nesirepgia: 
vis tiek čia jam, ar ji, ar medis.

Ne toks jis tuščias ir, kaip jos, sugedęs.
Tokia ir Kadė, ft Baltoji, 
ir Kanapėlė, ir Juodoji. 
Taip lygiai nuo anos 
neskirk jų nė vienos.“

O Kuode pritaria: „Ir aš, širdele, taip sakau.
Ir jau seniai nuo jų nusisukau.

Kad štai dar tu, Rudoji, tai kas kita: 
ir skiauterė, ir plunksnos, ir gūžys...

Jau čia ne tik gaidys: 
ir sakalas tur pamatyti tokią vištą.
Tikėk manim: tik tu viena visam būry 

verta stovėti vidury.“
Po tokių žodžių malonių Rudoji kumšt draugužei 
ir sako: „Ve, žiūrėk, gaidys per visą vištų būrį

i mudvi žiūri.
Sakiau, ateis diena ir mudviejų širdužei. .

Eiva tiktai artyn, -gana jau čia tupėti.
Tik duokiva ir į save pasižiūrėti.“

Ir, susiglosčiusios plunksnytes savo, 
abi gūžius atstatė, skiauteres iškėlė

ir pamažėliai
į patogiausią vietą nužingsniavo.

s. 1

Bronius Kulys1

Gestapo šyduose s
(Kacetinių memuarų fragmentai)

l.AIškviclimas
Nejučiomis gestapas nutiesė agentų tinklą Lietuvoje 

ir, kaip voras, iš slėptuvės sekė, kuriame kampelyje ir 
pro irgki plyšį j laisvę veržiasi tauta.

Nei pogrindžio veikėjas, nei apsukrus valdininkas, nei 
ramus nuošalus lietuvis nebuvo tikras dėl kiekvienos 
rytdienos.

Okupuotoje Lietuvoje buvo sunku ir tvanku, kaip ka
lėjime.

Ir nebeaišku, kur yra laisvo gyvenimo ir kalėjimo 
riba. x

Tarp laisvės ir kalėjimo žygiuoti yra rizikinga, štai 
nuo čia ir prasideda ši istorija.

Nuo 1944 metą vasario pabaigos Trakų mokytojų se
minarijoje vyravo pakilusi nuotaika. Auklėtiniai ką tik 
grižo iš Kauno, iš Alytaus ir-Vilniaus baigti mokslo "me
tų savoje seminarijoje, iš kurios pernai nacių komisarai 
buvo negailestingai išvaikę.

Grjžtančiojo seminaristo romantika tebegaubė' kurį 
laika seminariją ir visuomenę. Vėl mokslo šventovė gy
vuoja garsiuose Trakuose!

Aklėtinių džiaugsmais tenkinosi tėvai ir mokytojai.
Jauku buvo kiekvienam lietuviui sutikti grįžusi semi

naristą!
Po dviejų savaičių, pačiame seminarijos įkarštyje, ad

ministracinės direkcijos viršininkas telefonu iš Švietimo 
; Vadybos man pranešė:

— Be kitko, ar jau žinai, kad pirmadienį Tamsta 

kviečiamas į Švietimo Vadybą...
— Į Vadybą? O kas per reikalai?
— Kviečiamas ir Marijampolės mokytojų seminarijos i 

direktorius p. A.
— Gal būt, ryšium su leidimu tęsti mokslą?
— Nežinau. Gal būt. Smulkiau gali informuoti de-» 

partamento direktorius.
Dar sumetėm po žodi apie einamuosius reikalus, iE 

administracinės direkcijos viršininkas ramiu. ir išvargu
siu tonu atsisveikino.

Pirmadienį? O, dar visa savaitė!
Netrukus iš vyr. patarėjo (K.) atsitiktinai sužinojau, 

kad abu kviečiamieji būsią pristatyti dr. Riffenstahl’iui 
abu direktoriai dalyvausią kažkokiame pasitarime.

O kokiame ’pasitarime? Kas per audijencija?
Tuo laiku, kada buvau kviečiamas, jau tiek buvo' 

stabdomas Lietuvos mokyklų veikimas Įvairiais nacių 
nuostatais, tiek varžomas kultūrinis aktyvumas ir inte
ligentijos iniciatyva, kad kiekviename paprastame žings
nyje, kiekviename reikšmingame pasitarime glūdėjo 
arba pikta okupantų prievarta arba viliojančiuose siur
prizuose užmaskuota klasta.

Man neįmanoma įspėti, ar bus pareikštas naujas su
varžymas, ar laikinai išgalvotas koks nors nusileidi
mas. .. Nuolaida? Trakų mokytojų seminarijai vėl? . .

Nacių okupacijos bėgyje jau nebetrūko pavyzdžių, 
kaip komisarai, čia suvaržydami, čia nusileisdami, lavi
ruoja ir bando lietuvių tautos charakterį
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Reformos, potvarkiai ir pakeitimai lietuviu nenaudai. 
Bene daugiausia kliūdavo švietimui. Dažnas potvarkis 
paliesdavo arba švietimą apskritai arba moksleiviją, stu- 
'dentiją arba tam tikras mokyklas, mokytojo darbą, o 
kartais net atskirus švietimo darbuotojus.

Jau pirmaisiais nacių okupacijos metais Lietuvoje 
mūsą Švietimo Ministerija buvo pavadinta Švietimo Va
dyba; vyriausias jos valdytojas buvo nebe . ministeris,
bet~vadinamasis generalinis tarėjas. Iš pradžią šios pa
reigos buvo pavestos dr. Pranui Germantui, kuris, bū- 

. damas garbingas lietuvis, stengėsi, kaip jo priešai sako, 
nėrėsi iš kailio, kad tik Lietuvos kultūra ir mokslo jau
nimas turėtą nors kiek pakenčiamas sąlygas.
i Kai nepavyko Lietuvos vyru sušaukti priverstinais 
^savanoriais registruotis j vokiečiu vvehrmachtą nei su
formuoti SS legijonų, komisarai uždarė Vilniaus ir Kau
no universitetus, uždarė Švenčionių, Šiaulių, Traką ir 
(Marijampolės mokytoją seminarijas, išdaužė langus, iš- 
'kabas, ištrupino kabinetus; gestapo vokiečiai areštavo 
■(inteligentus, mokyklą direktorius, profesorius ir švieti
mo Generalinį Tarėją dr. P. Germantą. Tai vyko 1943 

■metą kovo menesj iš 16 į 17 naktį.
f Dr. P. Germantas ir visi areštuotieji ištremti j Vokie
tija, Stutthof’o koncentracinę stovyklą, kur buvo kanki
nama 500 Lietuvos inteligentui, o į Lietuvos švietimo 
svarbiausiąjį postą buvo paskirtas prof. dr. Schreinert, 
ir jo etatas pavadintas taip: įgaliotinis Lietuvos Švieti
mo Reikalams. Paskirtasis partinis vokietis negalėjo tin
kamai atstovauti kitos tautos reikalą, dargi po tokią 
Šiaurią įvykių, sukrėtusią visą Lietuvą.

Patrijotiška lietuvių tauta nepabūgo tokią žiaurią na
ciu priemonių. Vis tiek vyrai nėjo vokiečių wehrmach- 
tan, o tebelikusi tarnyboje lietuvių policija padėjo bro
liams slapstytis namie ir miškuose, iš anksto pranešda
ma gestapo nutarimus ir pavojus. „Nesurasdavo“. „Ne-
sugaudavo"..

Tada okupantai bandė pradėti kalbėtis su lietuviais 
nebe piktuoju, bet „geruoju“. Ypač, kad frontas Rytuose 
pamažu „planingai“ traukėsi atgal, visą tautą radijai 
pranešinėjo apie vokiečių nepasisekimus.

Pamažu naciai, kaip spekuliantai, ėmė daryti nuolai
das švietimo srityje... pamažu.

Visų pirma, pakeitė įgaliotinį Lietuvos Švietimo Rei
kalams. Tam pačiam, iki šiol stabilizavusiam švietimą 
nepatogu staiga nusileisti. Ponas Schreinert’as išvyko 
atostogų, pagaliau nebegrįžo. Prisistatė j tas pačias pa
reigas kitas įgaliotinis. Tai dr. Riffenstahl.

Pastarasis tuojau pasakė keletą nuoširdžią kalbų ii 
sugestijonavo, tarsi būtų lietuvių, bičiulis, suprantąs mū
sų tautos reikalus ir nelaimes.

Žinoma, jie abu — abu įgaliotinio pareigose nebuvo 
savarankiški, nurodymus gaudavo iš generalinio komi- 
sarijąto; bet antrajam buvo patogesnių momentą pasiro
dyti nuoširdžiu, pozuoti geradarį.

Dr. Riffenstahl’is, perėmęs švietimo valdžią, „leido“ 
vėl apdaryti dvi seminariji: Švietimo Vadybos aukštieji 
pareigūnai pirmon eilėn pasiūlė dvi vietovi: Šiaulius ii 
Marijampolę, nes abiejose buvo daugiausia seminaristų 
abiejose ekonominės sąlygos tinkamesnės; ir tikėta, kac’ 
abiejose, be ypatingai sunkių kliūčių^ būtą patogiausia 
šių mokslo metą viduryje sutelkti auklėtinius leistam 
mokyklos darbui tęsti; kitos uždarytosios seminarijos 
per daug priblokštos ir staiga nebeprikeliamos.

L'Mimą gavo Šiauliai, o Marijampolė užkliuvo: nesu
tiko gestapas atidaryti vėl, ir gana, nežiūrint, kad gene
ralinio komisarijato viršininkai pritarė leisti.

Neleistosios vieton vėl buyo pasiūlyta. Nagi — Tra
tai. t Generaliniam komisarijatui Trakai — pažįstami 
kaip kurortinė vietovė, o seminarija žinoma savo erdvio
mis paioipomis; čia komisarijatas kas vasarą rengdavo 
vokiečių kalbos kursus Lietuvos mokytojams. O Vil

niaus naciniai komisarai Trakuose buvo pasiskirstę vilas 
vasaroti ir atostogauti.

Pasiūlymas praėjo pro visus komisarus ir gestapą. 
Trakai laimėjo, tik ta laimė „nusišypsojo“ vienu mėne
siu vėliau negu Šiauliams, kur jau buvo mokslas pradė
tas ir ryžtingai varomas, nebepatiriant naujų gestapinią 
trukdymų vėl uždaryti.

O Marijampolės mokytoją seminarijos likimas taip ir 
liko neišspręstas, betgi neatmestas, nes generalkomisari- 
jatas palaike; žodžiu, svarstytinas ir judintinas, kaip ir 
daugumas kitą švietimo reikalų, į kuriuos neatsakoma 
tiesiog beviltiškai. — žadama kada nors atsižvelgti, iš
kelti, nagrinėti... tenkinti.

Todėl Marijampolės mokytojų seminarijos direkto- 
jiaus iškvietimas tiesiog kalbėtis su įgaliotiniu, vyriau
siuoju vokiečių pareigūnu Švietimo Vadyboje, gal būt, 
reikalingas.

Bet ko man tenai? Trakų mokytoją seminarija vėl 
dirba. Leidimas rankose. Darbai kasdien auga. Smagu 
Išgyventi seminarijos darbymetį. Kiekvienam minutė 
brangi, kaip grižusiojo seminaristo, džiaugsmas. Kuriems; 
galams vykti i vadybą, jei Traką seminarijos tolimesnis 
tvarkymasis yra grynai mokyklos vidaus reikalas?

Nebent padėkoti. Bet šitokiam aktui ponas, kuriam- 
padėka priklauso, pats nekviečia. Trakai kaip nors su
sipras patys...

Pagaliau gyvename labai neaiškius ir įtemptus laikus, 
kamgi dar norėti, kad karo chaoso ir tautų, vergijoj bū
tą viskas ryšku, nuoseklu ar bent išsiaiškintina.

Gal būt, ponas dr. Riffenstahl užsimanė pasigirti, kad 
Trakams siurprizą padaręs, pasiteisinti, kad Marijam
polės nepasisekimas ne nuo jo vieno priklauso ir... o ka 
gi daugiau? Juk tai pakanka, kad įvyktų tuščia ma
niera — audijencija, kokias naciai labai praktikuodavo.

Priims, aukštu tonu pakalbės, bus nuostabiai manda
gūs, o po audijencijos vėl režimas tas pats: aplinkraščiai 
kliudys ir Trakus. Mėgo naciai veidmainiauti. Lietu
viai pažino ją visokias audijencijas, priėmimus, pompas
tiškas iškilmes ir paradus.

Nors iš įgaliotinio dr. Riffenstahl’io, kaip švietimo, 
mokslo žmogaus, lauktina ko nors originaliau, prakil
niau, tačiau...

Iki šiol Lietuvoje visi nacių tarnai kaip vienas — sv 
tomis pačiomis užgaidomis, nedorybėmis: ir Vokietijos; 
mokslo daktarai, profesoriai; jei tik priklausantis parti
jai,. tai...

Taigi, nesurasdamas tikrųjų kvietimo motyvų ir ži
nodamas, kad mūsą švietimą prižiūri klastingas kitatau
tis, audijencijoje nenumačiau nieko gera.

Netgi pabūkštavau: pasakys, kad. vėl seminarija už
daryta.

Nei tarnybinė Įgaliotinio didybė neimponavo, .nei y i 
iniciatyva — reikšminga lietuvių interesams; tačiau 
mane kvietė lietuviai viršininkai, pažįstami ir neįtariami 
bendradarbiai.

Pagaliau audijeącijos išvakarėse mane užvaldė sėslu
mas, didelis nenoras vykti iš seminarijos aplinkumos, 
kur su auklėtiniais ir mokytojais čia pat rūmuos^, kaip 
pilyje, gyvenau.

