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LIETUVOS BAŽNYČIOJE.
FAUSTAS KIRŠA.

Bažnyčioj dega kandeliabrai 
Ir žvakės keturios prie grabo. 
Ir motina palinkus rauda 
Sūnaus ir mūsų jauno kario.

— Viešpatie, nekaltą vėlę
Auką tėviškės laukuos
Dėl tėvynės amžių garbei, — 
Tu priglausk kapuos. — 

Šventoriuj liepos raudą seka, 
Jų šakos kaip nuometai sako, 
Kaip daug grabų palydi kryžius, 
O raudos vėl bažnyčion grįžta.

— Viešpatie, kam tu apleidai
- Žemę pragaro kančiom!

Nepažinsi savo veido, 
Kai sugrįši čion. — 

Minia ateina ir išeina, 
Seniai neskamba meilės dainos. 
Tiktai bažnyčios kandeliabrai r
Sutinka ir palydi grabą.

— Dievo Motina Marija,
Meilės paduoga šviesil
Naikini pragaro vergiją, 
Tu jėga esi! —

Bažnyčioj dega kandeliabrai 
,' Ir žvakės keturios prie grabo.

Šventoriuj — dangų remia bonės, 
Vitražai, kuosos, liepos, žmonės.

IS KORTŲ
S. LAUCIUS

Būrė prie laužo čigonė sena, 
Gavusi duonos ir nikelio, 
Ir priplepėjo, gana jau, gana, 
Tartum didžiausiam nevykėliui. 
Tamsta, ji sakė, galvoji kyailai. 
Žmonės nemėgsta svajotojų. 
Be pinigų ne kokie reikalai, 
O su finansais gyvuotume!. 
Turtui planetą palankią turi, 
Gimęs atseit po bulvakasio. 
Tūzai tat rodo visi keturi. 
Betgi ne kaip tamstai sekasi. 
Būgnų dešimtakė guli greta, 
Bet iš kairės štai sukliudymas. 
Gertum šampaną ir dar su puta, 
Praktiškas, prieteliau, būdamas.' 
Širdžiais pradėjai, su lapais baigei, 
Kad nepasiekiamu rūpinais.
Gal per dažnai po padangę žvalgais, 
Perdėto nerimo kupinas.
Priešų gausu, b draugystės ilgies. 
Tik pataikaujančių tolinkis.
Akys pro kryžius vėliau praregės 
Laimę sutrukdžiusius polinkius. 
Štai su karaliais ir štai su pana 
Pažiūros tragiškai kertasi. 
Tiesą tau sako čigonė sena, 
Kortas kaip knygą atvertusi.

SENI DALYKAI
S. LAUCIUS

Temstant, kad nė šuo nelotų, 
Mudu pasimatėme, 
Pagal niekad nebalsuotą 
Amžiną įstatymą.
Lengva pasakyti, rodos, 
O kiek buvo prašymo, 
Kol tą vieną šventų žodį 
Širdyse įrašėme.
Gailiai suklykė vaikystė, 
Paukšteliu pasprukusi, 
Kad laimėjimas pražystų 
Baltuose dantukuose.
Kad galėtų mano akys
Tavo grožiu paikintis, 
Beatodairiškai teko 
Sį bei tų sunaikinti.
Miela būdavo nukaisti, • 
Senių klausinėjamam.
Bet negėriau jokio vaisto 
Nuo galvos skaudėjimo.
Nesvarbu dabar, kas kloja 
Patalų palėgusiam;
Nesvarbu, ar kam pamoji, 
Pro vartus išbėgusi.
Įminti šimtai troškimų 
Takeliūkščių vingiuose, 
O plentuos lig užkimimo 
Klausinėju dingusio . . .
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GESTAPO ŠYDUOSE(Kacetinių memuarų užrašai) BRONIUS KULYS
3. DraugaiNukraustė mane į požemį, į dvokiantį rūsį.Se tau svajonės išvysti poną įgaliotinį su tokia aureole, kokia švitėdavo Lietuvos švietimo ministerial!Raktai barška, kalėjimo tarnai vaikšto koridorium, kulnų pasagos skardžiai aidi. Aš kaip stulpas tebestoviu prie triukšmingai ir negailestingai užtrenktų durų.Neatsipeikėju.. Užtrenkė! Užrakino! Nukaukšėjo IDešinėj rankoj — skrybėlė. Kairioji nuleista kaip liniuotė prie šono. Švarkas juodas. Batai blizga. Labai gaila, kad Įgrūdo kaip į tvartą:— Hmi... audijencija!...Mano balta krūtinė šviečia į visas puses. Priešais mane mažutis vielomis užkryžiuotas langelis.Ten, pasienyje, ant kieto suolo sukruta trys kupetos, trys kupros.Ir išsirito kaip ežiai iš savo vietų trys vyrai — suveltais plaukais, nevalomais sugargažėjusiais batais ir sugulėtais raukšlėtais drabužiais. Klaikiai bedančios akys pakrypo tiesiog į mane, ir smalsūs žvilgsniai slidinėjo nuo galvos iki batų, net aš pabūgau, nežinodamas, kas daryti. ,Linkteriu galvą, nesivaržydamas tuojau prisistatyti. Jie ironiškai patempia smakrus į mano pasveikinimą, tebe.tupėdami pačių įšildytose vietose.— Kuris čia dr. Riffenstahl, — šauna linksmesnė mintis, —• kuris tas rafinuotasis apgavikas?Oras ir migla sruvena pro sukryžiuotas vielas. Nosį ėda rūkšti tiršta rūsio atmosfera.Visi trys kviečia mane nuo durų, prašo jaustis, kaip namie.Sėdu ant tariamos lovos. Žvalgausi. Tylime. Nežinau, kas per žmonės. Ar gerbtini kovotojai, idealistai, gyvenimo išsižadėję dėl kitų? Ar smerktini gyvenimo gaivalai, atmatos. Etė!! Šiuo momentu tąsią pat. Sveikinuosi su kiekvienu. Visi esame išrauti iš šeimų. Esame vienos nelaimės vaikai.Neramu sėdėti. Savaime judinasi kojos. Imu vaikščioti. Rūsis per mažas. Normaliai čia dviems, ne keturiems. Dvi lovos pakeliamos. Jas pakeliu prie sienos. Prie durų kliūva dvokiantis kibiras. Visi j kibirią ką nori ir kada nori daro.Ant sienų čia vienur pritriuškintos blakės, čia kitur posakiai prieš bolševikų ir nacių santvarkas ir kankintojus. Kiek daug pagiežos ir prakeikimo. Pavardps — lietuviškos, lenkiškos, žydiškos.Naujieji mano draugai labai suvargę, baisūs, išblyškę. Negaliu žiūrėti į jų įdubusias akis, išsikišusius kaulus.Man rūpi už ką jie čia atkeliavo. Su kokiais kaliniais esu gretinamas? Kokiam skyriui priklausau? Kokio laipsnio rėžimas taikomas? Spėliočiau apie savo likimą .. .Ir jie skuba interesuotis: kaip kalbu, iš kur esu. Susipažįstam. Nė vienas nemoka lietuviškai: nei rusas, nei totorius, nei lenkas.— Viena kamera, vienodas likimas, ta pati slegianti nežinia, — prabilau rusiškai, nes taip visi suprato.— Kolegos, — atsiliepia, lenkas, nudžiugdamas, kad aš noriai bendrinuosi į jų krūvą.Palengva, palengva prasideda pasakos ir išpažintys.Ruselį į kalėjimą atvedė spekuliacija muilo akmenim. Gyvenęs Vilniuje ir vežęs apie 30 kilogramų muilo 

akmens į Šiaulius. Traukinyje iškratė ir čia pasodino. Tikisi išeiti. Norėjęs tik užsidirbti. Nėra iš ko gyventi. Iš maisto kortelės neišsimaitini. Ir pasakoja, kad niekas iš kortelės neišgyvena —■ niekas! Arbą vaginėja, arba plėšikauja, arba spekuliuoja.Lenkas — inteligentiškos povyzos. O gal prasilavinęs darbininkas. Jo drabužiai šventadieniniai. Kaž kodėl geštapininkai jam leido savus apdarus tebevilkėti. Iš namų turi pora švarių naujų apklotų, pogalvį ir keletą lankų dešros; kiti šitų dovanų, kaliniui brangintinų, neturėjo. Kaltinamas, kad gyveno neįsiregistravęs policijoje. Suėmimo aplinkybes nuslėpė. Buvo mandagūs, kaip ir visi lenkai; laikėsi rezervuotai, kalbėjo labai dengiamai. Ar ne apsukrus lenkų karininkas, slapstęsis ir laukęs geresnių laikų į viešumą iškopti?Totorius — bene prasčiausiais drabužiais ir labiausia! prasišiepusiais batais, daugiau miško urvų, ne namų žmogus; jo garbanos juodos, nešukuojamos, rankos nešvarios; veidas išblėsęs, jau apatingas, be rūpesčių, kaip lavono. Nuoširdžiai dejavo, kad jo istorija labai supainiota. Okupacinė valdžia paskelbusi, kad išraiškų pasiduotų banditai. Kas ginklus atiduos policijai, nebus kaltinamas: „Mano sūnus buvo kartu su kitais miškuose. Iš pradžių tai buvo gražiausias, sočiausias ir ramiausias gyvenimas, kol vokiečiai nelindo į miškus, kol negraibė. Paskui nusibodo jam miškų ir naktų gyvenimas Nutarėm,, kad sūnus pasiduotų, atiduotų ginklus, išduotų policijai kitus. Ir ramiai gyvens namie. Sūnus paklausė. Aš pakinkiau arklį, sudėjau ir vežiau sūnų, vežiau visą krovinį policijai į Vilnių. Gyvenau Paneriuose. Pakelėje susidūrėm su žandarmerija. Stop! Areštavo sūnų ir mane. Atėmė arklį, ginklus. Nesileido nė artyn, neklausė pasiteisinimo. Aš. pakliuvau čia. Apie sūnų nežinau."Na, ar ta istorija tokia tikra? Kaip įtikėti?Banditų vardu dabar vadinami visi, kas ne su nacionalistais, kas prieš jų okupacinį rėžimą, ypač kas gyvena miškuose. Tai nacinis bandito sąvokos supratimas.O miškuose kiek organizuotų ir pavienių gaujų, visokių tautybių, visokio nusistatymo ir visokio palinkimo!Pirmieji į miškus sulindo žydai ir komunistai, išsisukinėję nuo nacių kulkos; sovietų kareiviai, pabėgę iš Raudonosios Armijos, stoję savanoriais vokiečių wehr- machtan, ir siunčiami Rytų frontan, lindo taip pat čionai slapstytis. Lenkai, pasiryžę kerštu ir sabotažu protestuoti prieš okupacinį rėžimą ir Tėvynės pavergimą, pasekė žydais, komunistais ir sovietais-belaisviais, ten pat slapstėsi. Kiekvienas, kam grėsė patekti Į nacių nagus kas neišsilaikė įstaigoje, darbovietėje ir namie, dūmė į krūmus į girias. Pagaliau tankumynuose mielai maišosi su kitais ir tokie, kurie sąmyšių, netvarkos ir revoliucijų momentais apleidžia sėslias sodybas, darbą ir užsiliepsnoja avantiūristiniais užsimojimais ir gyvena be įstatymų, be moralės ir teisės normų. Ir dar pagaliau į tą mišinį nueina vienas kitas, pasiduodamas miškan bėgimo krypčiai, vaduodamasis natūralia mintimi, kad ten esą saugiau ir žmogui, ir gyvuliui, ir bet kokiam , turtui.Kaip visi tenai gyvena ir sugyvena-nesužinosi, jei netapsi jų mišrios bendruomenės palaikytojas, miškų žmogus. Ir negalima sakyti, kad jų tarpe nėra gerų žmonių, herojų, vadų.