Laimingos mintys įkyriai kurstė įgalioti kurį nors 
mokytoją, o pačiam verčiau ■nuveikti kokį naudingu dar-' 
bą namie, seminarijoje, mokytojų ir auklėtinių draugys
tėje. Nieko nėra maloniau, kaip dirbti su moliniais, 
turėti visados prie savęs jaunimą ir jausti jų idealisti
nius troškimus, nes mokytojui administracija yra be sie
los; okupacinės valdžios raštuose ir oficialiuose -'ktuose, 
manierose stinga pagarbos žmogui, per daug jratinos 
„gudrybių“, veidmainysčių: žiūrėk, kalbi net s • < savu 
tautiečiu ir jau tu jo nebepažįsti, čia jis tau toki nie
kus kaip gryna tiesą tauškia, nežinai, ar jis ir tavimi 
nebetikras, ar iš viso toks jau okupacijoj susitupėj'-
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Mok., voj4, okupacinio sunkmečio suvargintą, sveikiausiai gaivina tiesioginis bendradarbiavimas su auklėtiniais —'ateini j klasę, pamokoje pailsi, prasigiedrini. Sunku atsižadėti tą gražiu klasės valandėlių, to patrijotiško, karšto jaunimo, kuris kiekvienu momentu pasiryžęs dėl ■Lietuvos sutirpti frontą ugnyse, dėl Lietuvos!Išvakarių naktį pranašingas sapnas: iš miglę gilumos ■prisistato vienas mano pažįstamas mokytojas. Jis išauga toks didelis prieš mane su kirviu ir visomis jėgomis kerta man į galva. Konvulsingai krūptelėdamas, nubudau.Savo šeimoje išsiaiškinau, kad sapnas -bene reiškia koki nous netikėta puolimą, įvykį, nemalonumą, kuris gali pasitaikyti audijencijoje. Ir numojau lengva ranka.Taip nieko nepaisydamas, nustatytu laiku punktualiai buvau vadyboje. O audijencija per Savaitę visai išbluko. .. ęVienam mokytojui, vyriausiam amžiumi ir stažu, palikau įgaliojimą: „Prašau pavaduoti mane direktoriaus pareigose, kol grįšiu“.Tai buvo mano nesąmoningas atsisveikinimas su savo pašaukimo pareigomis Trakuose.• 2. AudijencijaKabinete departamento direktoriaus dar nebuvo. Administracinės direkcijos viršininkas paprašė mane lukterėti, prisėsti:— Tiesiog sunku. Tokiu nemalonumą būna. Kiek painiavos...— Sunkius laikus ir gyvenam, — palaikiau kalbą, — Įtempta atmosfera. Dūstame spaudžiami vergijoje.— Pavyzdžiui. Vienas direktorius praneša apie privačiai išlaikomas klases. Pranešimas neatitinka tuo reikalu paskelbto įgaliotinio aplinkraščio. Raštus skaitome ne mes vieni. Nežinau, kodėl tas direktorius neslorien- tuoja. Gerai, jei ‘raštas pas vokietį neužkliūva — priešingu atveju... Juk mes nusiunčiam aplinkraščius, bet nežinome, kiek ten, kažkur, tu privačią klasią. Direktorius savo gimnazijoje gali tvarkytis, kaip jam tinka, o pranešti, kaip reikalauja...Nepažinau direktoriaus, kuris, rodos, paklydo kombinacijose. Ir nenuostabu. Tokiais laikais direktorius yra vienintelis- mokyklos besisukąs ir nepavargstąs ratas: čia administraciniai rūpesčiai, pradedant kreida, šluota, sugriautu pečium ir baigiant spindinčiomis klasėmis bei salėmis ,— taigi jis yra uoliausias ūkvedys; čia mokytoju ligos, negalavimai, šlubčiojimai darbe — taigi jis yra tvirčiausias šulas atlaikyti lygsvarą; čia nemokšos žandarai ir SS kareiviai kišasi į mokyklos autonomiją, degina baldus, vagia mokslo priemones ir išpardavinėja gatvią chuliganams, o nesugadintas jaunimas apmokamą parsidavėlių, skundžiamas ir gaudomas išsilaksto i miškus — taigi jis yra geraširdis tėvas ir jaunimo angelas sargas. Nebe anie laikai... Jei direktorius nori pakenčiamai tvarkytis ir nenusikalsti nei istorijai, nei reikiamam lojalumui... o, reikia Įsitempti. Nelaiminga būtą okupacinią laiką mokykla, jei direktorius tik sėdėtą kabinete, rašinėtų tikslius raštelius, tik viršininkautą mokytojams ir mokiniams (būna okupacijoje tokiu), reprezentuotą mokykla prieš vokiečius ir, žodžiu, viskas - formaliai būtą gerai. " Be pedagoginią, adminis- tracinią gabumą, mokslingume^ stažo tokiais laikais reikalaujama kitko ir iš administracinės direkcijos viršininko, ir iš direktorią, ir iš mokytoją.— Kaip Švietimo Vadybai in corpore, taip ir mokykloms sunkėja, darbas, komplikuojasi, ėda nervus. Netgi palūžta silpnesnieji— O yra vienas kitas palūžėlis, — pritaria man direkcijos viršininkas ir staiga cituoja man du „veiklaus“ mokytojėlio skundu: vienas skundas baigiamas „Tegyvuoja Stalinas“, antras — „Heil Hitler“; abiejuose pastarasis hameleonas iškoneveikia ir skundžia savo padorius kolegas, kaip neveiklius.^

Abu karčiai juokiamės kaip broliai. O širdin griūvs gailestis ir neapykanta išdavikui, kurių pasirodo gali sutikti bet kur. Bet mes abu laisvai reiškiam nuomones ir vienas kitu pasitikim. Bent nors ir atsigauni savąjį brolį, tautietį tebekenčianti ir neparsidavusį radęs.— Tiesa, — sugrįžo prie reikalą administracinės direkcijos viršininkas, — mes neseniai išsiuntinėjom aplinkrašti... dėl patalpą... kariuomenės naudojamą... sunaikinto turto... Nevenkite atsakyti labai smulkiai... nors istorijai bus medžiaga.— Istorijai, — atsidusau, — o dabar... kas dabar? Tylėti?Tuo tarpu atvyko departameto direktorius. Aš perėjau i kitą kabinetą.— Dirbame, pradėjome, — referavau direktoriui, skubėdamas pabrėžti tai, kad, jei kas leidimą atimtų, būtą labai nepatogu išvaikyti seminaristus.— Kiek kursą turi? — Domėjosi direktorius.— Keturi pagrindiniai... Seminaristai ir mokytojai geroje nuotaikoje... — toliau nebespėjau išdėstyti, kad maistą ir lėšas gausiu iš lietuvišką įstaigų, visuomenė parems; jau susitarta su reikiamais asmenimis, turiu rimtų garantiją; ekonominiu atžvilgiu, kiek buvo abejota, dabar Švietimo Vadybai nebekels sunkumą.Direktorius paskubo:— Gerai... įgaliotinis’ žada vizituoti. Nuvyksime po savaitės... ' '*• ■Atvyks? Pamanyk, tu man! Kažin kas jam daugiau rūpi: atgijusi mokykla, ar išgarsėjusi Trakų pilis, vilos, ežerai, ar viskas kartu?Čia kaip tik įėjo kabinetan pora pedagogą: antras kviestasis direktorius „ir Marijampolės mergaičių gimnazijos direktorė... Pavyzdinės pr. mokyklos vedėjas iš Marijampolės neatvykęs dėl rimtą priežasčių. Vadinas, buvo kviesti keturi.Marijampoliškiai skaičiavo savas uždarytąją mokyklų bėdas, aš stebėjau, kaip skamba čia vienas, čia kitas de partamento direktoriaus telefonai: vienas iš vadybos skyrių, kabinetą, antras iš užmiesčio, iš mokyklų. Abu te-i leforfai perduoda kitas Lietuvos švietimo bėdas ir prane-1 Šimus apie iškombinuotas varžomo švietimo išeitis. .Direktorius čia kalba su mumis, čia į telefonus, atsirėmę) kėdėje, tartum ministeris. Ir, štai-, šią valandą mes trys kviestieji, esame gyvi liudininkai, kad visi lietuvįa dirba, kovoja, rizikuoja, kad mūsą švietimas nemer dėtų...O, kol mūsą žmonės, kol savieji, sėdės tokiuose postuose, mes gyvuosime!Direktorius atkreipė visą dėmesį:— Įgaliotinis siūlė keisti seminarijos- programas. S[-, tos neatitinkančios „Naujosios Europos“ laiko dvasios re i-, kalavimą. Gerai, sakau, duokit man pavyzdžius. Pakeisime. O iš kur jie ištrauks tokius pavyzdžius?Pagaliau sužinojau iš departamento direktoriaus, kadį įgaliotinis serga; progai pasitaikius per daug nusivai-' šino...Telefonu departamento direktorius pranešė įgaliotiniui viešbutin, kur jis rezidavo, kas kviečiami atvyko irt ko trūksta, na, ir visi trys, vadovaujami departamento direktoriaus, pėsti (automobilio nebuvo) iškeliavom pas bepagiriojantj įgaliotinį.Katedra. Gedimino gatvė.Departamento direktorius draugiškai ir preciziškai įrodinėjo, kad mes kasmet išleidžiam po devynis šimtus abiturijentų, o tai karo metais didelis laimėjimas; įsivaizduokite, koks tai indėlis valstybės aparatui... inteligentija!Paskui marijampoliškiai, nujausdami, kad tuojau būsime pristatyti įgaliotiniui, pakartotinai prisiminė savo bėdas: ka ir kaip kalbėti, ko prašyti.Pravartu man susitelktu Bet ką...
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' Hm... .įgaliotlrils vizituos“..........Naujosios Europos
fEminarijų programos“... smagios vaišės... ligotos pa
birios. ..

Gal būt, dr. Riffenstahl'is tikrai neblogas žmogus. O 
kas kad partinis? Manykim sau, kad jis labai kultūrin
gas, ne fanatikas, gal būt, susidomėjęs pedagoginėmis 
problemomis arba, duok Dieve, lietuviams simpatizuoja? 
Kodėl gi nors vienas toks protaujantis egzempliorius ne
galėtu kaip tik čia, Šitame poste, budėti ir gerinti pašli- 
jusio fronto užnugarį?

— O iš kurio galo man pradėti ir ką akcentuoti? 
Kreipiausi j savo keleivius susitarti, kad žinočiau, ko
kios deklamacijos vyks įgaliotinio akivaizdoje.

— Padėkoti, —; nusišypsojo marijampoliškė direktore, 
Ir mums visiems vieningai ir trumpai suprantama, kad 
iš pradžios man tik tiek, o antraeiliai reikaliukai iškįls 
tuo momentu.

Dėkoti? Kokia keista ir sunki pareiga. Juk įgaliotinis 
mokyklos neįsteigė, neįkūrė. Naciai, nesiskaitydami su 
demokratinės tautos laisve, panorėjo uždaryti — uždarė, 
pakrypo politika kitaip — atidarė. Už ką gi uėkoti? 
Dėkoti, kai dar šiandien verkia tie vietiniai mokiniaį, 
kurie neišgalėjo mokytis kitur ir sugaišo ištisus metus, 
atsiliko nuo draugų...

Jei, pavyzdžiui, įgaliotinis — protaujanti figūra, na, 
ir suvokia objektyvinę padėlį ir numato partijos politiką 

‘klaidas, tai savo širdyje gali mane laikyti mažyčiu vergu", 
kai pulsiu su padėka. Neduok, Viešpatie, kam tos audi- 
jencijos reikėjo! Kas ją ir išgalvojo!

''Nebent trumpai referuoti: pradėtas darbas eina; įdo
mu, kad įgaliotinis neužmiršta Trakų; laukiame vizitaci
jos. .. O paskui, kaip sutarta direktoriaus kabinete, pa
rbūti vertėju kolegoms marijampoliškiams.

Na, štai viešbutis „Bristo!“. Departamento direkto
riaus vedami, įeiname vienas paskui kitų. Palengva 
slenkame pirmyn koridorium.

Tylu. Mes susikaupę. Svečių lentoje atžymėta: 
Nr. 21, dr. Riffenstahl.

— Kuris' esate čia ponas K... (ištaria mano pavardę), 
•— atsiradę šalia mūsų du uniformuoti gestapo vokiečiai.

— Tamsta? Labai prašau! Užeisime Į mūsų įstaigą 
pusvalandžiui pasikalbėti, paskui vėl grįšite.

Tas pusvalandis vėliau užsitęsė keletu mėnesių...
— Aš privalau būti kartu su kitais pas dr. Riffen- 

stalil’j, — atsakiau.
Kol vienas vokietis čia pat pasakė telefonu kažką 

įgaliotiniui, departamento driektorius nusigando, manęs 
nebetekdamas:

— Kas čia... kas čia... Nejauti ko bloga?
— Nežinau, K kur ateina nelaimė. .
Man buvo įsakyta eiti pirmyn.
Vėl Gedimino gatvė. Nauji palydovai. Mano kole

gos liko išgąstyje. Ir nebemačiau jų iki šiol (1945.t 
VII. 17).

Mano palydovai kaip velniukai „nuoširdžiai“ manda
gūs. Mane leidžia vis pirmuoju. Krūtinėje kaupiasi pa
siryžimas: bėgti ir įsimaišyti j gatvės minia...

Abu atsargiai ir budriai stebi kiekvieną mano žvilgs
nį, kriokštavimą, šniurkštimą. Abu abi rankas laiko sa
vo mundirų kišenėse, parengę kulka... ir stipriai skelia 
batų pasagomis į trotuarą.

Abu: vienas — subrendęs, vidutinio amžiaus, veidas 
■rfebus, eina greta manęs iš dešinės, jo pečiai pakelti, 
įtarsi pasirengęs kiekvienu momentu mane čiupti už 
abiejų alkūnių, dargi užmezga kalbą: „Ar visados Lie
tuvoje tokia ilga ir šalta žiema?“; antras — jaunas, apie 
,18—20 metų amžiaus, aukštas, lieknas, eina paskum 
Inane.

Veda,mane tarsi karo nusikaltėlį. Abu išdidžiai kry
puoja.

Prieiname geštapų. Sargybių v kaukšt batų kulnimis. 

Mano palydovai, pakeldami dešiniąsias rankas, priima 
tarnybinę sargybinio pagalbą.

Lipame laiptais į trečią ar ketvirtą aukštą. Į nedi
delį kambarį. Palydovai užtrenkia duris. Sustojam 
Vienas palydovas man iŠ dešinės, antras iš kairės,

— Tamsta areštuotas! Ar nežinai už ką?l 
Tie ponaičiai dabar šelmiškai juokiasi.
AŠ atkertu:
•— Nežinau... Sakykite.
— O nenujauti?
•—Ne! Tuo tarpu visai nenujauciau, — nedvejoda

mas stebinu abudu ponaičiu, netikinčiu mano atsaky
mais.

— Tamstą ryt vešime..j Kauno geštapą, — kvatojasi 
abu ir toliau ironizuoja, — ten tai žinosite pats ir ki
tiems pasakysite... O, pasakysite... Na, dabar duo
kite ginklą!

— /Tikrinkite patys.
Abu ponai geštapiečiai iščiupinėja mano kišenes, ap

graibo mane, visą, dar pakartotinai išknebinėja.
— Atiduokite literatūrą,*) ginklą, visus daiktus, raš

tus. Atiduoki.te pagaliau viską, ka su savimi turite.
— Ieškokite. Laiko turime. Dabar nebe mano valia, 

•— ramiai sau atsakinėju abiems darbštiesiems krątyto- 
jams, kurie ėmė mane lyg stiebų braukyti, ieškoti pa
mušaluose ir siūlėse...'

Labai stebiu, ką iškrapšto, ka padeda ant stalo šalia 
mano portfelio. Kaskart man ramiau, kaskart drąsa 
bangomis auga: mano naudai krata. Graži sugestija’ 
štai, ir nekaltas, ramus pilietis, per klaidą čia patekęs; 
be reikalo toks įtemptas ponų atsargumas, tokios pastan
gos.

Kas per dokumentai, kam tie mokinių sąrašai, semi
narijos antspaudas? Ir taip viskas: kas, kam, kodėl?

Malonu aiškinti — esu be kaltės įrodomųjų davinių. 
Ir nepatogu patirti, kad abu geštapiečiai’netiki mano tie
sos žodžiams.

Jaunesnysis geštapietis, rodos, ir lietuviškai supranta, 
paskaito, bet irgi abejutis. Abu baidosi, ■ kad čia kas . 
nors užmaskuota, reikia ypatingai iššifruoti ir ką tu, 
žmogus, jiems... Siūlau viską greitai grąžinti Švietimo 
Vadybai Vilniuje arba mokytojų seminarijai Trakuose. 
Ne! Jei gestapo naguose, tai tu kaltas, o tavo daiktai — 
įtartini. Baigta! Tylėk!

Antrasis geštapietis sėda prie rašomosios mašinėlės. 
Abu geštapiečiai lyg nusivylę žiūri į vienas kitą. Tikrina 
ar tą žmogų, atsiviliojo...

Senesnysis ima vartyti savo popierius, perskaito ma
no vardą, pavardę. Paskui vėl klausia, iš kur, kada gi
męs, kokias einu pareigas.

Atsakinėju. O kur gyvenanti žmona? Kur — labai1 
tiksliai!

Ir atsakau tyčia ne tiksliai. Nuslepiu tikrąją žmo
nos gyvenamąją vietą Vilniuje, kur mūsų privataus buto 
gestapas, rodos, nežino. Kad aš į Trakus iš Vilniaus va
žinėju — gestapas taip pat nežino. Taigi apsaugoja žmo
ną nuo galimo arešto, o savo butą nuo kratos.

- Mano atsakymus surašė mašinėle dviejuose egzem
plioriuose. Duoda man pasirašyti.

Ir vėl krata iš naujo. ■ Kedena, purto; čiupinėja ir 
nečiupinėtinas vieteles. Ramiai pasiduodu. Dar drą
siau negu pirmiau.

— Apsivilkite, susitvarkykite ir marš! — Paniekina
mai abu dirstelėjo j mane.

— Pas poną įgaliotinį? — Oficijaliai prabilau.
— Ne! Ne! Ne tenai!
— Bet Jūs man sakėte, kad už pusvalandžio...
— Ne, negrįšite. Suprantate pagaliau?
— Jūs man žadėjote. O žinojote, kad neįeisite grįžti.

*) nelegalią.

20

22



EWfnste 
Nereikia..! .

Oginskis
-Tai ko jūs norit i J manęs? ' .

Zaranka' 
Papliupo 

K pykčio žlembt ir vėl kąip vištos karkia. 
Et, mergiška galva — skystimas viena*. v

Anelė 
Aš nekalta...

Efrezina . . - •
Su jais kalbėti neverta.
Šie taurūs riteriai įžeis skaudžiau, 
Negu visi Sapiegos. į : _

Elžbieta 
(puldama Zaranka) < \

O kas Tu? 
Šuva? Skalikas? Plepalus nešiot, 
Už durą paklausyt, pašnipinėt — 
Tai tavo darbas, skurdžiau nelaiminga*.

Oginskis
Tai šarkos. Eikite iš čia. Laukan. ' ■ (

Anelė ’ ■. *
Tėvel, mes su tavim vienu norėjom... .

Oginskis ' ‘
O aš nenoriu su jumis kalbėt.
Čia vyrą reikalas.

Elžbieta
Prašau, tėvel... '

Oginskis
Girdėjai, — aš prašiau tuojau išeit? -•

Anelė _ ■
Sesele, eikime. ,

Elžbieta
O, Dieve, Dieve.

(Anelė su Efrozina išsiveda verkiančią Elž- 
bietą)

7
Tie patys, be Oginskaičių

Zaranka
Be moterų — kaip be uodą prie stalo.

Oginskis ■
Oginskiai — kunigaikščiai iš senovės.
O kas Sapiegos tie? Pernykščiai driskiai.
Palaižos be pastogės. Sukčiai, — štai kas.
Oginskių seno bato neverti

Vysnioveckis
O kunigaikščių Vysnioveckią vardas, 
Ne paslaptis, skambesnis už Oginskių.
Tačiau ne tai svarbu. Svarbu, kad šitas

' Ištvirkęs niekšas skriaudžia merginas.
Oginskis

Na, tavo Seniauskaitei nieko bloga 
Dar nepadarė. - 

Vysnioveckis
— Mano kunigaikšti, .

Jis jos neves. Piršlybom garbų plėšia.
Oginskis t

Ne tai svarbu. Svarbu, kad malto dukrai
■Jis piršos. Vesti buvo pažadėjęs.

Zaranka
Pasiusti galima beklausant jūsą.
Jei būtų šitaip man, as būčiau vyras
Pagaučiau- bernužėlį prie žmonių, 
Kaip įliėmeni pamokyčiau..

Oginskis 
Gerai. 
Žandan pirmasis smūgis man priklauso.

(Oginskis pasisuka ir nueina. — ji nenoro
mis oaseka Vysnioveckis)

Zaranka S . .
Cha-cha-cha-cha. Tai bus ko pažiūrėti.

(Ėjęs j priešingą pusę, negu išėjo Oginski#
• su Vysnioveckiu, staiga sustoja ir ranka 1

' užsiima bumų, tarytum bijodamas, kad lūpos 
pačios neprabiltų. Kaž ką pamatęs, bėga 
atgal ir pakuždomis šaukia j tą pusę, kur 
nuėjo anuodu).

Palaukite. Kur jūs? Atgal, atgaL
Čionai ateina jūsų balandėliai. ’ • ■
Neklausot? Ką? Nenorit? Kaip sau norit v y
O aš vis tiek sargyboj pasiliksiu. ' .

(Slepiasi už kolonos. Ateina Mykolas Sa-*
, , piega ir Seniauskaitė)

' ' 9
Zaranka, Myk. Sapiega, Seniauskaitė " ‘

. Myk. Sapiega _ - .
Tu netiki manim? - 5* '

Seniauskaitė
Ar aš žinau?
Tikiu. Turbūt, tikiu. Tu toks ūmus... ;

Myk. Sapiega
Elžbietos nemylėjau niekuomet.
Tik dėl akių piršaus. Tavęs ilgėjaus.
Maniau, sukelsiu tavyje pavydų...

Seniauskaitė
O, Mykol, Mykol. Kam tu taip kalbi.

Myk. Sapiega '
O kam su manim tu vis šalta?
Lyg būčiau svečias tavo buityje...;

Seniauskaitė ~~
Brangusis. Augau it pušis viena.
Anksti našlaitė palikau. Reikėjo
Prie svetimų man glaustis ir. bijoti, «
Kad jiem nebūčiau lyg sunki našta.
Tylėt išmokau. Būt visiems lygi.
Su šypsena veide, nors kartais širdį
Toks.griaužė kirminas, taip buvo Ii idna.
Kad, rodos, bėgtum i pasaulio kraštą.

■ Ir, veidų samanom pridengus, verktum, 
Kol akmeniu širdis bejausmė virstų...

Myk. Sapiega
Stebiesi, kad suprast tave nelengva?

(Zaranka besišypsodamas nuslenka J rūmų 
vidų)

Tie patys, be Zarankos 
Seniauskaitė

Kaip tu manai, ka aš sapnuot galėjau 
Prigludusi po verkiančiais žilvičiais? 

Myk. Sapiega
O Vysnioveckis, kų,— tu draugavai?... 

Seniauskaitė
O, niekniekiai. Prikibo karalienė
Ir Vysnioveckį ėmė piršt. Pati •

.Ir tas šlykščias kalbas paleido.
Itįik. Sapiega

Abu, mylėdami, kits kita skriaudėm... - 
Seniauskaitė

Aš -y kų. Aš savo valios neturiu.
O kai dar painiojasi karalienė — /
Nebėr kur dėtis.

Myk. Sapiega • ‘
Našlaitėle mano.

Seniauskaitė
Likimas mūsjj tavo vieno rankoj.
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E. Stolarzewlcz savo knygoje „BTbljografja pism 
Mickiewicza“ 1924 p. 165—166, žymėdamas ir lietuviškus 
vertimus, pateikė vos 6 bibliografines pozicijas; nieko jis 
nežino, pvz., apie lietuviškus „Gražinos“, „Konrado Va
lenrodo” ar „Vėliniu" vertimus. Jj kiek papildė savo 
recenzijoje (Baras 1*925 Nr. 1) Vacį. Biržiška. Plačių, 
kruopžciai surankiotu Mickevičiaus veikalu lietuviškų j ij 
vertimų bibliografijų parūpino 1927 m. M. Brenšteinas 
(M. Brensztejn, Bibljografja utwordw Mickiewicza prza- 
ložonych na język litewski — Žrddla Mocy, Vilnius 1927 
Nr. 1 p. 69—79; yra ir atskiras atspaudas). Autorius su
žymėjo ne tik stambiuosius dalykus, bet ir smulkmenas, 
išmėtytas Įvairioje lietuvių spaudoje. Tačiau ir jo bib
liografiją jau galima papildyti, ypač suradus daugiau 
rankraštinės medžiagos. Kai ką reikėtų ir pataisyti. 
Antai Brenšteinas nurodo, kad „Viliją“ yra išvertus ir 
A. Maciejauskas, A. Geležninko slapyvardžiu 1905 m. iš
leistoje savo knygelėje „Jaunikaičiams dienos". Faktiš
kai betgi ten yra įdėtas kiek pataisytas Dagilio tos dai
nos vertimas, imtas iš jo 1891 m. „Lietuviszko sziupinio". 
Remdamasis J. Adomaičiu-Budriu, Brenšteinas spėjamai 
nurodo, kad 1885 m. būvąs spausdinamas Dagilėlio (anot 
jo, tai kun. Morkio pseudonimas!) „Pono Tado” verti
mas, nors Budrys aiškiai rašė apie Dagilį.

Apžvelgdami lietuviškus Mickevičiaus raštų vertimus, 
nesiribosime sausu bibliografinių duomenį; sužymėjimu, 
o mėginsime drauge apibudinti ir mūsų literatūros dau
giau kaip šimtmečio raida: priminsime kai kuriuos pla
tesnės visuomenės primirštus ar net ir nežinomus jai 
mūsų literatus, ryšium su nevienodu Mickevičiaus vei
kalų vertinimu ir jo tų ar kitų veikalų pasirinkimu ver
timams iškelsime mūsų literatūros ir i et apskritai kul
tūros gyvenimo Įvairuojančias tendencies; pagaliau pa
iliustruosime Mickevičiaus veikalų vertimų ištraukomis 
mūsų poetinės kalbos vystymąsi.

Gal daug kam bus visai nelaukta išgirsti, kad pir
masis žinomas Mickevičiaus vertėjas lietuvių kalbon bus 
buvęs Simanas Daukantas. Jis dar, tur būt, tebestuden- 
taudamas Vilniuje išvertė Mickevičiaus apsakymėli apie 
narsiąją Živilę, tą gal pirmąjį, pasireiškimą Mickevi
čiaus susidomėjimo Lietuvos istorija, davusio vėliau 
„Gražiną“ ir „Konradą Valenrodą". Mickevičius „Živilę“ 
paskaitė 1819. I. 24 d. studentų filomatų draugijos susi
rinkime ir tais pat metais anonimiškai išspausdino Vil
niaus laikraštyje „Tygodnik WileAski“. Apysakaitė buvo 
paskelbta kaip autentiška ištrauka iš senoviškų rank
raščių. Tai buvo madinga anuo metu literatūrinės mis
tifikacijos forma: antai, anglas J. Macphersonas skelbė 
tariamai senovės škotų bardo Ossijano giesmes, čekas 
V. Kanka vienos bažnyčios pastogėje ir kitur ,prado“ ir 
išspausdino tariamai IX—XIV a. čekiškus poetinius 
rankraščius. Panašiai ir vadinamieji Vilniaus šubravcai 
— tiesa, tam tikram komiškam įspūdžiui sustiprinti — 
savo satyras „Gatvės žinių“ (Wiadomošci Brukowe) laik
raštyje dažnai pateikdavo, kaip senovinių lietuviškų 
rankraščių, medžių drevėse surastų, vertimus. Micke
vičiaus apsakymėlio pilna antraštė buvo tokia: „Živilė. 
Apysakaitė iš Lietuvos istorijos. Ištrauka iš senų len
kiškų rankraščių, redakcijai p. S. F. Ž. pateiktų“. Tasai 
kriptonimas turėjo sustiprinti tariamosios ištraukos au
tentiškumo Įspūdį. Mat, Vilniaus universiteto prof. S. F. 
Žukovskis tuo metu uoliai rausėsi įvairiuose archyvuose, 
ir kartkartėmis „Dziennik WileAski“ skelbė jo padary
tas ištraukas iš senų šaltinių. .Mickevičius, be to, tyčia 
stengėsi rašyti archaizuota kalba. K

Apie tą laiką ir S. Daukantas ne tik išmoko univer
sitete mylėti Lietuvos istorija, bet ir ėmė bandyti savo 
plunksną šioje srityje. Yra išlikus jo rankraštis (Vac. ir 
M. "Biržiškų iššnausdintas 1929 m.) „Darbay senųjų Li- 

fuwiu yr Zemaycziu“. Veikalo pratarmę baigiant tefc 
pažymėta: „Raszita metuse 1822". Galimas dalykas, kad 
1822 m. (tai, tarp kitko, Mickevičiaus raštų I tomelk 
pasirodymo data) „Darbay“ tebuvo pradėti, bet prieš 
1830 m. jie jau tikrai buvo parašyti. „Darbay" tai dai x 
savotiška kompiliacija iš A. Kotzebue, M. Stryjkovskic 
A. Kojelavičiaus ir kt. veikalų. Atidžiai sekė Daukan
tas ir Vilniaus laikraščius, cituodamas iš jų įvairias ži
nias ir straipsnius savo „Darbuose“. Suprantama, kad 
„Živilė“ Daukantui itin turėjo patikti. Daukanto tikslas \ 
buvo išaukštinti Lietuvos praeita, parodyti ja gražią, di
dingą, pilną poezijos. Ir iš viso, jo „Darbai“,* kaip ir kiti 
jo istoriniai raštai, tai savotiškas vidurys tarp mokslinio 
veikalo ir heroines poemos apie Lietuvos senovę. Iš- 
vienos pusės turime čią. chronologinį įvykių dėstymą, 
rėmimąsi šaltiniais, daug datų ir vardų kaip ir kiek
viename istorijos veikale. Iš kitos puses mes matome 
būdingą poetui patosą, žavėjimąsi senove ir šiaip kito
kias beletristinio stiliaus priemone*.

Nenuostabu tad, kad Daukantas ištisai išvertė ir Į 
„Darbus“ Įsidėjo pasakojimą apie Živilę, kuri dėl tėvy
nės .aukoja savo asmeninę laimę ir nesvyruodama nu
žudo savo mylimąjį, nors jis, tik ją gelbėti norėdamas, 
susideda su priešais. . Pacitavęs tą apysaka, Daukantas 
nuo savęs prideda: „Teip tada netiktay winy wiryszkey. 
sawa kontribe yr narsibe gine Lituwos ūky, -bet yr mot- 
ryszkoses ligy daly jos neprietelus sawa doriby yr dran- 
sibe graudyna. Aiszkej yszpažistū skaytitojuy, jog skay- 
cziau darus Greku yr Romanu yr kytu gymyniu, winog 
nekokio gymynie teip garbingas mergaites neradau.“ 
Daukanto ir buvo tikslas parodyti Lietuvos praeitį gra
žesnę ir garbingesnę už kitų tautų.

Daukanto vertimas gana artimas originalui, tik vie
tomis kiek atsiskiria. Štai pačioje pradžioje pas Dau
kantą Naugarduko kunigaikštis Karijotas (Koriats) va
dinamas Gedimino sūnumi, ko visai nėra Mickevičiau! 
apsakyme. Toliau Daukantas lietuvina Mickevičių* pas 
kurį dailioji kunigaikštytė buvo vadinama „Živile, t. y. 
Diana, nes savo nuostabiu grožiu beveik prilygo tą dei
vę“. Daukantas, išmetęs svetimos lietuviams deivės 
vardą, rašo: „... diel sawa graksztuma yr skaistuma , 
Dijwe buwa wadynama vardu Ziwily“.

Daukantas nežinojo, kad išvertė savo universitetini® 
moksladraugio veikalėlį. Platesnei visuomenei vos žy
miai vėliau tepaaiškėjo, kad „Živilė" Mickevičiaus kū
rinys. „Darbuose“ Daukantas tenurodo šaltinį — „Ty
godnik WileAski“ 1817 (turėtų būti 1819). Vėlesnėje 
savo redakcijoje, kuri buvo XIX a. pabaigoje 2 storokais 
tomais Amerikoje išspausdinta, Daukantas, nurodydamas 
šaltinį, prideda ir Narbuto pavardę. Tai irgi netikslu. 
Mat, Daukantas buvo suklaidintas, nes T. Narbutas tuo 
pat metu paskelbė tame laikraštyje kelius straipsnius iš 
Lietuvos istorijos.