5



Taip pat žinok, tu, žmogau, kurie išsprogdina tiltus, 
nuverčia traukinius, kurie plėšia sodybas, žagina 
moteris, piauna vaikus, kurie,vaduoja iš nacių pragari
škos okupacijos ir budi kovoje dėl laisvės, dėl žmoni
jos... idealų.

Prie kurios miškinės partijos priskirti totoriaus sūnų, 
pabodusį banditauti? Kaip suprasti šitokią teisinimosi 
istpriją. Ar nė fantazija apgauti policijai, gestapui, 
kaliniams, kurių totorius dar nepažįsta. Negi sakys 
teisybę, jei abu su sūnum — banditų transportininkai, 
netyčia ant žandarmerijos kulnų užlipę.

O, žinau, net dieną vykdavo į kaimą banditai, paim
davo žmones, arklius ir, kol policija bailiai ar atsargiai 
sujusdavo, jie išnykdavo nesusekama kryptimi. Ban
ditai žino, kokiais keliais patogiausia važinėti, kuria 
linkme saugiausia apsuptiems pasprukti; neklydo, kurie 
gyventojai juos gali kritiškuoju momentu paremti. 
Rasdavo sutinkančių jų įsakymus, raportus ir krovinį 
nuvežti ten, kur reikalingiausia, na, ir į miestą, na, ir 
į Vilnių.

Taip atsitikdavo Lietuvoje, seniai taip dėjosi Lenkijoje 
ir dar seniau Ukrainoje. Nuo Vilniaus miškų iki Lenki
jos, nuo Lenkijos girių iki Ukrainos gilumos — pilna 
„miškininkų". O, kiek čia romantikos nakčių glūdumoje, 
o, kiek čia .herojiz mo žygių kombinacijose, kiek rizikos, 
kiek didingumo! Ir kiek vis dėlto grubaus natūralizmo, 
kiek idealų išniekinimo, kiek šėtoniško keršto dangui ir 
žemei! Tenemėgina čia įžengti tas, kas prisidėti nepri-' 
verstas!

Čia slepiasi atskira kariuomenė! Armijų vadai! Griež
čiausi įsakymai žygiams, laimėjimams ir avantiūroms!

O, čia neišmatuojamose giriose ir neperbrendamuose 
plotuose glūdi tokia militarinė jėga, nuo kurios šiandien 
braška Naujosios Europos kūrėjų frontai!

Ar ne tos armijos talkininkai — sūnus ir tėvas, 
surizikavę atlikti žygį į Vilnių ir grįžti sau ramiai kaip 
eiliniai piliečiai?

Tyla. Vienas kitą slegiame tylėjimu.
'— Kolegos esame, — atsidustu pagaliau, atsiminęs, 

kaip lenkas anksčiau subendrino visus į rūsio kolegiją, 
man taip neįprastą, nejaukią, baisią, gailią.

— Už ką? —’Klausia totorius. Visi įtempia į mane 
pageltusias galvas.

— Iššaukė mane tarnybos reikalais ir..:.,— aš \ 
neišdrįstu pasakyti, pei melais fantazijuoti savo 
spėliojimus.

Mūsų durys sutarškėjo. Atkrito skylės /duryse/ 
medinis dangtelis galvos apskritimo. Pro skylę įkišo 
mums dubenėlius. Laukiame visi eilėje pietų.

, Atidarė duris, įpilė po pora samčių kiekvienam ir 
abu pilstytojai su kibiru nubarškėjo į kitas kameras. 
Duris užtrenkė vyras su didele juoda barzda.

Pietūs. Deja. . . nebe Trakuose prie bendro . stalo 
bendrabučio valgykloje kartu .. su mokytojais ir 
auklėtiniais, su pasišnekučiavimais, linksmomis kalbomis 
šeimyniškoje nuotaikoje. Nuo šiandien tenai stalo vieta 
tuščia. ..

Mano draugai sriaubia iš dubenėlio, užsiversdami 
abiem, rankom. Šaukštų neduoda. Kur toįciai daugybei 
kalinių prirūpinsi. Ar tūkstančius šaukštų ekstra 
Vilniuje ir tegaminsi, kad gausėjantiems tūkstančiams 
kalinių išdalinėti? >

Sriuba — vandeny keletas kopūsto lapų; be riebalo, 
be pieno; atkratantis šaltumas. Duonos nėra. Esu, tiesa, 
išalkęs, be pusryčių išskubėjau į audijenciją.. Bet 
kiauliško ėdalo nė į bumą. Man visai ne valgis rūpi.
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— Protestuoti negalima, — perspėja kolegos, — 
sušaudys, oi sušaudys! Tamsta — ne Gandhi. Ir čia 
ne Anglų valdžia!

— Valgykite ir mano. Nenoriu! Arba pilkite į smirdalų 
puodą.

Vėliau paskutinįjį sakinį visados nejaukiai pri
simindavau, kai buvau baudžiamoje stovykloje, kur nė 
šitokios sriubos nebuvo, kur visi badavo ir mirė lėtu badu.

Po pietų visi trys kolegos prisnūdo, kaip namie. 
Jau pratę miegoti ant cemento, arba atsišlieję prie 
pasienio, arba stačiomis.

Likau vienas su savo mintimis apie atviliojimą 
audijencijon, apie šeimą, mokyklą. Nuovargis ir 
nežinia sunkino, bef ilsėtis nenorėjau ir nebandžiau.

Į rūsį atvarė pora kareivėlių. Anie trys pravėrė 
mieguistas akis ir Vėl derinosi snausti. Lietuviai kareiviai 
jiems nebe naujiena kalėjime: naciai būriais baigia 
sukišti į kalėjimą lietuvius karius.

Abu energingi, smagūs, kalbūs.
Vienas — stambus vyras, augalotas, jo brolis esąs 

mokytojas, dirbąs netoliese Merkinės; atsimenu, tenai 
toks yra. „

Antras — liesas, dailus, blondinas. Abiems, sako, 
susidėję pluoštas menkniekių — už nedrausmingumą 
arba, iš širdies sakant, už nenorą prievarta tarnauti 
kariuomenėje, atiduoti bausmei. Bet nenusimeną vyrai. 
Kaip bus, tegu būna. Abu karingi, abu narsūs. Abu 
galį mirti tik dėl Lietuvos, o ne dėl nacionalsocializmo.

■— Už ką gi Tamsta? — Labai atvirai ir stipriai klausia.
— Dar nepaaiškėjo.
— Na? Tie knarkliai negirdės! Mūsų nesibaidyk) 

Mes — kariai!
Tegu spėja patys. Nupasakojau audijencijos miglas.
— Ir pakliuvai į narvą, kaip Musolinis, — kvatojosi, 

— o reikėjo- ištardyti administracinės direkcijos vir
šininką ar departamento direktorų ... kuriems velniams' 
šaukia!

— Negi jie šaukė. Pagaliau ir nežinojo ...
— Kur tau jie nežinos! Kvies žmogų ir nežinos. 

Žinojo, žinojo — nesakė. Bijojo, ka jų nepačiupinėtų! 
Argi būtumei Tamsta laukęs?! .. . Į mišką — ir tupėk, 
kol iškrapštys, — energingai tikina pirmasis, — o tie 
šefai, referentai, direktoriai, o, žinau, aš juos! Tai ponai, 
bailiai! Veizėk, ateina kita valdžia, jau jie prisitaiko 
ir pataikauja kraugeriams! O darbininkai, kareiviai, 
mokytojai, siuvėjai, kirpėjai į kalėjimus, į kariuomenę, 
kovokite, velniai žino už ką ir kieno naudai, vykit į 
darbus Vokietijon! Anie ponai geria, lupikauja, biz
niauja, kai me^ mirštame karo pavojuose, kenčiame 
vokiečių paniką! Aš kalbu iš savo patyrimo, ne iš 
knygų, aš, vyresnis už Tamstą ir daugiau matęs pavojų . 
negu Tamsta ir įvairūs šefai!... Kol pavojus, tai visi 
šefai stena pasislėpę, miršta iš baimės, o kai praeina 
kulkų krušą, išlenda, pasirašo užsitamavimo pažymėjimus 
ir sėda turtų krauti!