Išleidęs du savo poezijų tomelius, paskui dar Krymo 
sonetus ir ypač .„Konradą Valenrodą“, Mickevičius iš
garsėjo Lietuvos ir Lenkijos visuomenėje. Į Mickevi
čių vis labiau imta žiūrėti kaip j tautos dainių, vadą, 
ypač po 1830—1831 m. sukilimo, nors jis jame ir neda
lyvavo. Jau 1829 m. išvykęs iš Rusijos ir keliavęs po 
Europą, Mickevičius 1832 m. apsigyveno Paryžiuje. Su
tikdamas ji, Paryžiaus emigrantų būrelis iškėlė jo gar
bei pietus.’ Bezansone gyveną emigrantai atsiuntė jam 
sveikinamąjį adresą ir aukso žiedą. „Tautieti, bųfmgus 
širdims, amžinai esąs mūsų atminime, — rašė jie, — at- 
vyksti atlankyti savo nuliūdusiųjų brolių svetimoje pa- r 
dangėje, atvyksti, mielas dainiau (wieszcz), kad viltie® 
žvaigžde paauksintum širdis, besiilgstančias tėvynės, tėu 
viškės“. „Lietuvos ir rusiškų žemių draugija“ (Towa- ♦ 
rzystwo litewskie i ziem ruskich) tuoj išsirinko Micke-
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viSų savo nariu; pasidalijus draugijai Į du skyrius 
istorinį politinį ir gamtos techninį, Mickevičius tapo pir
mojo skyriaus" pirmininku.

Nors ir apsuptas pagarba (buvo, tiesa, ir priešingų 
jam balsų), Mickevičius negalėjo nematyti emigrantų 
gyvenimo negerovių.

Mickevičius buvo ne tik literatas, bet gal dar dau
giau visuomenininkas. Jis visa galva pasinėrė į visuome
ninį emigrantų gyvenimą, skaudžiai išgyvendamas visus 
jo sopulius. Tasai gi gyvenimas buvo nepavydėtinas. 
Materialiniai pragyvenimo sunkumai siejosi su moraliniu 
skurdu. Emigrantų tarpe buvo daug tarpusavio nesuta
rimų, iritrygų, įvairių grupių ir atskirų asmenų rietenų. 
Be to, atsijų į uo savo krašto, nepritapę prie prancūzų 
visuomenės- ir nematydami realios išeities iš savo vargų, 
emigrantai nukrypo į mesianistinį misticizmą: kaip Kris
tus kadaise kentėjus už žmoniją jos išganymui, taip ir 
.Lietuvos bei Lenkijos tauta kenčianti už kitų tautų nuo- 
-dėmes. Tas nuotaikas reiškė ir Mickevičius, kurs jau 
nuo Petrapilio, ypač gi nuo Romos laikų krypo vis la
biau mistikom Ir štai jis sumano parašyti savotiškų 
evangeliją tiems emigrantams, kuri guostų juos tautos 
prisikėlimo viltimi ir rodytų aukštus moralinius idealus 
kasdieniniame gyvenime, vestų juos iš tų smulkmeniškų 
tarpusavio kivirčų ir pavydo balos. Taip kilo jo gar
siosios, biblinių stilium parašytos „Lenkų tautos ir pili
grimų knygos (Ksiągi narodu i pielgrzymstwa polskiego), 
anonimiškai Paryžiuje 1832 m. gruodžio mėn. išspausdin
tos. „Knygų“ pasisekimas buvo labai didelis: 4 leidimų 
10.000 egzempliorių buvo bematant išgraibstyti. 1833 m. 
išėjo „Knygų“ vertimai į vokiečių, anglų, prancūzų kal
bas. Nenuostabu, kad lietuviai emigrantai, kentę ben
drąjį išeivių vargą ir žavėjusi „Knygomis“, pasirūpino 
pateikti to veikalo lietuviškų vertimų. K. Estreicherio 
lenkų bibliografijoje nurodoma, kad 1836 m. buvo ant 
atskirų lapelių K. Vilčinskio (jis, rodos, bus buvus tik 
leidėjas, ne vertėjas) išspausdintos lietuviškai verstos 
„Knygų“ ištraukos (wyjątkl po litewsku przez Ludvika 
iWilczynskiego drukowane na ulotnych kartkach vr 
T. 1836). Kokios ten ištraukos yra verstos ir iš kur jis 
apskritai gavo žinia, Estreicheris nenurodo, o daugiau 
irgi niekas ju nematė, tik kartoja Estreicherį. Gal Es- 
treicheris turėjo galvoje brošiūrėles, kurių viena yra iš
likusi Krokuvos Lenkų Mokslų Akademijos bibliotekoje 
ir kurioje išsp. „Knygų“ baigiamosios ištraukos „Litania 
Pakielawinga. Malda Pakielatvinga“ (persp. Mūsų. Se
novėje II 1938 Nr. 3 p. 469—471). Leidinėlyje nenuro
dyta nei data, nei vertėjo pavardė. Vac. Biržiška spėja 
ji buvus išspausdintą apie 1836 m. (Lietuvos Bibliogra
fija Nr. 686). Paryžiaus lenkų bibliotekoje buvo (gal ir 
tebėra) ir ištisas lietuviškas vertimas. . Vertėjas taip pat 
nenurodytas. Pagal Ad. Mickevičiaus biografą, jo sūnų 
Vladislovą, išeitų, kad vertimas buvo išspausdintas
1833 m. S. Pigonis savo monografijoje apie Mickevi
čiaus „Knygas" pažymi, kad leidinys buvo be datos, jis 
pats spėja data 183?; tai kartoja ir M. Brenšteinas, o 
V. Biržiška žymi — apie 1836 m. (Liet. Bibl. Nr. 687).

Kas tuos dalykus vertė lietuviškai, nežinome. Ar 
lik ne kun. Kiprijonas Nezabitauskis-Zabitis (1778—1837), 
nes kitų lietuvių literatų, emigracijoje pasireiškusių, 
kaip ir nelipome. Paryžiaus lenkų bibliotekoje yra jo
1834 m. padarytas De'Lamennais „Ęaroles d’un croyant“ 
(Tikinčiojo žodžiai) vertimas, be to, „Iszguldimas Prie- 
guliejimu Teisibiuos“, 1835 m. iš prancūzų kalbos vers
tas, ir originalių eilėraščių nemažas pluoštas, (persp. A. 
Janulaitis „Tautoje ir Žodyje“ VI p. 354—410 ir atskirai 
išleistoje monografijoje apie Zabitį-Nezabitauskį). įdo
mu pažymėti, kad Nezabitauskis buvo didelis Mickevi
čiaus gerbėjas. Antai, savo poeziją specialiu lietuvišku 
eilėraščiu dedikuoja „Juomilastai Aduomui Mickiewi- 
tcziai Szluowingam yr Muokintam Eiluotuojui Ležuwieja 
.Lankiszkamia. Bendrui musu Letuwijninkui“. Dedika

cijoje Nezabitauskis visų pirma giria Mickevičiaus ta
lentą : 1

Daug irr Eiluotuoju, kur truoksztt tawi sekte, 
Ir dar nuor muokslumu, už Tamsta prątekte;.., 
.Wargszai! biat neturia, nuog Diewuo dawimuol 
Eilawimu sawuo, Szyrdies užgavimuo, 
Kaip Jusu Milasta: kan tiktai paraszai?
Roduoss, jos maluonei parskaitity praszai.

Tai pirmasis žinomas Mickevičiaus pagyrimas lietu- ' 
vių kalba. Toliau Nezabitauskis, kurs buvo emigrantų ; 
radikalaus demokratinio liogerio šalininkas ir tokias idė- i 
jas reiškė savo eilėraščiuose, pažymi:

Suprantu: juog rustaws, Letuwninku Puonai, 
Kąn tuosia Giesmiesia yszruozyjow cziuonai: 
Žijnaw: yr Bajuorai, pakils priesztarauty.

Žinoma, tai buvo kliūtis surasti savo eilėraščiams lel- i 
dėją, todėl Nezabitauskis prašo Mickevičiaus užtarimo: '

Meilicziow yszspausty, neturiu Mamuonas! '
Rankuos rasztia siuncziu, biag nia rastas Puonas:.

^Katram [.......................?], užmuokiasni duotij,
Biag niapatijks Eilas, mani yszwaduotij...
Tamia daiktia mieldziu! welik pasiklausty? -
Ir jei Tamstai patink, gali liept yszspausty.»« 
Už tąn giaruo Anuo, wijsad diekawuosiu!
Ir juo Prietialista, Szyrdiej užkatvosiu...

įdomu, kad Nezabitauskis tą dedikaciją rašė Micke
vičiui lietuviškai. Jis, matyt, neabejojo, kad tam „Ben
drui musu Letuwijninkui“ turi būti artima ir supranta
ma lietuwiu kalba. , '

Turime dar rimto pagrindo spėti, kad „Knygos“ buvo 
Nezabitauskio verčiamos lietuviškai. Tie vertimai mums 
visų pirma Įdomūs kaip pirmi žinomi spausdinti Micke
vičiaus tekstų lietuviški vertimai. Šiaip, „Knygos“ buvo 
specifinis emigracijos sąlygų padaras, ir todėl Lietuvoje 
nebuvo jos aktualios; bent mes nežinome, kad kas nors 
būtų čia jas vertęs. Ir tik 1919 m. „Knygų“ vertimų 
Amerikos lietuvių žurnale „Moksleivyje“ išspausdino 
J.-K. Tautmyla. Šiandie, toli nuo-tėvynės, gal būt, irgi 
nevienas prisimena Mickevičiaus „Knygas“, ieškodamas 
ten anų ir šių laikų emigracijos gyvenimo paralelių. Ir 
štai Lehrtės stovykloje leidžiamame literatūros laikraš
tyje „Žibinte“ 1946 m. Nr. 4 randame lietuviškai verstą 
„Knygų“ fragmentą apie sudužusio laivo žmones.

Sunkiose emigracijos gyvenimo _ sąlygose negalėjo išr
augti lietuviškoji literatūra, tad ir daugiau Mickevičiaus 
raštų lietuviškų vertimų mes ten nežinome. Betgi ir. 
Lietuvoje nebuvo palankių sąlygų lietuviškai grynajai 
poezijai, tarpti. Vadovaujančiam Lietuvos visuomenės 
sluogsniui, seniai priėmusiam lenkų kalbą, ji nebuvo 
reikalinga, o liaudžiai tebuvo duodamas elementorius, 
maldaknygė, giesmynas, ši-ip kokia populiari ūkio knyJ 
gutė ar didaktinė apysakaitė. Iki pat „Aušros“ lietuvių 
literatūroje vyravo religinė ir didaktinė raštija. Tačiau 
aišku, kad ir tada buvo lietuvių poetų, kad tautinei są
monei kylant, turėjo kas kartą daugiau atsirasti žmo
nių, kurie savo jausmus, fantazijos vaizdus, mintis sten
gėsi reikšti lietuviškais poezijos veikalais. Sunkus jiems 
buvo kelias spaudon, nes leidėjams tai nebuvo pelninga 
sritis, kaip, pvz., maldaknygės. Kai ką išspausdino 
Ivinskis savo kalendoriuose (pvz., Baranausko „Anykščių 
šilelį“), betgi didžioji dalis turėjo likti rankraščiais, ku
rie, kaip žinome, lengvai užsimeta ir žūva. Vis dėlto, 
ir iš to, ka turime, matome, kad ta lietuviškoji poezija 
visai nebuvo tokia negausi, kaip iš turimųjų spausdintų 
dalykų galėtume sprąsti. Be to, mums čia rūpimuoju 
klausimu galime pastebėti, kad ir tada mūsų poetų tarpe 
būta daug Mickevičiaus gerbėjų ir vertėjų.

(Bus daugiau)
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Dr. j. PranaitisAtominė energija ir atominė bomba
(tęsinys)

Panašiais atvejais didelės reikšmės turi masė ir su ja 
Susijusi „grandininė reakcija“. Pav., paimkime chloro ir 
vandenilio jungimąsi iki chlorovandenilio rūgšties pagal 
1—

Cl2 + H2 = 2 HC1
J-msojei/'i reakcija vyksta labai ramiai ir labai lėtai. 

Bet kaip*tik chloro, ir vandenilio mišinį apšviečia saulės 
ar degančio magnio šviesa, Įvyksta sprogimas, nes reak
cija labai pagreitėja. Šviesos fotonas paliečia viena chlo
ro molekulę C1 , atiduoda jai savo energiją ir skaldo j 
chloro atomus:

CU = 2 Cl »
. Medžiaga atomų būklėje yra labai veikli ir Cl-ato- 

mas tuojau reaguoja su H pagal lygti:
Cl + H2 = HC1 -j- H' 

pasiliuosuojant vandenilio atomui (ne molekulei); vande
nilis vėl reaguoja su chloro atomu:

H -j- Cl2 = HC1 + Cl, 
pasiliuosuojant chloro atomui, kuris vėl reaguoja su van
denilio molekule:

Cl + H a — HC1 -f- H, 
ir vėl išsiskiria vandenilio atomas, — ir taip toliau, kol 
iš reakcijos atsiradusi šiluma priveda prie staigaus jun
gimosi, ko pasekmėje Įvyksta sprogimas. Tai Įvyksta la
bai trumpu laiku, dažniausiai laike mažos sekundės dale
lytės. Sprogimas gali neįvykti, jei šiluma išsiskirsto, jei 
nedaug medžiagos tepaimta, arba, jei aktyvūs atomai su
siduria su indo sienelėmis, arba su priemaišomis, esan
čiomis reakcijos mišinyje, ir dėl kitu priežasčių. Tada 
„grandis nutrūksta“, ir reakcija sustoja vietoje. Pana
gūs grandinės reakcijos reiškiniai vyksta ir atominėje 
bomboje, o apie ^nacius jos principus jau buvo rašyta 
šio skyrelio pradžioje. Dabar arčiau prisižiūrėkime tos 
bombos' išradimo istorijai ir jos sudėčiai.

1934 metais prof. Dr. Fermi, apšaudydamas uraną neu
tronais,- gavo naujus dirbtinai radijoaktingus elementus. 
Buvo net pranešta spaudoje, kad atrasti nauji elemen
tai, nuo 93 iki 97. Bet 1938 m. vokietis prof. Dr. Hahn, 
pakartojęs Fermin’o bandymus, aptiko, kad čia neatsi
rado nauji elementai 93—97 Nr., bet kad vienas iš urano 
skilimo produktų yra baris. Tačiau pats Hahn’as, ma
tyti, gerai nesuprato, kad tai buvo urano perskėlimas j , 
dvi dalis, kuri lydi naujų neutronų, išmetimas, kurie sa- 

i vo keliu- vėl gali suskaldyti kitus atomus grandies reak
cijos tvarka. Taip pat ir Dr. Lise Meitner (žydė, anks
čiau gyvenusi Vokietijoje), dirbdama su Dr. Frisch'u Ko
penhagoje Niels Bohr'o laboratorijoje 1939 metų pradžio
je priėjo išvados, kad neutronais bombarduojant uranų, 
gaunamas ne naujas elementas, bet kad urano branduo
lys skyla į dvi dalis, duodamas barį ir kitus elementus. 
Gavęs žinią prof. N. Bohr'as (1939 m. pradžioje buvęs 
Amerikoje) nustatė, kad lengviausiai skyla ne paprastas 
uranas atominio svorio 238 (trumpai žymėsime U-238), 
bet retasis jo izotopas, U-235, kurio urano rūdoje yra vos 
B,?®/*. Pastarasis buvo skaldomas ciklotrone, ir vienam 
atomui užregistruota 200 milijonų elektron-voltų energi
ja., U-235 skilo 10.000 kartų greičiau, negu U-238.

Tyrėjų veidai (Fermi, Michell), stovėjusių prie apa
rato, nušvito, — jie suprato, kad prasidėjo nauja era, 
nes trinitrotoluolas, stipriausioji sprogstamoji medžiaga, 
duoda tik 5 elektronvoltus vienai molekulei.

1939 m. pabaigoje prezidentas Rooseveltas, painfor

muotas apie U-235 galimybes, uždraudė skelbti tyrimų 
rezultatus atominės energijos srityje. Nuo tada ir pra
sidėjo atominės bombos istorija, smarkiai rungtyniau- 

, jant Vokietijai su USA, Anglija ir Kanada. Vokiečiai 
Norvegijoje elektrolizo būdu iš paprasto vandens gami
no sunkųjį vandenį, reikalingų uranui skaldyti. Hitle
ris buvo įsakęs areštuoti prof. Dr. Bohr’ų Kopenhagoje, 
pas kurį manė rasiąs bombos projektų, ar bent jai me
džiagos, bet jis spėjo pasprukti Į Švediją, o iš ten anglų 
lėktuvu buvo nuvežtas j Angliju ir vėliau į Ameriką. 
Anglai subombardavo vokiečių įrengimus Norvegijoje ir 
jų Įtartinus pasiruošimus Peenemūndėje, tuo būdu su- 
trukdydami atominės bombos išradimų bei paruošima?

.Tuo tarpu Anglija, USA ir Kanada irgi"nesnaudė. Ban
dymai iš pradžių buvo daromi Anglijoje, kalnuose. Or
ganizacija buvo užsimaskavusi pavadinimu „Tubė * 
alloys“. 1941 m. prof. Thomson’as pranešė Imperial Col
lege of Science, kad pažanga esanti tokia didelė, kad jau 
galima pradėti bandymus plačiu mastu. Komiteto su- 
dėtin įėjo prof. Chadwick, Peierls, Darwin, Cockroft,1 
Oliphant, Feather ir daktarai Halban, Simon, Seade 
(Peierls ir Simon — žydai, 1933 m. pabėgę iš Vokietijos). 
1942 m. bandymai buvo perkelti į USA, ir prie darbo 
prisidėjo dar Amerikos ir Kanados mokslininkai.

Kanados šiaurėje Gilbert La Bine surado nauj s ura
no rūdynus, buvo suorganizuotas personalui miestelis 
„Port Radium“, kas .įgalino gana greit pagaminti žymes
nius U-235 kiekius, taip reikalingo' atominės bombos 
konstrukcijai, tuo tarpu, kai 1939-40 metų technika pa
gaminti 1 gramui U-235 būt reikėję 191 metų! Taigi 
pažanga padaryta gana didelė. Tyrimai buvo daromi 
Montrealy, Kanadoje. čia dirbo Dr. Mackenzie, kaip 
Kanados atstovas, iš anglų pusės Cockroft, Mitchell ir 
Nowell, prancūzus atstovavo Auger ir Halban; N. Zelan
dija atsiuntė H. J. George ir G. J. Ferguson’ų iš Auck- 
land'o universiteto, Watson-Munro ir Allcn’a iš Victori- 
jos universiteto, W. W. Young’ą iš Canterbury (Univer
siteto.

U. S. A. mokslininkai tyrimų, eigoje iš urano paga
mino du nauju dirbtinu elementu: 93 Nr., pavadintų nep
tūnu, ir 94 Nr. vadinama plutonu, kurio atominis svoris 
yra 239. . Plutonas irgi, panašiai kaip U-235, lengvai sky
la nuo neutronų, atpalaiduodamas cįaug energijos. Ir 
plutonas, ir U-235 sudaro atominės bombos pagrindų. 
Neutronus dar leidžia arba per sunkųjį vandenį, arba 
per anglį. Pastarasis būdas dar pigesnis.

Trys pagrindiniai atominės bombos „elementai“, pa
tys atskirai neskylą, turi būti gerai ir staiga sujungiami 
vienan vienetan (žiūr. pieš. Nr. 9). Skilimas prasideda, 
kai paleistas neutronas įsminga į plutono arba Į U-235 
branduolį. Branduolį cementuojančios jėgos, išvedamos 
iš pusiausvyros, ir jis skyla j dvi dalis, pasiliuosuojant 
dideliam kiekiui energijos. Atsiranda alfa-spinduliavi- 
mas, ir išsisviedžia ne vienas, o du nauji neutronai, ku
rie smogia j greta esančius U-235 arba plutono branduo
lius, ir juos skaldo, — ir vėl viskas kartojasi pagal gran
dininės reakcijos dėsnius (apie kuriuos kalbėjome anks-. 
čiau), kol įvyksta ekspliozija. Visa tai vyksta nepapras
tu greičiu. Reakcija iššaukia labai aukštų temperatūrų 
ir dideli oro spaudimą.

Pirmoji bomba buvo numesta 1945. VIII. 5. ant Hiro- 
shimos. Jos veikimas atitiko 20.000 tonų trinitrotoluolo 
veikimų. Pati bomba svėrė 200 kg; U-235 joje buvuį
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kiek galima spėti, apie 0,5 kg, skaitant kad buvo atpa
laiduota tik 9,l°/o urano atomuose buvusios energijos. 
(Jei būtu pavykę atpalaiduoti visą urano energiją, butą 
užteką vos 0,5 gr U-235). Antroji atominė bomba buvo 
numesta 1945. VIII. 9 d. ant Nagasaki; ji tesvėrė tik 1,6 

kg. Kiek joje buvo urano ir plutono, nežinia. Bendrai 
imant reikia pasakyti, kad dar ne viskas žinoma apie 
atominės bombos paslaptį o jei kas ir žinoma, tai ne 
viską galima skelbti.

Pridėti piešiniai paaiškina atominės bombos veikimą.

Pieš. 10: Urano atomas Pieš. 11: Branduolys skyla į dvi dalis
gauna neutrono smūgį. išsviesdamas du naujus neutronus.
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FleS. Nr. 13. Urano arba plutono atomų branduoliu skilimo grandinės reakcijos vaizdas

Atominė bomba yra gana sudėtingas daiktas, nes prieš 
bombarduojant Hiroshima, USA lėktuvai gretimoje sa
loje išlaipino 40 fizikos ir chemijos specialistų, kurie tu
rėjo vietoje sumontuoti tas dvi atomines bombas. Pa
ruošiamieji / darbai buvo atliekami keliuose šimtuose la
boratorijų ir įmonių. kuriose be šimtų mokslininkų ke
letu metų dirbo apie 180.000 darbininkų. Finansavimui 
išleistos milžiniškos dolerių sumos.

Atominės bombos veikimas
1945. VII. 16 diena New Mexico štato tyruose buvo 

atliktas pirmas atominės bombos bandymas. Susirinko 
gausus mokslininkų ir technikų būrys stebėti savo kelių 
metų sunkių pastangų rezultatų. Mokslininkai buvo už 
15 km nuo sprogdinimo vietos, o artimiausias stebėjimo 
punktas buvo 9 km atstume. Pati bomba buvo padėta 
ant 30 metrų aukščio geležinio bokšto. Stebėtojai buvo 
įsikasę j žemę. Sprogus bombai, pirmiausiai pasirodė 
nežemiško_xšviesumo blykstelėjimas ir didelė karščio 
banga, paskui ėjo galingo sprogimo banga ir baisus stau
giąs garsas. Vienas stebėtojas, kuris buvo sprogimo me
tu išėjęs iŠ rūsio ir pažvelgęs į bombos pusę, nors buvo 
užsidėjęs dvigubo storumo tamsius akinius, buvo apa
kintas. Geležinis bokštas sutirpo ir pavirto garais. Ug
ningas debesys pakilo 12 km j viršų. Bomba iškasė duo
bę 800 metrų ilgio ir 400 metrų pločio. Smėlys susilydė 
j kvarcų.

Laikraštininkų pranešimais, generolas majoras Leslie 
R. Grove, atominės bombos vienas projektuotojų, suren
gė ekskursijų į pirmosios atominės bombos kraterį. Eks
kursijoje dalyvavo 31 rašytojas^ fotografas, 5 mokslinin
kai ir apie tuziną karininkų. Si bomba buvo stambesnė 
už Hiroshimos ir Nagasaki bombas. Apie mylios 
plote ji- ištirpino žemės paviršių. Krateris susidarė dėl 
didelio oro spaudimo — žemė buvo tiesiog įspausta gilyn. 
Spaudimas galėjo būti apie milijoną atmosferų. Ver
danti žemė krateryje dar po dviejų mėnesių tebeleido 
radioaktyvius gamos spindulius, o šie spinduliai yra mir
ties spinduliai. Prieš įeinant j krateri visi ekskursijos 
dalyviai turėjo užsimauti ant batų tam tikrus maišelius, 
kad nebūtų išnešta tokių medžiagų, kurios leistų gama- 
spindulius.

Pastaruoju laiku Anglijoje pasirodė balsų, užginčijan
čių tokį galingą atominės bombos veikimų. USA Majoro 
de Seversky’o nuomone, ant Nagasaki numestosios bom
bos veikimas teprilygo vos 10 tonu oro torpedos veikimui. 
Hiroshimos bomba pasireiškė daugiau deginamuoju, bet 
ne ardomuoju veikimu. Net dūmtraukiai nebuvę suar
dyti ir tebekyšo tarp nudegintų medinių namelių. Vei
kimas pareina nuo to, ar bomba sprogsta ant žemės ar 
tam tikrame aukštyje: pastaruoju atveju ji veikia dau
giau i plotį ir labiau ardo, o pirmuoju veikia tik aukšta 
temperatūra, todėl labiau degina, o mažiau ardo, nes 
spaudimas veikia j žemę ir j viršų, o ne į šalis.

(Tačiau to pranešimo reikšmė ir prasmė mums nėra 
aiški. Aut)

Atrodo, kad atominę bombą galima realizuoti įvai-. 
riais būdais, ir, savaime suprantama', kad gali būti keli 
jos projektai, — kartais labai paprastučiai, o kartais gali 
būti jos užvalkale paslėpta komplikuota fiziniai-cheminė 
aparatūra. Todėl įvairaus atominių bombų tipo veiki
mas' gali būti įvairus. Be to, reikia neužmiršti, kad ne 
visi neutronai tinka atominei bombai, tiksliau kalbant, 
lik tam tikro greičio neutronai (nei per lėti nei per grėb
ti) sugeba suskaldyti U-235 arba plutono branduolius. 
Tam tikslui vokiečiai buvo sumanę leisti neutronus per 
sunkųjį vandeni; norėdami juos sulėtinti, o amerikonai 
tai atsiekia daug pigesniu būdu, leidžiant neutronus per 
kai kurių metaloidų sluogsnius. pavyzdžiui anglies. Čia 
dar platus laukas tyrimams, ir labai galimas daiktas, kad 
ateityje pavyks’ pagaminti dar galingesnę atominių 
bombą.

Ar ji bus naudojama artilerijos sviediniuose, kol kas 
sunku pasakoti. Bet labai galimas daiktas, kad ji bus 
įrengiama V2 — raketose. Atrodo, kad vokiečių vartoti 

• V; ir V2 anglų ir amerikonų bus žymiai patobulintų ir 
jų reikšmė busimajame kare bus nepaprastai didelė, — 
galbūt net didesnė, negu pačios atominės bombos, kaipo 
tokios, reikšmė. '

Atominė energija ir ateitis.
Tačiau kaip ten bebūtų, atominė bomba tai didžiau

sias puolamasis ginklas, kuris ypač pavojingas tirštai ap
gyventoms valstybėms.

Jules Verne'as prirašė fantastinių romanų, kuriuose- 
buvo išreikšta daug žmonijos svajonių, kurios dabar rea
lizuojasi. Tik kas jas realizuos? Iš geografijos žinoma, 
kad urano rūda, iš kurios gaminama atominė bomba, 
randama tiktai Belgų Kongoje (Afrikoje), Kanadoje, 
Urale bei ■ Čekijoje. Kitiems kraštams toji žaliava tuo 
tarpu neprieinama. Išvados... — Atominė bomba gali 
nulemti ir civilizacijos ir žemės likimų. Jei Belzebubas 
užsispirtų, tai su atominės energijos pagalba galėtų su
sprogdinti žemę, ir nereikėtų nei kometų, nei kitokių ka
tastrofų, kad ateitų pasaulio galas. Stebėtojui-^esanciam 
Sirijuse, gali vieną" kartą atrodyti, kad mūsų žemė pasi
darė super-nova (taip ' vadinamos žvaigždės, kurios 
smarkiai sušvinta ir sprogsta).

Tenka pageidauti, kad atominė energija tebūtų nau
dojama vien taikos, technikos ir pramonės reikalams. 
Norint tai padaryti, reikia atomų irimą sulėtinti. Atrodo, 
kad tai būsią galima padaryti su metalu kadmiu, ku
ris suima dalį neutronų ir tuo būdu sulėtina grandies 
reakcija. Juk ir pyroksilino brizantiškumų pavyksta su-
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mažinti: apliejuš ji acetonu ir išdžiovinus, gauname ne- 
d ūminį paraką, kufis jau nebeardo šautuvo vamzdžio, o 
tik išmuša kūlipką. Pasinaudojant „sulėtinta“ atomine 
energija galima bus lėkti į erdvę — į mėnulį, Marsą ir 
kitur, nes mažo medžiagos grūdo užteks lėkti tolimon 
distancijon, ir nebereikės pakeliui sustoti pasiimti kuro 
iš ten, kur jo, gal būt, nėra..;

Tada visokie nauji arba patobulinti Vj ir V2 — gin
klai ir kitokį raketiniai pabūklai bus daug galingesni, ir 
bus lengviau juos pagaminti. Ar jie atneš žmonijai lai
mę ar nelaimę — pareis nuo žmonijos geros valios.

Tiesa; atominei energijai panaudoti pramonėje yra 
kai kurių kliūčių. Iš atomų skilimo, kaip ir iš raęjijo- 
aktyvumo procesų, atsiranda gamos-spinduliai, panašūs 
į Rentgeno spindulius, kuriuos galima būtų pavadinti 
mirties spinduliais, nes jie nudegina odą, arba joje suke
lia vėžio liga. Tuo' tarpu ir jos pagaminimas atsieina la- 
Uai brangiai. Tačiau ta kliūtis gal pavyks kokiu nors 
būdu nugalėti, ir, rfeikia tikėtis, kad ta naujoji energijos 
rūšis bus naudojama žmonijos civilizacijai ir pramonei. 
Atominę energiją reikės arba tiesiai paversti, mechanine 
energija, arba pirmiau šiluma, šviesa ar elektra, ir jau 
tas energijos rūšis naudot; betarpiškai, arba jas paversti 
mechanine energija. Tada nereikės kariauti dėl anglies 
kasyklų ir žibalo šaltinių. Bet ar nebus naujų sukrėti
mų, kaip kad dažnai būdavo po didesnių išradimų ir 

' techninės pažangos? Garo mašinos išradimas ir jos Įve
dimas pramonėn buvo be abejo teigiamas reikalas, bet 
su išsivysčiusia industrializacija atsirado visokios klai
dingos teorijos ir krizės, iš kurių padarinių mes dar ir 
Šiandien1 neišsikapnojame. Galimas daiktas, kad atomi
nės energijos panaudojimas visai pakeis fabrikų ir pra
monės vaizdą, ir vėl to pasėkoje gali įvykti socialinės 

įdrizės bei katastrofos. Bet tas gal ir nejvyks, nes turint 
beveik nemokamos energijos galima pigiai prisigaminti 
visokių gėrybių, kurių užteks visiems, ir nebus pagrindo 
dėl jų kovoti. O su pigia energija daug ką galima pa
daryti net ir tose šalyse, kur neauga nei bananų, nei gu
mos medžiai. Pav., iš kalkių ir anglies elektros kros
nyje (tam reikalinga pigi elektros energija, nes jos išeiną 
ris su vandeniu duoda acetileno dujas Gž Hž Gi iš aci- 
gana daug) galima pagaminti kalcio karbidą Ca Cž, ku
ris su vandeniu duoda acetileno dujas. Gi iš ace
tileno galima pagaminti kokį 1000 cheminių junginių, 
gyvenime ir pramonėje vaidinančių didelį vaidmenį, 
pav., spiritų,, actą, benzolą, gumą ir t. t. — beveik vis
ką, kas mums reikalinga. Tada įsiviešpatautų „aukso 
amžius“, — Ovidijaus „aurea ąetas“, ir visko perteką 
žmonės galėtų ramiai kelti kultūrą, vidinę, kultūrą, ku
rios šiandien taip trūksta kraujo klane ir bestijališkame 
demonizme merdinčiai žmonijai.