Karčiai lieja tulžį pataikūnų ir oportunistų sąskaiton. 
Kareivėlis, įkaitęs ir susikrimtęs, kalba toliau:

— Aukšti ponai bijo netekti vietos, prisitaiko, išduoda 
tarnybos paslaptis, bendradarbius, kraštą, kitiems vel
niams, ėda buvusius gerus draugus! Bijo išeiti iš tariamos 
tarnybos, išeiti pakasėti griovius, arti, akėti! O, broli, net 
ir išdavinėdami sakosi tarnaują tėvynei, aukojusi, 
patriotais statosi! Fui, nepakenčiu... aš nepakenčiu! 
Sušaudyti visus persivertėlius! Arba į. pirmąsias fronto 
ugnis iškomandiruoti, jei jie jau tokie patriotai! .. Tegu t 
ten aukojasi!
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Ir, jei šią valandą staiga smuktų nacių rėžimas, aš 
nesulaikyčiau savo kareivio. .. pasirengęs užpulti 
švietimo vadybą ir atsiskaityti su mano anais dviem 
bičiuliais, kurie tačiau man yra artimi ir žinomi ne 
tik šios suklastotos audijencijos vingiuose, bet eilėje 
didvyriškų kombinacijų: vienas ilgametis administracijos 
šulas, sugebąs okupacijose apeiti aplinkraščius ir 
pulsuoti ta pačia Švietimo Ministerijos dvasia; antras 
—■ universiteto profesorius, pedagoginio žurnalo redak
torius ir entuzijastas patrijotas, apie pastarąjį ir 
gestapininkai kalba nepatenkintai: „Departamento 
direktorius sugadino Švietimo Tarėją /neklausiusį oku
pacinės valdžios/, jei ne jis, tai gal su Tarėju būtų buvę 
galimą derėtis. „Taigi tikrai nežinia, kaip ilgai besilaikys 
departamento direktorius, jei jau gestapas nebeišlaiko 
kantrybės ...

Štai, koks pagaliau ir laisvės gyvenimas, kokios 
komplikacijos, kai didinguose darbuose, atsakominguose 
postuose nebegalima tikėtis pakankamo tautiečių 
supratimo, kada negalima atverti širdies kievienam. .. 
o, ateis eilė ir administracinės direkcijos viršininkui 
ir departamento direktoriui j gestapo rūsį atsisėsti, ir 
taip būtų buvę... nes tardymo metu Rauck šaukė, kad 
visi Švietimo Vadyboje tokie, kaip štai Jūs!“ Taigi aš, 
neįsivaizduodamas, kad Švietimo vadyboje būtų persi- 
vertėlių ar išdavikų, suprasdamas galimus neapsižiū
rėjimus, raminau kareivėlį, susirūpinusį mano nelaime 
ir, anot jo, žuvimu...

Raminau:
— Aukojasi lietuviai visuose darbo bei įtemptų 

kombinacijų frontuose, nekalbant, jau apie pogrindinę 
veiklą- Žinoma, apie bailius ir karjeristus. Tokių laukia 
Lietuvių tautos pasmerkimas. O mes atsiminkime tai, 
kuo mes gyvename ir didžiuojamės. Vieną pavyzdėlį 
iš mano aplinkumos... Kol švietimo reikalus atstovavo 
lietuvis, okupaciniame rėžime mokyklos ir jaunuomenė 
gyvavo tartum taikoje. Netekę dr. Pr. Germanto, 
pajutome, ko mes, lietuviai, netekome. Apie Jo nuopelnus 
kalbės istorija, o ne mes kaliniai — įnervinti ir neri
mastingi. Didžiuojuos aš ir Švietimo Vadyba ir savo 
šefais. Ir man malonu, kad esu švietimo darbuotojas 
ir priklausau tai kukliai mokytojų armijai, kuri net 
okupacijose nedemobilizuojama, atlaiko postus ir 
užkariauja, kaip kariuomenė!

Energingasis kareivėlis vis tiek lieka savo 
užsikarščiavimuose. Rodos, amžinai jis pasakos, tardys, 
ginčys, taip persiėmęs Lietuvių tautos tragedija ...

Antrasis, kareivėlis sėdi nekalbus. Sulysęs. Rodos, 
visados savo šysena pritaria čia man, čia draugui, bet 
nepataikūnas. Okupacijos metu buvęs išvežtas 
Vokietijon, patekęs į Austrijos kalėjimus, o iš ten 
pasiųstas į Rytų frontą, pagaliau, anot jo, į katorgą... 
Tylus, gilus, nes daug kentėjęs, nebenumarinamas 
rūsiuose ir vienutėse /karceriuose/.

Mudu su pirmuoju, kareivėliu besiginčydami, pa
žadinome snaudalius.

Jie rangosi, kaip liesi sliekai, dejuoja, niršta, keikia 
nacius ir pasaulį. Jų akys seniai regėjusios laisvėj 
dangaus horizontą, gyvus žmones, laukus, pievas... 
Jų akys klaikiai išplėstos, be vilties. Jie neramūs, bet 
likimui atsidavę, nieko laiminga nebesitiki. Jų 
nebedomina neaiškūs, nuslėpti kalčių pasipasakojimai 
ir banalios kalinių išdaigos.

— Uždainuokime! Be dainos iš proto išsikraustysime, 
— nerimsta pirmasis kareivėlis ir boksuoja antrąjį; 

abu jie man širdingi ir kaip Dievo siųsti angelai sargai 
kelia nuotaiką.

— Atlėks sargyba. Nubaus! — gąsčioja antras.
— Tegp sau... Nė velnio! Prieš mirdami nors 

išsidainuokime!
Ir abu tyliai tyliai užtraukė.
Klū’snūs ir palaužti snaudaliai sužiuro į duris.

. Noriu ir aš dainos melodijoje ramintis, jungtis. O dar 
maloniau klausyti ir jausti... be žodžių daina gyventi.

Niaurių mūro sienų prietemoje klausosi griaudžios, 
virpančios meliodijos ir lenkas, ir rusas, ir totorius. 
Kaulėtų veidų šešėliuose sužiba giedriau akys ir lūpos 
pritaria niūniavimu. 1

Ar ilgam mūsų kaliniška bičiulystė? Banditus pakaria, 
muilo akmens spekuliantams gresia mirties bausmė; 
pabėgėliai iš kariuomenės naikinami koncentracinėse 
stovyklose. O man ... ?

Ir aš draugiškai verčiu jiems dainos turinį:
„Lietuva brangi, mano tėvyne" ...
Aš menu, kaip tai dainuodavo mano auklėtiniai, 

išliedami širdgėlą okupaciniame sunkmetyje. Sučiaupiu 
lūpas. Bijau pravirkti balsu, kaip vaikas atplėštas nuo 
motinos. Mintimis keliuosi į savo mokyklą, į auklėtinių 
koncertus, į pamokas, kai nerimastingomis valandomis 
persekiojamas jaunimas ieškojo nuoširdaus patarimo, 
konkrečios paramos ir tikėjosi, kad vyresnioji generacija, 
autoritetai, intelektualai atlaikys savo pečiais už
griūvančius pavojus, kad bent mokslo šventovėje 
nejustų vargo, baimės, kančios.

Jaunimas glaudėsi prie auklėtojų širdžių, tikėjosi, 
ieškojo ...

Ir kuris gi jaunuomenės auklėtojas išdrįstų pavojuose 
apvilti savo auklėtinius.!

4. Kelionė
Po nerimastingo nakties miego pasistiepiau Įkvėpti 

gryno oro. Mano kolegos baimingai aiktelėjo:
— Šalin nuo langelio! Šaus! Greičiau! Kad tave 

velniai!.. Klius ir mums!
Aš atšokau nuo lango, ir visi nagrinėjome mano šios' 

nakties sapną: buvau ilgai šaudomas, gaudomas, 
sužeistas, bet nenušautas. Sapnas išvargino, išprakaitavau, 
skauda galvą... Bičiuliai utėliavosi, krapštėsi ir sapnu 
pranašavo laimę, netikėtą naujieną. Ir sužiurom visi 
į langą, kur gatvės ūžesys ir žmonių žingsniai viliojo. 
Ten mūsų laimė ...

Paskui skendome kitų kolegų sapnuose ir pranašystėse 
Bent sapnuose ieškojome tikresnės prošvaistės.

Po pusryęių barzdotas vyras pranešė, kad ruselis 
kviečiamas raštinėn, o man reikią pasirengti kelionėn. 
Laukti! Greit kelionėn!

Laukiau šešias valandas. Tuo laiku kolegos spėliojo 
Gal mane į Lukiškes?... Į tą garsų, seną Vilniaus 
kalėjimą, kur lietuviai dešimtmečiais yra kentėję ii 
dabar tebekenčia; bėgti šiuo metu ten kimšte prikimšta

O gal esi politinis kalinys? Taigi' greičiau tvarkytinas! 
Ir ta mintis mane tiesiog trenkė.

Neseniai čia vieną tokį greit numarinę... Areštuotąjį 
po trijų dienų pašaukę tardyti. Nieko neprisipažinęs. 
Tada jį sumušę: kraujas čiurkšlėmis sruvenęs, vėl tardę 
pakaitomis, vėl mušę iki sąmonės užmigdimo. Pagaliau 
kartą jis sąmonės nebeatgavo ir užšalo kraujo klanuose. 
Kameros draugams ankščiau sakęs, kad neišduosiąs 
savo draugų didelio tinklo ...

Ruselis grįžo iš tardytojo linksmas. Mes apstojom 
ratu, ar mušė, kabino ant kablio sienoje, ar apsnukiavo 
— taip kliūdavo tardomiesiems.
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Bet ruselis buvo per greit prigautas: žadėję paleisti, 
jei nemeluosiąs; pasiteisinęs, kad negalėjęs pragyventi, 
kad žinąs ir daugiau spekuliuoją ...

Paleis — juokas! Ir veltui aš jam daviau adresą, 
prašiau, kad žmonai perduotų sveikinimus ir žinią. 
Jis vėliau išvežtas Vokietijon.

Ruselio nuomone, spekuliacija nėra nusikaltimas. Ir 
jis ėmė mums pasakoti anekdotą apie pilietį, gyvenusį 
iš maisto kortelės normų.