Gal būti, kad naująją energiją bus galima panaudoti 
vėžio ir kitoms ligoms gydyti, ir gal jos pagalba bus ga
lima pakelti žmogaus jėgas, bei pailginti jo amžių? O 
gal atominė energija duos raktą ir j gyvybės reiškinius?. 
Gal ir okultiniai reiškiniai yra susiję su ta energija? 
Tai vis klausimai, į kuriuos duos atsakymą ateitis. Fak
tas, kad mes esame dar tik tyrimų užuomazgoje, ir kad 
dabartinis atominei energijai išlaisvinti būdas yra dar 
netobulas.

Baigiant dar syki tenka konstatuoti, kad prasidėjo 
naujas amžius, kuris pakeis žemės vaizdą. Tai didžiau
sias visų laikų išradimas. Tik gaila, kad su didžiule 
mokslo ir technikos pažanga lygiagrečiai neeina kultūros 
pažanga, ir kad žmonių valia ir širdis vis dar nepakrei
piama j gėrio ir grožio pusę... (Pabaiga)

Vos keturis mėnesius čia pagyvenęs, 1945 m. sausio 
mėn. 26 d. išvyksta kartu su dvarininko šeima i vaka
rus arkliais. Tenka įvairių sunkumų pakęsti dėl šalčio 
ir karo audros. Dvi savaites prasivažinėja po karo- ka
tilą ir atvyksta į Neukuhren, o iŠ čia vasario 9 d. ke
lionė tęsiama laivu. Bet einant tamsoj Į laivą įvyksta 
čia didelė nelaimė: dr. Vydūnas nubloškiamas jūron ir 
tik paskutinį akimirksnį dviejų jūrininkų liko išgelbėtas. 
Per Piliavą atvyksta iki Neufahrwasser netoli Dancigo., 
Kailinių, šiltos kepurės ir pirštinių nebegrąžina jam jū
rininkai, o greit nuvaro nuo laivo. Iš čia tęsia kelionę 
traukiniu per Schlavę į Rūgemvaldę (Pomeranijoje), ku
rioje išgyvena nuo 1945 m. vasario mėn. 12 d. iki balan
džio mėn. 2 d. čia užeina bolševikų kariuomenė. Dr. 
Vydūnas nebetenka visų savo brangiųjų daiktų. Pro
tarpiais dar prišoka rašyti savo išgyvenimus ir kitokius 
straipsnius. Jam ir kitiems lietuviams įsakoma vykti 
Lietuvos kryptimi. Tad arkliais važiuoja, lenko Stanis
lovo Kapanovičiaus lydimas, 150 klm. keturias dienas, 
triskart arkliai buvo vis prastesniais pakeisti, kol ga
liausia visai bolševikai nebegrąžino, ir dr. Vydūnas liko 
gyventi Ęickfiere, Schlochau apskrity.

čia gyveno nuo 1945. 4. 6 iki 1946. 7. 17. Daug" vargo 
ir nelaimių pernešęs laikėsi sveikatos atžvilgiu neblogai. 
Bet nuo 1946 m. gegužės mėn. 2 d. jo sveikatą visai pa
kirsta, nes, daimonams šėlstant, 79 metus eidamas buvo 
žiauriai sumuštas Ir visą savaitę negalėjo^ nė kojos iš
kelti iš lovos. Be to, apiplėštas neteko pinigų, rūbų, apa
vo ir paskutiniojo plunksnakočio, kurio ypač gailėjo ne-

IŠ KULTŪRINIO GYVENIMO
■ ' u

Nuo Tilžės iki Detmoldo
(Dr. Vydūno kelias,j Vakarus)

JaU nuo 1933 .m. Prūsų Lietuvių gyvenimas Tilžėje 
palaipsniui sunkėjo: Įsisteigusios draugijos, leidžiami 
laikraščiai pajuto spaudimą iš Hitlerio valdžios. Tuo 
būdu su laiku buvo visos draugijos, vaikų darželiai už
daryti, lietuviai išblaškyti iš Tilžės. Nutilo Giedotojų 
Draugijos choras, 40 metų kėlęs savo dainomis tautiną 
sąmonę, vaidintojai nebepasirodė scenoje, apskritai visas 
tautinis Prūsų Lietuvių gyvenimas apmirė.

1938 m. prisikabino naciai prie dr. Vydūno neva dėl 
jo nusižengimo prieš devizų įstatymą ir įmetė kalėjimam 
Sveikatai labai pairus, naciai paleidžia dr. Vydūną iš jo, 
kad pasaulio akyse nebūtų pasmerkti. Spiaudymas, lan
gų daužymas, koliojimas lydėjo žmoniškumo Skelbėją. 
Visa, kas lietuviška, buvo niekinama, persekiojama. To
dėl dr. Vydūnas pasidarė vienuoliu, nė kieno nelanko
mas, Praeidavo ištisos savaitės, ir niekas pas jį neatei
davo, leisdavo dienas vienatvėje.

Karui prasidėjus dar paaštrėjo gyvenimas. Visi lie
tuviai ištremiami iš Tilžės. Tik lietuviškumo aukvrj 
Saugotojui pasisekė joje išsilaikyti iki 1944 m. spalių 2 d. 
Dėl smarkaus bombardavimo ir fronto artėjimo dr. Vy
dūnas galutinai apleidžia Tilžę ir išvyksta į Povarbių 
dvarą (Kr. Samland,- netoli Karaliaučiaus) pas p. Goer- 
tz’ą, kurio vaikus mokydamas gauna pastogę ir maistą. 
Zignjįps jnętji dar JĮįuožia ant ledo ir daug^rąšo bei skaito.
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begalėdamas daugiau rašyti. Jam pagauti daimonai bus 
ypatingai pasistengę. Nuo sumušimo buvo apkurtęs, da
bar apkurtimas praeina, bet kūnas dar sumušimo žymių 
pilnas. „Daimonai reiškėsi stipriau žmonėmis, kuriuos 
sutikau“, sako jis.

Geriems žmonėms padedant, jam pasiseka išvykti iš 
nesvetingos Pomeranijos per štettiną. Čia jis nuo š. m. 
liepos mėn. 18 d. iki rugpiūėio mėn. 4 d., ant cementi- 
nią grindą gulėdamas ir labai blogai misdamas, išgyvena 
sunkias pereinamojo lagerio dienas. S. m. rugpiiicio mėn. 
5 d. iŠ transporto traukinio'jį, kaipo nusilpusi ir visokiu 
negerovę nukankintą, Lūbecke išsodina ir paguldo vo
kiečiu ligoninėje, kur gydytojo ir seselių prižiūrimas 
greit atkunta. Jau rugpiuėio mėn. 6 d. rašė’ jis Hambur
go lietuviams, bet negaudamas atsako rugpiūėio 13 d. 
kreipėsi j anglą komendantą Lūbecke raštu, kad suvestu 
su lietuviais i santykius. „Skautą Aido“ redaktorius iš 
Detmoldo rugpiūėio 14 d. pirmasis iš mūsą bendruome
nės aplanko ir pasveikina dr. Vydūną Lūbecke.

Nuo šios dienos prasideda lengvesnis gyvenimas. Lū- 
becko skautai ir lietuviu bendruomenė nuoširdžiai jį ima 
globoti. Greit jis atkunta ir Lūbecko skautams laike pa
skaitą „Žmoniškėjimo takas“ Tunto metinią proga. Kita 
paskaitą „Kas yra žmogus“ laikė Lūbecko lietuvią ben
druomenei. Bet gulėti 10-čiai asmeną' viename ligoninės 
kambary buvo jam per sunku. Todėl savo bičiulio kvie
čiamas rugsėjo mėn. 4 d. rašytojo F. Kiršos lydimas at
vyko Detmoldan. (Jo dabartinis adresas: Dr. Vydūnas, 
21a (Detmold, Wiesenstr. 5), kur anglą zonos rašytoju 
valandoje Lietuvią Gimnazijoj kalbėjo tema „Pagrindine 
sąlyga tautos laisvei įgyti“.

Daimoną persekiotas ir palaužtas sveikatos atžvilgiu, 
dr. Vydūnas vėl grižo i mūsą tarpa ir gyvena Detmolde. 
Vakarais galima j j "matyti vaikštinėjantį parke savo bi
čiulio lydimą. Žmona ir keturi broliai yra mirę. Dvi 
sesers gyvena Berlyne, o apie vieną brolį neturi jokios 
žinios.

Bėgimo į vakarus metu parašė štai ką: 1. Daimonams 
paliktas, 2. Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas (Kada 

.karų nebebus), «3. Atminimai ir svarstymai tikybiško 
žmogaus, 4. Gyvybė, gyvybės dėsniai ir žmogus, 5. Aisčių 
tikyba, 6. Die grosse Frage im gegenwartigen Mensėh- 
heitserlebnis, 7. Die Religion ir Jahrtausenden der 
Menschheitsgeschichte.

Iš anksčiau nespausdinti rankraščiai: 1. Kalėjimas, 
laisvėjimas, 2. Tautinis susipratimas Prūsą Lietuvoj, 
3. Bhagavad Gitą. Palaiminančioji giesmė. Vertimas iš 
sanskrito kalbos, 4. Ein Nachlass schlichter litauischen 
Menschen. Karui prasidėjus buvo atspausdintas per 
300 pusi, veikalas „Žmonijos sąmoningumas“, bet nacią 
neleistas platinti. Nevisus rankraščius turi jis su savim, 
gal jie nepražus.

Detmolde gyvendamas jis jau paraše spaudai^įvairiu 
straipsnių. Mes džiaugiamės ir linkime mūsą brangiam 
Tautos Žadintojui sveikatos ir jėgą, sugrįžusiam į mūsą 
tarpą!

Ant. Krausas

Lietuviu dramos teatras 
ištrėmime

Art. H. Kačinskas apie „Bubulj ir Dundulį“.
Žinodamas, kaip sunkus tremtiniams lietuviškojo 

dramos repertuąro klausimas ir kaip sunku yra sukurti 
lietuviška profesinį teatrą, kreipiausi j žymųjį mūsą 
dramos aktorių Henriką Kačinską, prašydamas tuos 
klausimus nušviesti.

— Kodėl pasirinkote „Bubulj ir Dundulį“? — paklau
siau p. -Kačinską.

• — Lietuvišką dramos veikalą pasirinkimas ištrėmi
me yra labai ribotas. Ją beveik nėra, — pradėjo p. Ku
činskas. — Mes, aktoriai, jautėme, kad pradėdami darbą, 
į žiūrovą turėtume prabilti kažkuo labai jam artimu, sa
vu. Ir mes nudžiugome sužinoję, kad Ant. Rūkas ištrė
mime tokį veikalą parašė lietuviška tema. Mums atro
dė, kad tie motyvai,' kurie veikale paliesti, gali jautriai 
atsiliepti tėvynės pasiilgusio tremtinio sieloje. Antra ver
tus, mūsų noras — laikytis lietuvišką dramos tradiciją. 
Mes todėl pasirinkome ne kokį tarptautini veikalą, bet 
lietuvišką ir tai tokį, kuriame galima bandyti prisiminti 
gyvenimą, kuris buvo paliktas Tėvynėje. A. Rūko „Bu- 
bulis ir Dundulis“ sudaro kaip ir atčaižą, mažytį Lietu
vos gyvenimo gabalėlį, bet tikrą ir sodrą. Lietuvoj gy
vendami, mes lyg ir neturėjome uždavinio, nesirūpino
me savo buitį pavidalinti šviesiau, pozityviškiau, šven- 
tadieniškiau. Čia gi mes jaučiame gyvą to reikalą. Šian
dien mūsą noras — parodyti gilesnį lietuviškojo gyveni
mo, lietuviškosios buities turinį, išryškinant tą buitį cha- 
rakterią sodrumu, veiksmingumu, ritmingu dinamišku
mu. Mums rodėsi, kad šis veikalas dėl suminėtų moty
vą publikoje gali rasti gyvą atgarsį. Be to, mums, skau
džiai pergyvenantiems karo ir nesantaikos pasekmes, 
atrodė, kad tame veikale glūdįs stiprus-taikos motyvas 
mums yra labai artimas ir mielas. Jis sudaro to veikalo 
žavingumą. Lengva, puiki veikalo kalba, šmaikštus hu
moras, ypač gausūs Lietuvos pamūšio srities liaudies po
sakiai bei būdingi išsireiškimai kaip tiktai tą veikalą pa
gilina, pasodrina ir sudaro tai, dėl ko mes tą veikalą pa
sirinkome.

— Kaip sekėsi ruošti spektaklį ir organizuoti „Aitva
ro“ teatra?

— Suorganizuoti gerą spektaklį ištrėmime yra tikrai 
sunku; dar sunkiau teatrą, — sako H. Kačinskas. — 
Normalėse sąlygose aktorius težino tiktai aktoriška dar
bą — vaidybą. Visa kita esti paruošiama kitą specia
listų. O čia visa turėjome padaryti patys aktoriai su 
dailininku. Bubulis važinėjo į Meerbecką medžiagų da
žyti, Dundulis vežimu tempė lotas, piršlys su Dobilu — 
ant pečių fanerą, Šaltekšnis klijų ieškojo, kišenėje laiky
damas pokelį cigarečių, kurios ir jam pačiam praverstų, 
dailininkas kavutę keitė į dažus, Agutė su Rože nakti
mis siuvo kostiumus, ir t. t. Visi dirbome visomis jėgo
mis. Sunku visa ir nupasakoti. Hiddeseno lietuvią ko
lonija buvo įtraukta j spektaklio ruošimo darbą, ir matė, 
kaip jis vyksta, ypač ponios. Tuo tarpu ne tiktai ta vi
suomenė, bet ir Hiddeseno vokiečiai ištisą mėnesį klau-

ANTANO RUKO „BUBULIS, IR DUNDULIS“ LIETUVIU MENININKIŲ KOLEKTYVO DETMOLDE „AITVARO“ 
SCENOJE. 1) viršuj, kairėj — piršlio kaltinimo scena, 2) dešinėj — Bubulio su Dunduliu susipykimo scena, 3) žemiau 
kairėj — Šaltekšnio dovaną Radasta pamynė koja, 4) vidury — Bubulis ir Dundulis,' 5) dešinėj — piršlys su Agule, 
6) dar žemiau, kairėj — Girdžius su Rože, 7) apačioj, dešinėj — Dundulis su sūnum Dobilu, 8) kairėj — finalinė scena, 
visi suporuoti: Dunduliukas su Bubulyte, Šaltekšnis su Agule, Girdžius su Rože ir... Bubulis su Dunduliu.