Anekdotas charakterizuoja okupacinį laikotarpį.
Hitleris sumanė apdovanoti sąžiningiausiąjį savo 

i tarną. Liepė visiems prisistatyti ir įrodyti, kas kuo 
yra pasitarnavęs. Ir' susirinko minios! Tarsi suvarytos 
į paradą. Atvykusieji buvo išrikiuoti grupėmis. Did
žiausios grupės vadeiva raportuoja: „Tik mes esame 
vieninteliai, tik mes sudarome Jūsų, Vade, galybės 
pagrindą, atlaikome frontus, mes garantuojame 
ištikimybę ir pergalę!" Vadas nusišypsojęs tarė: „Aš 
jums pažadu visišką savo globą!" Tai buvo gestapas 
ir okupuotųjų kraštų civilverwaltungas. Čia priklausė 
okupuotųjų kraštų repatrijantai, šioje grupėje užsi
garantavę nuo karinės prievolės ir mirties prie Stalin
grado. Prisistato kiti. Tai invalidų grupė: „Mes netekome 
rankų ir kojų, daugumas baisiose kančiose mirė, turime, 
štai, našlių sąrašus"... Vadas nutraukė maldavimą: 
„Po karo jūs švęsite 40 metų taikos šventę, tada 
neužmiršiu nė vieno!" Vėl gūžėjo grupės ir grupelės, 
pagaliau liko mažiausia, na, ir tikra trupė. Ir šitų 

. vadeiva įsidrąsino: „Išsižadėjome tėvynės, brolių, 
seserų. Atsiakėm Dievo. Ir į Tave įtikėjom"!... Čia 
jo priesaiką nutraukė vado adjutantas, pastebėdamas, 
kad jie privalėjo stoti greta geštapo ir vokiečių repatri- 
jantų. Tai buvo geštapo agentų gauja, suverbuota pa
vergtuose kraštuose. Jų vadas pretenzingai teisinosi: 
„Mūsų tenai nepriėmė; sako, kitataučiai esate, dar be 
Reicho pilietybės!" .. . Himleris tylom vądo adjutanto 
ausin pakuždėjo: „Neapsižiūrėta, jei iki čia atėjo, juos 
reikėjo seniai sušaudyti! Jie nebereikalingi!" Ir moste
lėjo ranka ypatingajai komandai, atsižymėjusiai šau
dant žydus. Ypatingoji komanda ištempė kitataučių 
grupelę lauk. Salėje buvo tylu, nejauku. Kažkas, pa
kraipęs nosį, vėl piktai nusistebėjo: „O aš dar užuodžiu 
gyvą kitataučio kvapą. „Visi apsižvalgė ir nusigando — 
dar vienas kitatautis tenai, kamputyje, susikūprinęs 
tupi. Niekas nesusivokė, kas daryti. Senis, toks ilgas ir 
linguojąs užpakaliu, be vartąs dideles sprogstančias akis, 
suspėdamas į visas šalis nematomai apsižvalgyti, 
pradėjo: „Heil Hitler" ... Jis pasakojo, kad nors senat
vėje sulaukęs Europos laisvintojo valdžios, kad vienin
telis jo maistas — kortelės norma, o amatas — stovėti 
eilėse prie krautuvių, sekti terminus, kada ką duoda. 
Visa tai daręs iš meilės Europos Užkariautojui — be 
pretenzijų, be išskaičiavimų, kaip nuoširdžiausias ir 
sąžiningiausias tarnas, be rezervo, be atskiros nuomo
nės: Befehl ist Befehl! Senis pagaliau ėmė verkti iš 
džiaugsmo ir laimės, kad nors prieš mirtį tapęs laimin
gas, matydamas Hitlerį. Labai susijaudino,, labai susi
graudino ir krito ant žemės. Jis buvo toks liesas, 
sumenkęs; geltonas, tarsi koncentracinės stovyklos. Bet 
veidas toks šėtoniškai pataikūniškas, smakras toks 
smailai atsikišęs, povyza panaši į žiurkės snukį, kaip 
kiekvieno pataikūno iš prigimties. Hitleris susižavėjo, 
gailėjosi senelio ir nesvarstė, ar mirė iš begalinio 
džiaugsmo ar iš nusilpimo. Visi nežinojo, ką vadas 
įsakys, ką vadas ... Jau kažkas ryžosi išmesti to kvailio 
lavoną. Tačiau vadas, kaip visados daug negalvojo, ėmė 

ordeną, segė kritusiam prie krūtinės ir įsakė nusibaigėlį 
paskelbti pirmuoju garbingu Naujosios Europos piliečiu.

Ruselis, išraitojęs anekdotą, kurį čia kiek pastilizavau, 
šypsojos patenkintas. Niekas jam daugiau nepritarė. 
Iš kur jis tą anekdotą išmoko? Iš kitų spekuliantų 
prisiklausė? O gal provokatorius?

Kareiviai ėmė stačiai ruselį pašiepti, kad jis po kelių 
dienų kabos ant šakos, o Vilniaus masėms bus įsakyta 
žiopsoti, kaip baudžiami karo spekuliantai, išnaudotojai. 
Argi jis nematęs, kaip ankščiau keletas pakartųjų 
viešai kabojo?

Ruselis, nepakęsdamas išjuokimo, energingąjį karei
vėlį išvadino chamu.

— Nutilk! Nutilk, tu spekuliante! Uždaryk srėbtuvę! 
Jei ne... tuojau dėsiu į snukį ir paliks tik šlapia! 
Aš — kareivis! Tu manęs liesti negali! Žinai, ką reiškia 
kareivis! Apsaugok, Viešpatie, ne bet koks kareivis.

— Cham! .... — suriko vėl ruselis, nepaisydamas, kad 
kareivėlis, atkišęs kumščius, grasina.

Ir kareivėlis, smogė ruseliui j veidą:
— Mes kariaujame, o čia spekuliantai turtus krauna. 

Įžeidinėja! Jūs, prakeikti spekuliantai, žmonijos priešai, 
norite amžino karo. Dabar jums gyvenimas ir biznis!

Apkruvintas ruselis ėmė baladoti į duris. Atskubėjo 
ne pirmoji pagalba, bet sargybinis. Visi pirštais 
bedžiojo, kad aš turįs aiškinti vokiškai. §e tau, kas 
susikoliojo, susimušė, privirė krošės, o man atsakyti...

Sargybinis buvo neseniai iš fronto grįžęs, neurasteni
škai pervargęs, bet nuoširdžios, gražios povyzos; 
išklausęs numojo ranka ir palengva užtrenkė duris.

— Ar daug pešei skundike? — Kabinosi pasitenkin
damas kareivėlis, — Žiūrėk! Visi skaitosi su kareiviais, 
visi. Karys karį kaip masonas masoną gelbsti. Nesvarbu 
tautybė.

— Gerai, kai kalbą moki, — kiek palūkėjęs sako
antrasis kareivėlis, — geriau patinka vokiečiams, O Vo
kietijoje tokie lengvesnį darbą gauna, oi, kaip sunku 
buvo Austrijos kalėjime... O geštapas kartais liepia 
taip versti, kaip tardytojui reikia... - .

Ir aš nutariau vokiškai nebemokėti nė žodžio.
— Moki, nemoki — nereikia pasiduoti, — atkirto 

pirmasis kareivėlis ir gerokai patylėjęs dar atsiliepė, — 
aš manau, kad pastarasis sargybinis paskirs mūsų 
kamerai seniūną, žinoma, iš kareivių...

Po pietų kvietė mane raštinėn.
Išvykdamas paspaudžiau ranką ir abiems kareivėliams, 

ir totoriui, ir lenkui, ir ruseliui, linkėdamas visiems 
namučio... Tačiau vėliau kitur vėl sutikau juos, jau 
vežamus Vokietijon.

Raštinėje perėmė mane gestapietis, 'kurs mane are
štavo, lietuviškai kalbėjo, atidavė diržą, kaklaraištį, 
portfelį su tarnybiniais raštais.

Kieme prie dengto sunkvežimio budėjo septyni eses- 
manai su šautuvais. Liepė man lipti sunkvežimin, sėsti 
vidury esesmanų, ir sunkvežimis išjudėjo.

Važiuojame Vilniaus gatvėmis. Sudiev, mielas Vilniau! 
Taip netikėtai lieka Gedimino kalnas, bažnyčių bokštai, 
mano išvaikštinėtos gatvės. Aušros vartai lieka. Nors 
daugiur esu gyvenęs ir mielas vietas apleidęs, tačiau 
kaip nyku ir graudu išnykti iš to didžiai brangaus 
miesto, kur kiekvienas kampelis lietuviui toks mielas, 
savas, paslaptingas, apdainuotas, aprašytas, pasiilgs 
tarnas! Čia lieka dideliame sielvarte mano žmona, siel
varte, kokį tegaliu vienas sau jausti, nes žinau, kiek 
vilčių ateityje laukta ...
Čiupinėju portfelį, vėl man grąžintą. Kratos daiktai tie
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patys — spėju, kiek apčiuopiu. Gal būt, mano kabinetas 
Trakuose nekrėstas, gal būt, nieko ir tenai nerado, nes 
ne jiems rasti. O gal kratos Trakuose nedarė ir visai 
nedarys. Arba, jei tikrai prieš kelias dienas buvau iš 
paskos sekamas, staiga išvysiu kur nors ir žmoną 
areštuotą, gyvenamąją vietą atsektą ...

Iš Vilniaus sukame Panerių link. Su manimi važama 
žydė žiūri į Panerių daubas, Į miškus horizonte.

Šituo keliu nacionalsocialistai varė šaudyti Vilniaus 
žydus. Paneriuose tūkstančiai kaip pagalių užkasta grio
viuose, kuriuos buvo iškasę komunistai. Nežinoti gali 
nebent lietuviai, ienkai.. . šie vengė susitepti, vengė, 
bėgo iš ten, kur žydus buriavo mirčiai.

Žydaitė pačioje jaunystėje, pačiame pavasary — 
plačios akys ir rausvumu degą skruostai trykšta gyvybės 
alkiu. Jinai dirstelėja į Panerius, į mane, lyg klausdama, 
o gal ir aš esu žydas, o gal tiek smerkiamas, kiek žy
das ... Ant jos krūtinės byra ašaros, ji laikosi, bet 
klaikiai pravirksta.

— Sa! Verkiama tik bažnyčioje, — subaubia esesma- 
nas, — nutilk, nutilk!

— Kur vežate? Sakykite, — verkia žydaitė, mėtydama 
žvilgsnius į šautuvų durtuvus. Nežinia baisi kaip mirtis.

Niekas neatsako nei jąi, nei man.
Nežinau, ar ji sugauta iš miško, ar iš Vilniaus ka

nalizacijos vamzdžių, kur slėpdavosi persekiojamieji. Ar 
ji būtų įtariama nusikaltusi komunistė ar visai nekalta 
žydaitė — vis tiek jos likimą sprendžia nacio kulka. Ar 
žydaitę šiandien naikins? Ar tardymams jos gyvybė - 
pulsuoja? Kodėl esu gretinamas su žydaite. Man? Mirties 
bausmė? Na, ir žinok!

Už ką pagaliau? Ir kuo čia geriau lietuviams, kitatau
čiams! Kaip žydus pradeda surinkti ii... Menu, 
Švenčionių apylinkės tragediją. Menu, kai buvo nudobtas 
nacinis komisaras kelionėje. Tada esesmanai apstojo 
pakelėse kaimus; iš patalų, iš lauko, nuo kelių ūmai 
surinko ir vienu ypu sušaudė 400 visai nekaltų piliečių 
— jie žuvo nespėdami išgirsti už ką ... Keturi šim tai!...

Sunkvežimis pro Panerius dūduodamas j kalną kopia. 
Ar į Trakus, jei kabinete kratos nebuvo. Lieps parodyti, 
kur kas... Išvers visus daiktus, turtą. Kratys, ieškos.

Raminuosi. Krata jau pavėlinta. Nieko neras. Trakai 
jau gal žino, kad esu suimtas.

Trakai! Ir čia tragedija buvo. Čia miesto turgavietėje 
Vilniaus komisaras /Wulf/ savo ranka be teismo viešai 
nušovė keturis ūkininkus, negalėjusius terminuotai 
pristatyti grūdų prievolės. O /visi gatvėje sulaikytieji 
žmonės privalėjo žiūrėti į žmogžudžio komisaro ne
siskaitymą su žmonėmis ...

Sunkvežimis suka ne į Trakus. Prasuko! Ir taško pur
viną sniegą, skuba Kaišiadorių link. Nebebus kratos. 
Gal nėra įtarimo kratyti. Turi mane ir ko daugiau reikia.

Prie miškelio stop! Liepia išlipti.
Šaudys!
Žydaitę? O mane?! Žydaitė klykia. Esesmanai išsidėstę 

aplink, maž daug ratu, varsto šautuvų spynas, šaiposi, 
rūko. Šautuvai — abiejose rankose — tik reikia gaiduką 
papausti.

Išlipant darosi ir šilta ir šalta. Klykiančios žydaitės 
išvaizda tokia pamišusi...

Įsakymas:
— Atlikite gamtos- reikalus ir marš į sunkvežimį. O 

tai iš baimės.
Vis stebime, ar nepaleis kulkų... O kam jie varsto 

spynas!
Vėl įlipam, vėl pirmyn.

Kas minutę tolina nuo Trakų, kas minutę artinuosi pats 
savo mintimis į seminariją, į seminaristų ir mokytojų 
būrį, atgal į darbų sukūrį, atgal j Trakus. Visai atplyšti 
nuo Trakų mokyklinės bendruomenės, nutraukti kūrybi
nius užsimojimus — kaskart skaudžiau.

Trakuose lieka dalelytė mano gyvenimo, daug 
žadančio jaunimo. Atsimenu tyliai atsikėliau į Trakus, 
radau tuščią seminariją; mokiniai išvyti, kultūros židinėlis 
prigesęs. Nieko nesu taip gailėjęs, kaip šita lietuvių 
židinio Vilnijos žemėje! Taip vilniečiams reikalingas 'ir 
savas ir taip paniekintas šis mokslo židinys!

Nacių komisarai teisinosi: seminarija neuždaryta, tik 
mokiniams rinktis uždrausta; mokytojams algas mokame, 
ko gi lietuviai nori? .

Nyku, tuščia, ‘ graudu seminarijoje be auklėtinių. 
Rodos, drėgnos sienos ilgisi, verkia...

Atvyksta ilgesingai interesuotis auklėtiniai, suvargę 
tėvai. Ką sakyti? Visi ilgimės! Tikimės! Iki pasimatymo 
vėl Trakų mokytojų seminarijoj.

Pagaliau mokslo židinys atgaivintas. Dviejų savaičių 
triumfas, auklėtinių dainos, krykštavimai ir. .. iš 
mokslo šventovės, iš seminarijos darbymečio į purviną 
rūsį, į nežinią ... Sudiev užsimojimams, darbams, kūrybai

Atsimenu kone visus -aplinkraščius, raštus. • Tikrinu, 
kaip laviruota.

Nukeltas Į Trakų seminariją patyriau, .kad mokyklos 
darbas negailestingai- sulaikytas, tačiau mokomasis per
sonalas neišskirstytas. Kad neužsibaigtų seminarijos 
prieauglis — įkurta vidurinė mokykla. Visi seminarijos 
mokytojai ėjo antraeiles pareigas vidurinėje mokykloje. 
Seminarijoje tuo tarpu vykdėme remontus, atlikome 
parengiamuosius darbus, nes fanatiškai tikėjome, kad 
seminarijai leis veikti. Formaliai Trakai turėjo dvi 
aukštesniąsias mokyklas, iš kurių antra pamokinį darbą 
tepradėjo kovo mėnesį. Mokytojai buvo be špionažinių 
palinkimų ir be tendencijų. Visumenėje ir įstaigose 
intrigų nebuvo. Abiejų mokyklų administravimuose 
išderinta, kaip reikia.

"Na, iš kurio galo kibti? Reikia daug pietos valios arba 
keršto, jei prisikabintų be pagrindo. Bet čia niekas 
nebuvo piktas, niekas nekerštingas. Tegalima džiaugtis 
gražiais bendradarbių ir visuomenės prisiminimais.

Nėra pasmerkimo nei Trakuose, nei seminarijoje, nei 
vidurinėje mokykloje!

Priešais sėdįs esesmanas, visą laiką įkyriai stebįs 
mano susirūpinusį veidą:

— Už ką?!
— Dar niekas nepasakė ...
Gestapietis, kurs mane areštavo, merkia esesmanui, kaj 

su manimi neturėtų nieko bendra, pakužda kažin ką į ausį.
— Žydašaudžiai, — žiūriu į jų SS ženklus žaibo 

pavidale apikaklių kampuose, — žydašaudžiai, žy
dašaudžiai! Kaį jie?! Lietuvos vokiečiai, repatrijantai! 
Dar blogiau: Lietuvos parazitai, atmatos! Jie ir nušaus, 
ir pakars mus, lankstys sąnarius arba įsakyti arba 
sauvališkai.

Vienas pažiūri į. mane ir keikia žydus — karo 
kaltininkus, keikia sabotažininkus: ir vienokiems ir 
kitokiems net ir pralošiant karą būsią nors prieš 
dvyliktosios penktąją minutę.... kulka į smegenis.

Eąesmanai rodosi laikrodžius, kiek , kuris turi, dei
mantus, žiedus ... Kokios didelės jų mintys praturtėti, 
apdovanoti meilužes, žmonas sušaudytųjų žydų turtais.

Vėl nebegirdžiu jų geismingų kalbų. Persikeliu į savus 
reikalus. Menu nebe Trakus, bet Merkinę, iš kur prieš 
septynius mėnesius buvau iškeltas.
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Įstringa viena smulkmeną. Tai buvo maž daug prieš metus. Sutinku Kaune draugą, kurs visur prieina, viską žino, be to, žinąs, kam sakyti, o kam kada neprasitarti. Man sako:— Ekskursuos po Vokietiją, sukūrei šeimos židinį... lyg ne karo metais... Bet ar nujauti, kad pats Kauno gestape esi nagrinėjamas?— Ką tarnybą duos? Gestape amžinai nepilni etatai. Gal mane nori užverbuoti, gal pats esi užverbuotas?!. — Neklausk nei iš kur, nei kaip... Aš tik tau sakau! Kartu su kitais merkiniečiais esi sekamas, ir jau tris sekamuosius nutarta suimti, nors nenurodyta, kada ... Tavo pavardę ir dar dviejų /kunigo dekano ir viršaičio pasakė! prisimenu, o kitų... gal kada nors galėsiu pasakyti.Aš nusišypsojau, tačiau, kai ta pati žinia iki manęs atėjo per vieną buv. kariuomenės kapelioną, kasdieną buvau pasirengęs visokiems netikėtumams, tardymo atvejams ... Pagaliau tai jau persenę reikalai, Pusantrų metų!Merkinės reikalai, laikai... Kodėl? Už ką? Kad mano gimnazijoje buvo apmokamas agentas Juozas Morkūnas: šit koks skirtumas nuo kitų mokyklų, kuriose tokia pat patrijotinė dvasia vyravo, būdama visų gyvasties pagrindu.Apie agentą žinojo visa Merkinės visuomenė. Merkiniečiai laukė, kas klius ar neklius...Pagalvodavau apie save. Tačiau tikėjau, kad iš ge
stapo vėl grįšiu laisvėn, nes mano pedagoginiame darbe ir kultūrinėje veikloje nieko politiškai įtarti nesumeške- riotiną, jei, žinoma, gestapas dar gerbia tarptautinę teisę, kultūrą ir žmoniškumą.Zydašaudžiai mane lydi! Sonderkomanda! Ir pasipilė į galvą vėl baimių srovė. O gal?Gal areštuotas ryšium su pirmųjų karo dienų įvykiais, ryšium su mano pasipainiojimu po kojom — naciams šaudant masiniai žmones? Tai buvo netoli mano tėviškės. Visi lietuviai negalėjo vaizduotis, kaip vokiečiai šitaip būriais šaudo žmones. Retas, drįso prasižioti. Bėgau tada į policiją, kleboniją, komendantūrą. Ar galima leisti, kad naciai terštų Lietuvos ir lietuvių vardą?! Žudyti — kaip tai?! Dargi mūsų šventoje žemėje! Suvers kada nors prakeiktieji bėdą lietuviams ...Paskui rašiausi ant kalinių prašymų, lankiau kalėjimus. Taip, rodos, brangus kiekvienas žmogus! Nelaiminguosius aš labiau pažinau negu naciai atėjūnai ir jų mirties batalijonai. .Dabar, kai lūžinėja frontas ir atžingsniuoja į tas pačias užnugario vietas, ar kas manęs nepaskundė, padarydami klaidingas išvadas iš žmonių gandų, iš parašų ant prašymų? Jau anomis dienomis gi buvau laikinai namų arešte, kol paaiškėjo, kodėl aš, pavienis pilietis, taip 