- - - • -■ . .... p, Beckmann o ir Ip. Nauragio.
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f sėsi šūkavimų, dainų, kurios skambėjo ore nuo ankstyvo 
ryto ligi vakaro sutemų. Baltai nužydėjo vyšnios, raus
vai persikai, žemė buvo žiedais marga, lijo ar skaisčiai 
sviete saulė, — o mes repetavome ore, nes darbo kam
barys permažas. 1. Tačiau bendromis pastangomis spek- 
ta.. į sukūrėme...

— Kaip sekėsi gastrolės? — dar teiraujuosi.
— Su „Bubuliu ir Dunduliu“ aplankėme: Meerbeck,-j, 

Oldenburgą, Wehnen, Gross-Hesepe, Greveną, Borghors- 
tą, Blombergą; davėme 11 spektaklių. Is tikrųjų darba 
esame tiktai pradėję. Todėl pradžioje kai kur buvome 
sutinkami rezervuotai. Daug kas mūsų nepažinojo. Bet 
spektaklio metu 'mes jausdavome užsimezgant su žiūro
vais gyva kontaktą. Visuomenė mus pažino ir suprato 
scenoje. Mes žiūrovams už’ tai esame labai dėkingi. Tuo 
jie mus sustiprina moraliai. Ir tai parodo, kad mūsiį 
pasirinktasis kelias t^ri rimta pagrindą. Toks sukaup
tas žiūrovų dėmesys mus paskatins dar stipriau dirbti ir 
siekti, kad lietuvių teatras ištrėmime ne tiktai būtų gy
vas. bet ir puoselėtų lietuviškas tradicijas. Mes ir no
rime pasakyti, kad toks teatras ištrėmime turi tikra pa
grindą — tremtinių gyvenime atlikti savo kultūrini už
davinį

J. Kardelis

.. Rodos, tik vakar buvo ...
Žinia apie Juozo Mainelio mirtį greitai sklinda. Buvo 

žmogus ir jo nėra.
Susirenka būrelis j Lietuvių komiteto patalpas. Nie

kas nepradeda kalbėti, nors visi gyvena viena mintimi.
— Tuščia čia bus be a. a. Mainelio, — nutraukia pa

galiau tylą vienas buvusių jo bendradarbių.
Visur buvo jo pilna. Jis L. R. Kryžiuj, jis komitete, 

jis savo firmoje. Visados užimtas daugybe reikalų, visa
dos skubąs, niekados neturįs laisvo laiko, bet užtat visur 
ir visados laiku suspėjąs. Velionis neturėjo laimės pri
klausyti prie tų, kuriems likimas leidžia pasiimti iš gy
venimo viską ir jam viską atiduoti. Jis buvo išplėštas iš 
savo planų ir darbų vidurio.

Likimas nebuvo a. a. Maineliui iš viso duosnus, jeigu 
neskaityti jo 34 metų amžiaus dovanos. Ar nepraėjo jie, 
kaip viena diena? O kovota buvo daug, ligi jis savo 
energija, darbu ir užsispyrusią ištverme pasiekė to, kad 
visose aplinkybėse galėjo atsistoti vadovaujančio j vietoj.

Tur būt, nebūtų perdėta tvirtinant, jog lietuvių ko
lonija Detmolde atsirado tik a. a. Mainelio dėka.

Kas gi būtu išdrįsęs organizuoti centrinį visai anglų 
zonai'lietuvių komitetą Detmolde, kur negyveno nė 10 
lietuvių, jei ne a. a. Mainelis?

Kas gi butų kūręs L. R. Kryžių, jei ne jis? Kas būtų 
nepabijojęs kviestis menininkus, neturint jiems patalpų,- 
kas būtų turėjęs drąsos skelbti plačios apylinkės lietu
viams, kad gimnazija pradės normaliai veikti, kai dar 
nebuvo nei mokytojų, nei patalpų, nei mokinių? Tai ga
lėjo padaryti tik a. a. Mainelis.

Kad a. a. Mainelis galėjo tuo pačiu laiku būti L. R. 
Kryžiuj, Komitete ir dar savo prekybos firmoje, kitaip 
sakant,, kad jis'visur suspėjo, glūdi visa paslaptis tame, 
kad jis mažai svarstė, o daug veikė. Kad jis greitu lai
ku daug pasiekė, galima tik tuo išaiškinti, kad jis ne 
tikslus rinkosi pagal* turimas jiems įvykdyti priemones, 
bet priemonių ieškojo drąsiai pasirinktiems tikslams.

Pagaliau dar viena įdomi ir reta velionio savybė yra 
ta, kad vienam asmeny taip nuostabiai jungėsi ir deri
nosi visuomenininkas' ir prekybininkas.

Bendrai imant, tos dvi savybės yra viena antrai prieš
taraujančios. Prekybininkui visa ko centras yra jo pre
kybos reikalas, o visuomenininkui — centre stovi visuo
menės reikalai. Tiems interesams susidūrus vienam as
meny, atrodo, visados turi nukęsti visuomeniniai reika
lai. Tačiau a. a. Mainelis šiuos skirtingus interesus mo
kėjo puikiai suderinti, net vieną antru paremti.

Tokia harmonija buvo galima todėl, kad a. a. Maine
lis buvo visuomenininkas gilesne prasme, kaip kad pa
prastai ta visuomenininko sąvoka suprantama. -Jam 
buvo artimas kiekvieno žmogaus reikalas. Kiekvienam 
reikalingam pagalbos buvo prieinamas jo patarimas ir 
atvira piniginė.

Taigi prekyba jam buvo ne tiek tikslas pats sau, kiek 
priemonė išeiti su pilnomis rankomis į visuomenę.

—, Dabar tikiu,' kad visas darbas eis kaip reikia, nes 
darbo mašina teisingai užsukta, — pareiškė jis savo įsi
tikinimą, peržiūrėjęs paskutinį kartą visų lietuviškų, 
įstaigų veikimą prieš išvykdamas į savo paskutinę ke
lionę:

— Mano tikras gyvenimas prasidės tik dabar, — 
šūktelėja jau sėdėdamas mašinoje savo tarnautojams, 
turėdamas galvoje mintį, kad jo pareiga surasti kelionėje 
ką nors naujo, parūpinti varomosios jėgos tai lietuviškų 
įtaigų mašinai, kurią jis užsuko savo paties ranka Det
molde.

Jis išvažiuoja visuomeniniais ir prekybiniais reikalajs. 
Išvažiuoja ir niekad nebegrįžta.

Vieneri metai! O rodos, tik vakar buvo... Dar tebe
veikia visos tos įstaigos Detmolde, kurių veikimo ma
šiną a. a. Mainelis buvo užsukęs savo ranka. Jo įsitiki
nimas ir noras išsipildė.

Gal išsipildė ir jo paskutinis įsitikinimas? Gal tile— 
rasi* jo paties gyvenimas prasidėjo tik prieš vienerius 
metus! - • .
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'R&'e&Tiza^os
Pr ilgio Andriusio—„Ir vis dėlto juokimės!“Feljetonai iš DP buities, su dviem vedamaisiais ir ne-• suprantamą žodžių žodynėliu, Gunzenhausenas, 1946.Feljetonas yra toks žanras, kurįs stovi viduryje tarp ‘ publicistikos ir beletristikos, kuris savo gyvybę semia iš aktualijos, iš nuolat besikeičiančią, prabėgančią laiko reiškinių. Dėlto, paprastai, feljetono amžius neilgas: jis nustoja savo įdomumo, pasikeitus tiems gyvenimo reiškiniams, kuriuos jis liečia.i Feljetonas, būdamas lengvo pramoginio žanro literatūra, gali būti dvejopas: liesti visuotinesnius visuomenės* i reiškinius, įžvelgti gilesnę reiškinių esmę ir tuo pačiu būti gilesnis ir turiningesnis, arba apsiriboti tik siauraj visuomenės daliai ar net mažutei žmonią^grupei težinomais, gana dažnai anekdotiniais, gyvenimo reiškiniais ir iuo pačiu tapti siauru, platesnės visuomenes nedominančiu pramogos dalyku.1 Be to, feljetonas yra satyrinis žanras, liečiąs žmonių silpnybes, ydas, juokingus atsitikimus, vaizduojąs iš- " virkščią j a atskirą asmenų ar visuomenės gyvenimo pusę.■ Stilistinė feljetono priemonė yra šaržas — tikrovės linijos pratęsiamos, disproporcija padidinama, spalvos su- . ^tirštinamos. Feljetono įdomumas glūdi sąmojingose si-- tuacijose,. sugretinimų netikėtumuose, qui pro quo sąskambiuose.- > Pulgis Andriušis yra garsus feljetonistas, sugebąs . kurti sąmojingas situacijas, lengvai valdąs šaržo priemones ir netikėtus sugretinimus. Štai keli jo sąmojingo stiliaus pavyzdžiai, paimti iš čia minimo feljetoną rinkinio:.„Tačiau, kai santarvininką dėka Hitleris savo vyriausia būstinę perkėlė pas Abraomą, mes,- pabėgėliai, iš darbo" perėjom į veiklą... Rinkimai aplamai nemalonus dalykas, ypač kai tavęs neišrenka į valdžią. Atrodė, ■ pramatydavai labai toli, net per visas tris zonas, bet staiga nauji rinkimai ir liaudis, žiūrėk, jau pramatė kitą vietoj tavęs... Antra vertus, krepšinis yra gana aktualus sportas, nes mes visi gyvename iš UNRROS krepšio. Šiek tiek pamirštas bėgimo sportas, kuris mums yra pagrindinis. Na, bet kai bus reikalas, aš manau, šioje ’ sporto šakoje mes neapsikiaulinsim!.. Kareivinių bloke C2 gyvena be darbo Marytė Zakruminskaitė, dalyvavusi ne viename ansamblyje ne tiktai Lietuvoje, bet ir Žaliakalnyje. ..“ ir't. tTurinys liečia mūsų, tremtinių, buitį. Čia kalbama apie darbą vokiečiu valdžios metu ir apie dabartinę stovyklų visokią veiklą: sportinę, komitetinę, kultūrinę, an- samblinę, prekybinę, spekuliacinę. Čia pilna visokių stovyklinių nuotykių, pradedant vyriausiąja tremtinių valdžia ir baigiant teismu, kalėjimu, plėjikų užpuolimu. Žodžiu sakant, prirankiota mūsų liūdnos tremtinių buities išvirkščių gyvenimo pusių visa galerija, šaržo būdu tos galerijos spalvos paryškintos ir paskelbta viešai ir iškilmingai (nes atskiros knygos pavidalu) plačiajam pasauliui. Štai, skaitykite ir žiūrėkite, koki mes spekuliantai, girtuokliai, ištvirkėliai, išnaudotojai, aferistai, valdžios ištroškę maniakai, nesugeba net paprasčiausios savo stovyklos susitvarkyti! Taip, dovanokit, gerbiamieji, 

už šaržą, kuriuo' ir recenzentas užsikrėtė iš feljetonisto, bet toks" vaizdas iš šių feljetoną susidaro. Gal kas pasakys, kad čia jau reikalas iš komedijos verčiamas į tragediją, kad lietuviškai rašytą knygą tik mes patys te- skaitysime ir nupieštasis miisų stovyklą paveikslas trem- ' tinių vardo neaptamsins. Iš dalies taip, bet toji buc'ri

akis, kuri mus seka ir kuri i? pasalu mus norėtą vandens šaukšte paskandinti, ras ir čia medžiagos. Dar galima būtų šios knygos išleidimą pateisinti tuomet, kai taip sunku gauti popierio geresnei knygai išleisti, jei visi feljetonai būtą lietą gilesnius mūsą gyvenimo reiškinius ir savo visumoje turėtą menišką formą. Tuo tarpu išlaikytą formą ir gilesnį turinį teturi tik šie feljetonai: I darbą tad, vyrai, Persūdyta demokratija, Laikas eina; taip pat dar — Gaudeamus igitur. *-Šiauresniuose pobūviuose, stovyklos naminiuose laikraštėliuose, žinoma, nieko prieš tokius feljetonus pasisakyti nereikėtą, bet leisti atskira knyga vis dėlto nerei- ■ kėjo. Pr. N.

Truputis dokumentacijos apie rudūjų 
siautėjimąBr. Kviklys, Lietuviu kova su naciais, „Minties“ leidinys, Memmingenas, 1946 m., kaina 5 RM. ,Tokiu pavadinimu neseniai pasirodė nedidelė 48 pus- lapią knygelė, kurioje autorius, jo žodžiais tariant, siekia „trumpai, suglaustai atvaizduoti lietuvių tautos kovas su naciškaisiais- vokiškaisiais okupantais 1941—1944 metą periode“ ir tiki, „kad iš šią kuklią eilučių skaitytojas susidarys vaizdą kovos vienos mažos tautos prieš prūsiškąjį militarizmą, tautos, kuri taip pat nori gyventi ir kvėpuoti laisvu savo Tėvynės oru.“Dail. Vilkutaitytės darbo viršelyje simboliškai pavaizduotą lietuvio kovą su nacią emblemos siautėjimu Lietuvoje autorius Bronius Kviklys siekia pateikti skaitytojams publicistine forma,'pasitelkdamas faktus, statistinius duomenis ir iliustracijas. Knygelėje, bent schematiniu būdu, vaizduojama: lietuvią kova su prūsišku, mi- litarizmu, santykiai su vokiečiais nepriklausomo gyvenimo laikais, kaip vokiečiai 1941 m. užgniaužė besireiškianti nepriklausomą gyvenimą, tautos kovą už savo žemą, kova prieš nacią norus ekonomiškai įjungti lietuvius savo karo mašinon, žydą žudymus, nacią pastangas išvežti lietuvius, kovą švietimo bare, kovą prieš mobilizacines pastangas, lietuvią policijos laikymasis, slaptoji lietuvią politinė veikla, nacią kerštas ir kt.Tekstą papildo 12 iliustraciją: 10 vaizduoja mūsą pogrindžio spaudinius ir 2 — iš universitetą (juos uždarius) bendrabučių išmestus studentus.„Lietuvią kova su naciais“ parašyta Vokietijoje, tad netenka stebėtis, kad mes joje nerandame tiek dokumentinės. medžiagos, kiek jos to pobūdžio leidinyje turėtą būti. Ir taip didelis nuopelnas autoriaus, kad jis, įvykių atblokštas Vokietijon, sugebėjo atsigabenti pluoštą duo- meną, o, — visu svarbiausia — visą pundą mūsą pogrindžio spaudos leidinių. Anais gestapininką yiešpatavimo laikais tai buvo rizikingas žygis!Tačiau kai kuriuos savo knygelės skyrius autorius galėjo ir medžiagos po ranka neturėdamas patikslinti ir papildyti. Kalbėdamas, pavyzdžiui, apie Lietuvos gyventoją apiplėšimą, nustačius daugiau nei neteisinga valiutos santykio kursą, autorius, būdamas diplomuotas ekonomistas, galėjo apibūdinti ir nacią kainą politiką, taikyta iš Reicho importuotiems niekams, ir apskritai ją kainą ir zjlyginimą politiką. Čia buvo pravartu nurodyti, kad naciai laikėsi dėsnio, kad Lietuvoje kainos ir atlyginimai turi būti bent 30% žemesni negu Vokietijoje. Praktiškai skirtumas Lietuvos ūkio nenaudai buvo dar
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didesnis. Tuo keliu buvo siekiama dviejų tikslų: ūkiš
kai išnaudoti kraštą ir sudaryti kiek galima palankesnes 
sąlygas atėjūnams. Juo labiau, kad iš Vokietijos atkel
ti tarnautojai ir įvairus naciu funkcionieriai, nepaisant 
žemesnių kainų Lietuvoje, atlyginimus gaudavo Reicho 

. normomis ir dargi su priedais. Tuo tarpu vietiniams 
buvo taikomos žymiai mažesnės normos, o be to, Lohsės 
ir Rentelno aparatas stengėsi kaip Įmanydamas vietinius 
nustumti j žemiausias atlyginimų grupes.