rūpinuosi... Wehrmachto kariams žmoniškumas nėra taip svetimas, taip pat suprantamas jiems kitų tautų gerbūvis, laisvė. Tačiau geštapui ir esesmanų gaujoms — geriau nepakliūti ir nesitikėti. Geštapas yra aklas ir fanatiškas. O dabar jau geštapas. Nebepaleis!Pagaliau perbėgau paskutiniųjų metų, pogrindinę veiklą: slapti posėdžiai, pasitarimai, nelegalioji literatūra, kombinacijos — ar čia nesu kieno išduotas kartu su kitais?Na, ir taip iki Kauno aš skendau ir skendau galvosūkiuose, sukeldamas daug abejonių ir samprotavimų: kuo susiinteresavo geštapas prieš areštuojant.Jeigu jau ponas įgaliotinis privalėjo „susirgti", žemindamas savo autoritetą, pavirsdamas geštapiniu vergu, rizikuodamas likti baubu Švietimo Vadybos personalui 
i ir kasdieniniams bendradarbiams, tai jau turėjo būti ypatingas geštapo susiinteresavimas. Kam gi būtų tokios didelės pastangos!Aš nesijaučiu nusikaltusiu net ir prieš vokiečius. Ne!Tačiau aš verdu savyje. Degu. Rodos, nuolatinės galvosūkių ekskursijos, gilindamos mano nerimą, užtemdys protą, kurio dėka dar aš galiu įsisiūbavusius sielos pergyvenimus kaip kalvis sukalti. Tik prieš vieną neatsilaikau: paskutiniame laiške motina klausia, ar nesergu, ar mano šeimynėlė sveika; prašo nedelsiant ją aplankyti, nes kasdien jos sveikata eina blogyn kažin kaip ilgai Dievas laikysiąs šioje ašarų pakalnėje; norinti mane matyti, palaiminti, kad aš, vyriausias sūnus, savo globoje ir rūpestyje tebelaikyčiau jaunesniuosius, jiems gyvenimą gražesnį kurčiau; mane ji dažnai sapnuojanti labai suvargusį ir nusiminusį — rašo, tarsi prieš spėjamą nelaimę.Pykstu dabar ant savęs. Kam buvau užsikrėtęs ta.-ny- . binio pareigingumo manija. Nespėjau nuo darbų atplyšti.O kada beaplankysiu tėvukus. Tėviškėje aš laukiamas kaip mieliausias svečias!Sunkvežimis stoja prie Darbo Rūmų ... Geštapas!Liepia išlipti.Einu. Seka mane geštapietis, esesmanai. Mane lydi, rodos, motinos žvilgsnis, visad laiminantis, gera tetrokštas ir paguodžiantis, kaip mane prieš keliolika metų išlydėdavo į mokslo dienas, o paskui į žmones, palinkėdama:— Būk geras ir atsimink, kad iš vargo pakilai. Būk geras visiems žmonėms, kad aš džiaugsme tegyvenčiau.Motinos įkvėptas aš neužsitarnavau nugramzdinimo į šiuos pragaro rūmus. Patekęs kentėsiu. Aš palengva ėjau geru keliu ir nuo jo neatsisakysiu. O ar iškentės mano motina, išgirdusi tokią sūnaus dalią?Ar dar pamatysiu kada nors savo sengalvėlę, kuri visą savo gyvenimą’ tegyveno manimi ir mano laimės lūkesčiais?! /B. D./ ,

RAUDOTOJAJ. KUZMICKISJaunos mergaitės smulkiais žingsniais pribėga prie pilioriaus ir atsiklaupia. Plačiais.mostais 'persižegnoja, palenkia žemyn galvą ir sudeda rankas.Nuo mažučio šoninio altoriaus pro baltutelaitį šydą žiūri Marija. Jos rankos sudėtos maldai. Akys pakeltos į dangų. Maži angelėliai glaudžiasi prie kojų.Moteriškė pakelia akis J Mariją. Mėlyname fone žvilga auksinės ir sidabrinės įžadų ir padėkos dovanos. Mažutės širdys, kelios akys, rankos, kojos, susirikiavusios aplink statulą, šviečia, tartum žvaigždės.,

Moters lūpos virpa tariant maldos žodžius.Rankos stipriai prispaustos prie krūtinės.Giliau užsismaukia baltą skarelę ir nulenkia galvą. Pečiai nežymiai pradeda virpėti, o už valandėlės trūkčioja, kaip nuplakto kūdikio.Mažute nosinaite šluostosi akis, veidą ir susitraukia į mažą kamuoliuką.O Marija žiūri pro baltą šydą ir jos žvilgsnis, rodos, ramina ašarojančią moterį.
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Tačiau ši jau nebekelia akių i viršų, tik prislenka dar arčiau balto pilioriaus ir susigūžia prie suolo.Pagaliau išsiverkia. Širdyje pasidaro ramu, lengva. Rodos, didžiausias kalnas nuslinko nuo įdubusios krūtinės. Skarelės galais apsišluosto veidą, kelis kartus godžiai pauosto atsineštą rūtos šakelę ir atsikelia.Iš mažučio mazgelio išsiriša kelis smulkius pinigyčius. Tylutelaičiai prieina prie altoriaus, įmeta į dėžutę ir abiem rankom apsikabina kryželį. Senomis lūpomis ilgai bučiuoja Nukryžiuotojo kojas, kurios supilkėjusios nuo pabučiavimų.Vėl akyse pasirodo ašaros.Tačiau jos jau kitokios, negu prieš valandėlę. Jos dabar tyros, kaip krištolas, ir rieda veidu moters, kuri pasiryžusi nesipriešindama sutikti su bet kokiu Dievo sprendimu.Lengvais žingsniais grįžta cementinėmis bažnyčios grindimis ir prie durų pasišlaksto švęstu vandeniu. Stipriai pabučiuoja kryžių, valandėlę paklūpo ir išeina į šventorių.Tarpuvartėj kalbasi dvi moterys.Kai pamato maldininką, pripuola prie jos ir abi vienu kartu klausia:— Sakyk, Agočiute, kaip su tavo vaikeliu?— Ar dar nesitaiso, rūtela, nesveiksta?Agota skarelės kampu šluostosi akis ir sako:— Dievulio valia, paukšteles! Taip žiūriu, taip liginu, bet, matyt Dievas ir tą, paskutinį, pasišauks pas save... Širdį apgulė sopulys, — negalėjau ašarų sulaikyti. Sakau, eisiu į bažnytėlę, pasimelsiu. Gal bus ramiau...— O ar pašaukei savo ligoniui Barbienę? — glosto jos ranką liesa, kaip smilga, moteris. — Girdėjau, ji turi stebuklingų žolelių. Pasmilko, papoteriauja, duoda tokios rudos sunkos išgerti, ir ligą kaip ranka atima.— Kalbėjau ir su Barbiene, ir su Ilgininkų Adasium, rūtelos. Kur nekalbėsi!... Visus apkieminėjau. Prašiau, maldavau, ir atidirbi, ir pasimelst žadėjau ...— Ir, sakai, nesutiko, nevidonai? — suraukia kaktą liesoji.— Negaliu sakyt, Tarasia! Ir sutiko, ir užėjo. Apžiūrėjo, paklausinėjo, bet nei smilkė, nei meldėsi. Ana, paliko tokių žolelių ir liepė suvirinus girdyti.— Na, ką? Mačino? — įdomaujasi.—• Dievulio valia, kvietkeli! Dar blogiau pasidarė. Dabar visai nevalgo, nemiega, tik blaškosi, daužosi. Na, bet reikia skubėti. Jau pusvalandis ne namuos. Su Dievu, rūtelos! Pasimelskit už mano sakalėlį!— Ir meldėmės, ir dar pasimelsim, Agočiuk! — palydi ją apskrita storulė.— Bus, kaip Dievas Aukščiausias norės! — prideda antroji.Jos žiūri, kaip senelė skuba, beveik tekina bėga, ir linguoja galvomis.Viršum bažnyčios bokštų pakibęs baltas debesėlis. sVakarų vėjas, nusileidęs į šventorių, judina išsikerojusių alyvų krūmus ir glaudžia prie kryžiaus.Juodas varnėnas supasi klevo šakose, plasnoja sparneliais ir švilpauja vakarinę giesmę.— Taigi, ir sakau jau, — gnaibydama klevo lapą, sako Teresė.— Tokia pamaldi, kasdien bažnyčią lanko, o Dievas spaudžia ir spaudžia. Bene seniai savo, amžiną atilsį, vyrą palaidojo, o jau, žiūrėk, paskutinį vaikį marina . . ,— Nesuprantami Dievo keliai, — baidydama nuo sa

vęs zvimbiančią širšę, pritaria storoji. — Buvo turtinga, visa ko turėjo. Dabargi svetimas jos ūkyje sėdi, o ji pati, tartum elgeta, kampininkauja. Dievas švenčiausias žino, už ką tokią skaudžią rykštę šiai vargšelei rodo...Iš klebonijos dideliais žingsniais tapnoja pražilęs dekanas. Jo rankoje paauksuotais kraštais brevijorius. Pakelia akis į baltą debesėlį, užsnūdusį, viršum bokšto, praeidamas nugnybta išdžiūvusią jaunos obelaitės šakelę, paskum atsiverčia brevijorių ir plačiu rankos mostu persižegnoja.— Bėkiva, Tarasia, džiakonėlis ateina! — patempia už rankovės liesoji. — Sakys, tinginiaujava.— A, gerai sakai, bėkiva! — ir abi moterys pasuka i gatvę.Dekanas, giliai susikaupęs, meldžiasi.Jo žingsniai nūnai lėti ir iškilmingi. Sakytum, koks vyskupas po baldakimu eina. <Takeliu įsuka į šventorių ir, pakėlęs akis, plačiu žvilgsniu paglosto baltas bažnyčios sienas.Paskum pasisuka į kairę ir sustoja prie trijų kapelių, aptvertų surūdijusia nuo senatvės tvora.Tarp dviejų pasenusių geležinių kryžių stovi gelsvai nudažytas medinis. Po juo ilsisi dekano pirmtakūnas.Ant plataus kapo keroja įvairiaspalvės gėlės;Dekanas susimąstęs žiūri į kapą, gal būt, skaito psalmės ištrauką kryžiuje, o paskum jo žvilgsnis nukrypsta i žydinčias gėles.Šventoriuje guli didelis bokšto šešėlis, kuris glamonėja tris kryžius ir šalia stovintį dekaną.2Žiedais ir žalumynais pasipuošusi žemė geria saulės spindulius. Klykauja paukščiai, švokščia pušynai, šlama senų sudų obelys romantiškai pievose smuikuoja žiogeliai.Tamsus juodvarnis, kaip mirties pranašas, sunkiai vasnoja pavargusiais sparnais ir kvarkaudamas nutupia ant bažnyčios bokšto.Sustingusiais žingsniais užsirango į bokštą varpininkas, ir nusitveria virvę.Varpas susvyruoja, dusliai atsikrankščia ir pradeda gūdžiai gausti.Juo toliau, juo stipriau gaudžia. Jo aidas plaukia miesteliu, kaštanų alėja, laukais ir atsimuša kapinių pušyne.Pušys nutyla ir tyliai susiglaudžia alyvų ir jazminų kerai. Seni kryžiai, rodos, dar labiau palinksta ir skersinius, tartum rankas, išskėtę, nori apkabinti žieduotus kapus. Tik Lurdo Marija tebesimeldžia sudėjusi rankas ir nepakelia akių į viršų.O varpas vis gaudžia ir gaudžia . . .Pro mokykla, pro susmukusią prekybininko trobelę lėtai slenka juoda procesija.Priekyje kropia palinkęs senelis. Jo rankose kryžius. Paskui eina balta kamža apsivilkęs žilagalvis dekanas, vargonininkas, linguoja žalumynuose paskendęs karstas ir būrelis žmonių.Varpas be pertraukos gaudžia.Jo gausmas plaukia per medžių viršūnes, piliakalnį ir nusileidžia ligi pačios Nemuno srovės.O karstas, kaip melsvas debesėlis, linguoja ant žaliūkų vyrų pečių, ir rodos, nori greičiau sutirpti juodoje žemėje.Giesmės žodžiai pinasi su varpo gaudimu. Drasko, kruvina paskui karstą einančios senutės širdį ir ji rauda, kaip benamis našlaitis.Senutės lūpos trūkčioja, rankos drasko krūtinę. Ji raudodama kažką pasakoja.
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Kai giesmė prityla ir skardaus varpo gausmą vėjūk- 
štis nubloškia į pietų pusę, senutės rauda plaukia, kaip 
mirštančios gulbės giesmė:

—• Oi, aš kukuosiu raiba gegužėle, oi aš prikelsiu savo 
sūnelį! Oi aš prikelsiu savo sūnelį, oi aš paporysiu 
gūdų vargelį . . .

Giesmininkai visai nutyla. Jie įsiklauso į senutės mo
tinos klyksmą ir susigraudinę prikanda lūpą.
Varpas, tarytum balsas iš ano pasaulio, gaudžia ir gaudžia.
— Oi tu, sūneli, oi sakalėli! Auginau tave, kaip 

ąžuolėlį! Maniau, tu būsi man užvadėlis, senos motutės 
maitintojėlis. Dabar reiks vargti, reiks man raudoti, savo 
vargelį, kaip kryžių, nešti, Dievuli, mano Dievuli! . . .

Sušlama, sušvokščia kapinių pušys. Verkūnas beržas 
suskambina lapais. Jazminų krūmas prisiglaudžia prie 
seno kryžiaus ir mažas smėlio gurinėlis nukrinta J 
karstui parengtą duobę.

Gūdžiai suklykia mažutė paukštė ir nuskrenda pro 
medinę koplytėlę į laukus.

Laidotuvių procesija lėtai slenka prie duobės. Gies
mininkai, tartum atsikvošėję, užgieda litanijos pabaigą..

Varpas tebegaudžia, tebesimeldžia danguj.
— O kad Dievulis būt panorėjęs, kad aš galėčiau, kaip 

žmonių motinėlės, tave užauginti, į žmones išleisti, tai 
atlankyčiau tave kas dienelę, tai aš raminčiau našlę 
širdelę . . . Dievuli, mano Dievuli! ... — rauda senutė.

Kunigas virpančiu balsu gieda laidotuvių maldas. 
Senutė, parpuolusi puriame smėlyje, laužo rankas, žilus 
plaukus raunasi, širdį veriančiu balsu rauda

Pagaliau žemės pluošteliai krinta ant karsto.
Žmonių akys ašarotos. Dekanas, nusisukęs į šalį, 

šluostosi ašaras.
Giesmininkai baigia Viešpaties angelą.'
Varpas sulėtina gausmą ir visai nutyla.
Tiktai netyla senutės rauda, tiktai jos širdies skaus

mas nerimsta. Naujas kapas nauju sopuliu* užgula 
krūtinę, ir širdis nepavargdama rauda, dejuoja:

— Oi aš lankysiu rytą ir vakarą savo sūnelio kapą! 
Oi aš raudosiu, graudžiomis ašarėlėmis laistysiu tavo 
kapelį. Sakyk, sūneli, sakyk, sakalėli, kokiu žolynėliu 
išdygsi? Ar rausva rože, ar jazminėliu, ar dygiu erške- 
tėliu? Sakyk, kalbėki, mano sūneli, kokiomis šakelėmis 
šakosi, kokiais lapeliais išsprogsi?... Dievuli, mano 
Dievuli!..

Žmonės pradeda skirstytis į namus.
Prie naujo kapo susimąstę stovi keli vyrai ir saujelė 

moterų. Nežinia, ar jiems gaila jauno našlės sūnaus, ar 
palūžusios senutės, kuri tebeklūpo prie kapo ir, apsika
binusi jį rankomis, spaudžiasi krūtine prie žemės.

Jos rauda nė dabar nebetyla.
Dabar ji plaukia, kaip kraupus skausmo atodūsis, kaip 

gailios ašaros:
— Oi kur aš eisiu, oi kur aš grįšiu, kad nėra man 

sūnelio, nėra maitintojėlio. Vyras ir sūnūs, trys sakalė
liai, į dauseles nuskrido. Keturios dukros, baltos lelijos, 
Viešpaties soduose žydi... Tai kur man eiti, tai ko 
ieškoti, tai kokį darbą pradėti? Geriau paviršiau aš ge
gužėle, — šituos kapeliuos kukuotau, savo vargelį, 
rūpestį, kančią užmirštau . .. Dievuli, mano Dievuli!..

Kapinėse ramu, kaip nuostabiajame rojuje. Tyliai 
šiurena įvairiaspalvės gėlės ir gūdžiai nušvokščia vėjas 
pušų viršūnėmis.

Žmonės baigia skirstytis į namus.
Varpas jau seniai tyli, nebegaudžia.
Tik viena senutė klūpo prie kapo ir aprauda savo laimę.

3
Praeina vasara, ateina ruduo, paskum žiema.
Vėl pavasaris išpuošia žemę gėlėmis ir žalumynais. 

Vėl laukai skamba gėlių žiedais, o sodai ir miškai — 
išsprogusiais lapais.

Varpas jau ne kartą gaudė laidotuvėms, ir šalia Ago
tos sūnaus kapo pridygo virtinė naujų kapelių.

Agota išmynę takelį smėlyne, belankydama savo arti
mųjų kapus. Jie, tartum lietuvaitės darželis, paskendę 
gėlėse ir žolynuose.

Tačiau gyvenimas įvairus, kaip paveikslų galerija. Čia 
jis dideliu liūdesiu aptraukia žmonių veidus, čia, žiūrėk, 
kaip išdykęs vaikas, atneša nerūpestingo juoko ir dainų.

Senutė Agota kelis mėnesius, tartum apmirusi, blaškosi. 
Prapuola jos linksmos kalbos, užgesta skambus juokas. 
Tiktai ilgos, nesibaigiančios maldos įvairina jos dienas, 
norėdamos saldžiu ramumu pripildyti ištuštėjusią sielą.

Po kai kurio laiko, tačiau, ji atsigaivalėja ir, apsipra- * 
tusi su savo dalia, grįžta į senąjį gyvenimą.

Ji ir toliau tebekampininkauja, o juodos duonos visur 
susiranda. Dieną kitą padirbėja dekano ūkyje, savaitei 
kitai iškeliauja į sodžių, grįžusi vėl triūsia mažame dar
žely ar padeda kokiai moteriai skalbinius velėti.

Ir visada ji linksma, patenkinta, giedri. Nė menkiausio 
rūpesčių debesėlio jos veide nepamatysi. Net visam 
kraštui besiartinanti audra jos neišmuša iš ramaus gyve
nimo kelio.

— Bus, kaip Aukščiausis norės, — pasako savo 
vidinės rimties paslaptį ir dar prideda: — Nuo Dievulio 
bausmės niekur neišbėgsi, niekur nepasislėpsi...

Dabar ji itin jautri visiems tiems, kuriuos suspaudžia 
kokia nelaimė. Ypač tie namai, apie kuriuos pradeda 
slankioti mirties angelas, visuomet jos aplankomi.

Į mirtinai sergantį vaiką ji žiūri, tartum, į savo sūnų 
ir, kaip įmanydama, jį ramina:

— Nurimk, balandėli, nesirūpink, nesiblaškyk! Die
vulis Aukščiausias atsiuntė ligą, nes myli tave. Būk 
kantrus, sakalėli, pasveiksi, mus visus džiuginsi...

Pati neturtinga būdama, atneša ligoniui tai kokį pyra
gėlį, tai uogą, tai sulčių. Ir nėra kaip, jos dovanų ne
priimti, — su tokiu nuoširdumu jas neša.

Daug numirėlių į kapus jau palydėjo senoji Agota. 
Daug ašarų dėl jų išliejo, daug kartų juos apraudojo. 
Nė vienos laidotuvės be jos neapsieina.. Ji visur pirma: 
ir mirusį nuplauti, perrengti, ir giesmininkus sukviesti, 
ir karstą papuošti, ir svečiams valgio parūpinti, ir į 
kapus palydėti..

Numirė Jaskeliūnų vyresnioji duktė Irutė. Skaudi 
gaisro nelaimė ją į kapus nuvarė. ,

Nenustigsta vietoje Agota.
Gražiausių gėlių prirenka, visą karstą įvairiausiais 

žolynais išpuošia, takus eglių šakelėmis, gėlių žiedais 
nubarsto.

Kai nelaiminga motina skausmo neperneša ir plėšo 
savo rūbus, Agota glosto jos pečius, skarelės kampu 
šluosto ašaras ir ramina:

— Neraudok, rūtela, nesikankink! Dievuliui tavo duk
ters prireikė, —tokia jau Jo valia. Aš visus savo vaike
lius palydėjau ir apverkiau... Ką gi padarysi. Visi 
vieną kartą numirsime. Velyk pasimelsk, šv. Mišeles. 
užprašyk...

t) kai liūdna laidotuvių procesija išsijudina miestelio 
gatvėmis, Agota eina šalia nelaimingos motinos ir visą 
kelią rauda: '

— Vai, tu dukrele, tu lelijėle! Kam palikai tu savo 
močiutę, į dausų šalį nulėkus? Tik neužmirški savo
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seselės, savo liūdnų augintojėlių. Eik pas Dievulį, pulk 
po kojelių, baltas rankas Jam sudėki, už savo tėvą, už 
motinėlę tai iš širdies pasimelski!