. Būdinga ir tai, kad 30% žemesnės kainos buvo taiko
mos tik vietos gaminiams. Iš kitur j Lietuva atgabena
miems niekučiams (šluotoms, kirvakočiams, žaisliukams, 
įvairioms dvokiančioms pastoms ir nežinomos paskirties 
milteliams) buvo nustatomos 100—150% aukštesnės nei 
pačioje Vokietijoje kainos. Visą ši šlamštą įveždavo na
cių įsteigtos vokiškos įmonės. Jų pelnu buvo suintere
suoti ir kai kurie nacių viešpačiai.

Skyrelį apie krašto ir miestų „krikštą“ būtų būvą 
pravartu pailiustruoti pavyzdžiais-’ir užfiksuoti, kad, 
pav., iš Raudondvario rudieji padarė Rothof'ą, iš S vent-, 
ešerio — Heiiigensee ir t. t. ir t t. Bet jie nesitenkino 
miestų, miestelių, gatvių, aikščių pavadinimų darkymu. 
Užkliuvo jiems ir Įmonių pavadinimai. Pavyzdžiui, be
veik visi tekstilės įmonių (jie ten labai stipriai koją buvo 
įkėlę) pavadinimai buvo iškoneveikti: Liteksui (Lietuvos 
tekstilė) nuskėlė pirmą skiemenį, iš Jėgos padare Jliger’į, 
Puntuką degradavo į Punkt'a ir t. t.

Šitokio pobūdžio medžiaga nuspalvintų nacių gdrma- 
nizacijos metodus. Jei ji nepateko j „Lietuvių kovą su 
naciais“, reikia tikėtis, kad ateityje vienas ar kitas 
plunksnos darbininkas nepamirš ir ją įamžinti.

Esamomis sąlygomis knygų nedaug tegalime išleisti. 
O skaityti jas skaito visi — ir seni ir jauni. Tad ir no- 

Irime, kad jos ir turiniu^ ir forma, ir kalba būtų geros. 
O dėl kalbos šiuo atveju yra kas pasakyti.

Sutrumpinimai skyrių pavadinimuose mažai sutaupo 
vietos, o neaiškumų sukelia daug. Jei „Liet, inteligen
tija prieš nacius“ nesukelia abejojimų, tai „Lietuvos san
tykiai su vokiečiais n. gyvenimo melji“ jau yra tarsi su 
vienu nežinomuoju. Be to, nors visas tekstas su lietu- 

.viškais akcentais, skyrių antraštės be nosinių. Nėra au
torius, berods, dėl kai kurių kalbos dalykų apsisprendus, 
todėl skaitytojas šalia legijono randa legioną, o VLIKAS, 
VLIK’as ir VLIKas išsirikiavę tame pačiame (32) pusla
pyje. Apskritis vienur vyriškosios, kitu? moteriškosios 
giminės. Sakinio viduryje laipsniai ir titulai konkuruoja 
didžiosiomis ir-mažosiomis raidėmis — inž., Mjr., pulk., 
Leit., mok., Teis., žum. Zum. Po dvitaškio tais pačiais 
atvejais kartą rašoma didžiąja, kitą — mažąja raide. Čia, 
jei ne taisyklių, tai bent vienodumo reikėtų laikytis.

Bet yra ir rašybos klaidų, pav.: prūsiškas, pasidalyjo, 
žūti, duosniai, trobesius, raupuotieji, kuro, natūralines, 
vynių, suvylioti, atsidūrę, atveju, būstinė, be je... Daugis 

Šių žodžių kelis kartus pakartota, tad korektūrai visa tai 
suversti nebūtų pagrindo.

Lygsvara jau seniai pakeista pusiausvyra, o „amžių 
bėgyje", „trijų metų bėgyje" ir kt. taip pat praeitin nu
bėgo drauge su pasėka.

Nei būdvardžių nei prieveiksmių nėra reikalo darytis 
iš svetimosios kalbos lyčių, tad ir neturėtų būti nei do- 
kumonialinės nei instinktyviškai; instinktyviai, ir doku
mentinė ir paprasčiau ir gražiau.

Autorius mėgsta vesti kovą ir pralošti kars. Štai pa
vyzdžiai: „Jis vedė su jais daugiau kaip 100 kovų!“ 
(4 pusi.), „vedant laisvės kovas", „kova nebuvo vesta, 
ginklais" (5), „pralošto karo“ (21); bet mes, lietuviai, pra
tę ne vesti kovą (kaip „Pikų Damoje"), bet kovoti ir lai

kmeti arba pralaimėti, bet ne pralošti.
Nemaloniai akį ir ausį rėžia „kad neparodžius", „kad 

apsaugojus", „kad geriau supratus", „kad įbauginus“, 
„kad sutrukdžius, „kad apgavus“, „kad įtraukus“ ir „kad 
nukreipus".^ Taip pat nedera rašyti „pasivadiną save“, 
Sangrąžinis pasivadinti savyje jau turi ir save.

Pranašystę tenka skirti nuo pranašumo. Todėl ir ne
turi būti „vokiečių pranašystės technika, apginklavi
mu. ..". Lygiai reikia skirti pareiti nuo priklausyti. Ne 
„jei tas nuo lietuvių būtų parėję, šios dvi tautybės bū
tų. .. sugyvenusios", bet „jei tai nuo lietuvių būtų pri
klausę".

Yra leidinėlyje ir sintaksės nelygumų: „Tai, tik maža 
dalis inteligentų", „Legalioji spauda, tad negalėjo atsto
vauti. ..“ ir kt. Kableliai čia nereikalingi. Be to, ne „ne
galėjo atstovauti visuomenės tikrosios nuomonės", bet 
„atstovauti tikrąja! visuomenės nuomonei". Visada at
stovaujame kam — valstybei, tautai, nuomonei.

z Ir dar kiek dėl „anglo saksiškos — prancūziškos" po
litikos. Autorius rašo (5 pusi.), kad „Lietuva visą laiką 
dėjosi ne prie naciškos, o laikėsi anglo saksiškos — pran
cūziškos politikos.“ Niekas negali paneigti pirmojo tei
gimo, tačiau dėl antrojo tenka suabejoti, nes a) Lietuva;

' nesivaikė svetimų politikų, o „laikėsi“ savarankiškos už
sienio politikos kurso ir b) po pirmojo pasaulinio karo 
jokios „anglo saksiškos — prancūziškos politikos“ ne
buvo. Priešingai — žlugus tuometinei Vokietijai, JAV 
iš politinės Europos arenos pasitraukė, o tarp D. Brita
nijos ir Prancūzijos buvo nuolatinis pažiūrų skirtumas.

z tiek Vokietijos ateities, tiek ir kitais kardinaliniaįs klau
simais. Jei būtų buvusi sutartinė tų trijų galybių poli
tika, Šiandieną pasaulis visiškai kitaip atrodytų...

Bet jeigu jau autorius nori apie tą politiką kalbėti, 
tad ,tektų ją iš „anglo saksiškos — prancūziškos“ i „an
glosaksų prancūzų“ arba į „anglosaksiškai prancūzišką“ 
reformuoti.

Tačiau, nepaisant kai kurių netobulumų, Br. Kviklio 
„Lietuvių kovos su naciais" pasirodymą reikia sveikinti- 

J. P.

O
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Trumpos žinios iš mokslo ir technikos sričių
Rasti cheminiai elementai Nr. 95 ir 96

Darant tyrimus atominės energijos srityje, rastas iki 
Šiol nežinomas 95-asis elementas, pavadintas „Ameri
cium“, ir 96-sis elementas, pavadintas „Curium“.. Tokie 

elementai, sunkesni už uraną (Nr. 92), vadinami „trans- 
uranais“.
Kodėl vokiečiai nesuspėjo pasigaminti atominės bombos?

Anglų sabotažinės kariuomenės daliniai lapkričio 
mėn. 27 dieną 1943 metu susprogdino Rjeikan’ę, Norvegi
joje, vokiečių gamykla, kur buvo gaminamas sunkusis 
vanduo, reikalingas vokiečių numatytoms atominėms 
bomboms gamintu Ta pačia proga buvo paskandintas 
laivas su sunkiojo vandens kroviniu, kuris jau buvo be
plaukiąs j Vokietiją.
Atominės energijos panaudojimas pramonėje numatomas 

po 2 metų
Atominės energijos specialistas Dr. Katzine’as laik

raščių pranešimais pareiškė Vašingtone, kad gal jau po 
kokių dviejų metų atominę energiją būsią galima panau
doti didesnėse pramonės įmonėse.
Mirties atsitikimai darant bandymus atominės energijos 

ir atominės bombos srityje
Darydamas galinčios skilti medžiagos valymo ir at

skyrimo bandymus, neteko gyvybės Amerikos moksli
ninkas — tyrėjas Dr. Louis Sloting laboratorijoje Los 
Alamas (New-Mexico). Yra žinių, kad yra žuvų ir dau
giau žmonių, kurie turėję ryšių su atominės energijos 
išlaisvinimu.

Australijos valdžios bandymai su raketėmis
Sidnėjaus profesorius A. T. Elkin'as perspėja, kad 

bandymai su raketėmis (jas paleidžiant į kalnus) galį pa
kenkti pirmykščiams gyventojams.

Šių dienų fizika — ryt dienos technika
USA karo metu ultra raudonuosius spindulius var

tojo džiovinimui (pav., valgomųjų produktų džiovinimui), 
o ultrafioletinius spindulius — bakterijoms ir šiaip jau 
mikroorganizmams naikinti.

Per 20 sekundžių i jonosferų!
Vietovėje White, New-Mexiko (USA), daromi bandy

mai su V2 ir su šoviniu, vadinamu „WAC-corporal“. 
Norima surasti tokį šovinį, kuris lėkdamas gali sunai
kinti atskrendantį V3

Atomai ir žvaigždės
- Prof. H. Honl’is lygina atomą su žvaigždėmis Edding- 

ton’o tyrimų prasmėje. Al omo periferijos procesai esą 
panašūs j žvaigždės išorinės atmosferos procesus, o pro
cesus žvaigždės viduje galima palyginti su vyksmais ato
mo branduolyje.

Rusų atominės bombos
’ „Daily Mail“ praneša, kad sovietai turį sunkių ato
minių bombų, kurios gaminamos mieste ,,Atomgrade“ 
Jų galima pagaminti bet kurį kiekį. Naujasis ginklas 
nesąs pavojingesnis už urano atominę bombą.

Kanada neduoda Amerikai Urano
Nuo 1946 metų pabaigos Kanada nebeduos daugiau 

Urano rūdos USA, kuri reikalinga atominių bombų ga
mybai.

Atominės energijos tyrimui USA suvartojo 14.000 tonų 
sidabro, vadinasi, 3-jų metų pasaulinės sidabro produk
cijos kiekį. Atominės bombos gamybai išleista vėl mi
lijardai dolerių, dirbo keli šimtai profesorių Ir kitų moks

lininkų ir 200.000 darbininkų 5 metus. — Vokietijoje ato
minės bombos srityje tedirbo 100 fizikų, o su pagalbinių 
personalu išviso tik apie 1000 žmonių.

V2 bandymai Amerikoje
USA karo technikai pasiekė naują aukščiausį rekardą 

su V3 raketa. Ji pasiekė 150 km aukštį. — Dabar gami
nama raketa, kuri gali nulėkti 18.000 km, taigi apjuosti 
pusę žemės skritulio.

ICiiO km per valanda. UŽ garsų greitesnis lėktuvas?
Greitiems lėktuvams naudojami vad. „turbininiai mo

torai“. Jų konstrukcija labai paprasta, tiktai sunitu bu
vo surasti tinkamą atsparų metalą. Anglų Gloster-baten 
lėktuvas pasiekia 970 km greitį per valandą.

Amerikoje pagamintas lėktuvas (kurio motoras varo-*; 
mas alkoholio ir skysto deguonies mišiniu) nulėktai 
1.100 km per valandą.

■ Atominė energija ir klimatas (oras)
Galimas daiktas, kad su atomine energija būsią gali

ma pakelti oro temperatūrą ir gal musų soduose galės 
augti pietų vaisiai? Vienas amerikietis pasiūlė sprog
dinti Grenlandijos ledus su atomine bomba ir tuo būdu 
sušvelninti klimatą.

Tačiau šveicarų laikraštis „Bund“ labai kritiškai nu
siteikęs to „plano“ atžvilgiu. Esą, tada vandenynas už
šaltų nuo Lofotų iki Murmano krantų ir šiaurės rytų Eu
ropoje iki Baltijos jūros klimatas pablogėtų, nes sprog
dinamieji ledai tirpdami, labai atšaldytų vandenyną.

Nauji ginklai
„Žemės drebėjimo bemba“ tai vienas naujųjų gin

klų, su kuriais daro bandymus Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai. Tą bomba numes 4-ių motorų lėktuvai ant po
vandeninių laivų bunkerių netoli Bremeno.

Bakteriją karas? Laikraščių pranešimais, USA ras
tos labai veiklios bacilos, kurios sėja tikrą ir negailes
tingą mirtį. Išrastas prietaisas jas plačiai paskleisti iš 
lėktuvo. Tas ginklas esąs pavojingesnis, negu atominė 
bomba.

Slaptieji sąjungininką ginklai. Penkių rūšių „slapti 
ginklai“ suteikė sąjungininkams galimumo išlaikyti pir
muosius atramos punktus Normandijoje ir žengti pir
myn: 1) „Bulldozeris“, kuris pašalina griuvėsius, 2) „Va
saros lauką juosta“, kilnojamasis metalinis kilimas, nau
dojamas ir kaip gatvė, ir kaip Vieta nusileisti lėktuvams, 
3) „Bailey — tiltas“, kurio pagalba be pontonų galima 
peržengti kiekvieną slėnį iki 80 metrų gilumo, 4) įrengi
mas pavadintas „Fido“, kuris pašalina ūkus, ir 5) „Plu
tonas“, kurio pagalba povandeniniu kabeliu iš Anglijos 
j Europa buvo tiekiamas benzinas.

Ginklai prieš atomines bombas ir V2. „Braunschwei-' 
gische Zeitung“ praneša apie naujus ginklus kovai su 
atominėmis raketomis ir su lėktuvais, nešančiais atomi
nes bombas. To defenzyvinio ginklo principas esąs toks: 
lėktuvas, vairuojamas iš tolo (elektroninių aparatų arba 
„raganos akies“, t. y. radaro pagalba), paleidžia į ato
minę bombą arba į V. savotišką raketą, kuri išleidžia 
sulydinto metalo srovę ir sunaikina tikslą.

■Nauji mitybos keliai
Mitybos institute Berlin — Dahlem’fl Harbmi bandy

mai panaudoti kraujus ir pasukas vietoj gyvulių balty
mo. Taip pat bandoma pagaminti riebalus Iš rudųjų 
anglių. Instituto virtuvėse bandomi nauji indai ir tiria
mi naujųjų sintetinių maisto produktų virimo bei kepi
mo būdai.
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