Žmonės apsiašaroję klausosi senutės našlės raudojimų 
ir tiki, kad ji iš širdies kalba, kaip tikrą savo dukterį 
palydi.

Agotos veidas, kaip ir tada, paskutinį savo sūnų 
lydint, ašaromis aptekėjęs ir giliais sielvarto brūkšniais 
išrašytas. Glamžo, spaudžia savo pirštus, delnus ir dusliu 
balsu rauda:

— O, žalia rūta, o lelijėle! Nešk labas dienas mano 
sūneliams ir dukterėlėms. Jiems tu paporink, jiems pa
sakyki, kad parašyčiau margą laiškelį iš graudžių 
ašarėlių...

Dekanas stovi prie gelsvo smėlio duobės ir, rodos, 
nebežino, kuri graudžiau rauda — ar motina, ar senoji 

* Agota.
Nori pasakyti kelis žodžius, nori nuraminti raudan

čias, bet ir jo akyse didelės ašaros, o gerklę smaugia 
neištarti žodžiai.

Tik kai žmonės užgieda laidotuvių giesmę, nuščiūva 
senutė, suleidžia pirštus į žemę ir visu kūnu virpa.

Paskum ji atsikelia, svyruojančiais žingsniais nueina 
taku ir apsikniaubia ant sūnaus kapo ...--------------------

Netrukus Viešpats pasišaukia senosios Jankūnienės 
sūnų policininką.

Iškeliauja jis rytą į sodžių apginti žmones nuo miško 
klajoklių ir į namus sušaudytas ir sukruvintas ant 
baltos paklodės grįžta.

Alpsta, rankas grąžo senutė našlė, o Agota kraują 
nuplauna, juodais rūbais perrengia, giesmininkų su
sikviečia.

Ji, tartum geroji dvasia, visur nueina, visus reikalus 
sutvarko ir iš visos širdies pasimeldžia.

O kai vakaro sutemos apkabina mažutę trobelę, 
praeiviai vėl girdi gūdžius Agotos raudos žodžius.

Ji jauną kankinį, kaip savo brangiausią sūnų, vėl į 
kapus lydi, vėl draskosi, raūda.-----------------------------

4
Pavasaris atneša žemei šilumos ir žalumynų, tik nesi

kelia iš lovos senoji Agota.
Kai. žiemą griuvo paledijusioj gatvėj, tai daugiau 

neatgavo nei jėgų, nei vikrumo.
Sunyko, sumenko senelė. Akys įdubo, skruostų kaulai 

išsišovė į priekį. Žvilgsnis paliko sustingęs, miglotas.
Nebedainuoja nūnai Agota senoviškų dainelių ir 

uebepašoka tautinių šokių.
Ir su žmonėmis vis menkiau sušneka.' Kai kada va

landėlei atsikelia, pereina asla, išeina į kieriją ir, žiūrė
dama į saulutę, sako: ,

— Saulelė vis aukštyn, o aš — žemyn ir žemyn. Ak, 
Dievuliau, ir reikėjo Tau mane taip ilgai šitoj žemėj 
laikyti!..

Paskum, atsisėda senos obels paunksmėj ir glosto ran
komis žolę.

— Tai sulaukėt senės, jūs, mano žolelės! Prapuolė 
kojų eiklumas, pradingo akelių žvalumas ... Nepykit, 
kad jus mindau, spaudžiu. Neilgai jau šia žeme vaikš
čiosiu, neilgai...

Prieš pat mirtį užsigeidžia Agota į gimtąją Ilgininkų 
sodybą nukeliauti.

— Nors ir kruvinomis ašaromis apraudota, bet vis 
tiktai mano gimtinė, — sako savo šeimininkei. — Tiek 
vaikelių ten sulaukiau, tiek visokių darbelių nudirbau. 
Noriu dar kartą pamatyti laukinę obelį, senutę pirkelę 

ir kapines. Savo gimtojo sodžiaus kapinėse norėčiau ir 
pati amžinam poilsiui atgulti...

— Teisingai, širdele, kalbi, — pritaria jai senoji kam
bario šeimininkė. — Su pažįstamomis vėlelėmis ra
miau .,.

Nenorėdamas nusiveža Agotą į namus rėksnys Sta
siūnas. Tai nėra ten ramaus kampelio, tai nebus kam 
ligoje slaugyti. Tačiau Agota nenusileidžia.

— Turėk širdį, Jurgeli! — pro ašaras sako. — Visą 
mano būklę paveldėjai, o nenori nukaršinti. Kiek man 
čia reikia — duonos gurinėlio, -pieno šlakelio. Bijok gi 
tu Dievo!

— Ką čia niekus pliauški — paveldėjai, paveldėjai...
— pašiepia Stasiūnas. — Prasiskolino tavo Petras, o 

atsilygint nenorėjo. Kur aš dėsiu ubagus... Kad nors 
greičiau ... — ir nebaigia sakinio.

Agatos akys apsiašarojusios. Krūtinėje, didelis sun- 
kūmas ir gailestis.

Nė žodžio neištaria. Išsitraukia pajudusią nosinę ir 
prispaudžia prie akių.

Tik tada atitraukia nuo akių sumirkusią skepetaitę, 
kai išgirsta Subartonių mišką. Jo gailus švokštimas 
atneša senutei daugybę praeities prisiminimų, ir ji iš 
skausmo prikanda lūpą. ,

O pamiškėj plaukia rugių laukas, toliau grikiai, linai.
Nuo Ilgų ežero ’ dumščia gaivus vėjas.
Senoji kriaušė, plačiai išsikėtrojusi į visas puses, 

siūbuoja, linkčioja.
Iš tolo Agota mato sodžiaus kapines. Seni, pakrypę 

kryžiai, vėjų ir audrų nugairinti, siūbuoja, tartum patys 
norėdami prisispausti prie senos žemelės. .

Agota atsisėda, padaro didelį kryžiaus ženklą ir pra
deda šnibždėti maldai. Jos akys vėl pasriūva ašaromis, 
o įdubusią krūtinę suspaudžia aštrus skausmas.

Kai vežimas sustoja kieme, Agota jau nebegali iš jo 
iškopti. •

Stipriai įsikabina į petingo ūkininko rankas, kurios ją, 
kaip plunksną, nukelia ant žemės ir palieka susmukusią.

Senutė priglaudžia drėgną veidą prie žemės ir gailiai 
atsidūsta;

— Tai, ko sulaukiau, mano Dieve! Tik jūs, žolelės, 
sesutės, mane atsimenate ir leidžiate prie jūsų pa
vargusią galvą priglausti.

Ji dar išgirsta gandro kalenimą, dar išskiria miško 
švokštimą, ežero liūliavimą, o paskum pasineria 
bejausmiam svaiguly.

Tiktai pora dienų senutė prasnaudžia didelėj vienatvėj 
ir vieniša, niekam nė grabnyčios neuždegus, kaip 
žvakutė, užgęsta.

*
Paskui Agotos karstą eina tik kelios senutės.
Nė žilagalvis dekanas laiku nesužino apie garsios 

raudotojos mirtį, ir tyliai priekyje slenka juodas 
kryžius, senuko Galčiaus nešamas. /

Niekas # giesmių negieda, niekas nerauda širdį 
jaudinančių raudų. ‘ i

Tylu, tuščia, tiktai smėlis šnabžda po nueinančių 
kojomis.

Ir prie duobės niekas nerauda, tik kelių senučių 
virpą balsai „Viešpaties angelą" gieda.

— Tai gyvenimėlis, — atsidūsta žilagalvis Galčius. — 
Amžiną atilsį Agotėlė visus apraudojo, o jai niekas 
nė posmelio neužtraukia...

Ir atbula ranka nusišluosto ištryškusias ašaras.
Soest, 1946. VII. 1. ’
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ADOMAS MICKEVIČIUS LIETUVIŲ LITERATŪROJE
(tęsinys)

V. MACIŪNAS

Vienas iš jų bus buvęs Liudas Adomas Jucevičius 
(1813—1846). Metęs kunigystę dėl mylimos moters ir dėL 
to visuomenės privengiamas, prisidengęs tad vėlesniuose 
raštuose Liudo iš Pakievio (Liudwik z Pokiewia) slapy
vardžiu, jis visą savo jaunuolišką literatūrinį entuziazmą 
skyrė lituanistikai, tiesiog aistringai pamilęs Lietuvos 
kraštą, jo praeitį, žmones, kalbą . . . Lenkiškame Petra
pilio laikraštyje „Tygodjk peterburski" jis skelbė 
straipsnius apie Lietuvos milžinkapius, papročius ir t. t., 
1836 m. parašė mažiems vaikams trumputį Lietuvos 
istorijos vadovėlį, 1840 m. nedidele knygute išleido kiek 
lietuviškų patarlių su paaiškinimais, 1842 m. kelionių po 
gimtąjį Žemaičių kraštą poetiškus įspūdžius „Wspom- 
nienia Žmudzi“ 1833 m., lietuvių liaudies dainų rinkinėlį, 
1846 m. etnografinį veikalą apie 'lietuvių liaudies pa
pročius, prietarus, žaidimus ir t.' t. — „Litwa pod wzglę- 
dem starožytnych zabytkow, obyczajow i zwyczajow", 
surašė įvairių lietuvių rašytojų ir mokslininkų bei 
mokslo mėgėjų biografijas, iš kurių tris (Sirvydo, 
Strazdo ir Poškos) paskelbė žurnale „Pišmiennictwo kra- 
jowe" 1841 m. Nors jis ir skelbė šiuos rašinius lenkų 
kalba, t. y. to meto šviesuomenės kalba, rūpėjo jam ir 
lietuviškos literatūros paturtinimas. Štai, nvz., 1841. II. 20. 
rašydamas J. Kraševskiui (nespausdinti Jucevičiaus laiš
kai yra Krokuvos univ. bibliotekoje), klausia, ar šis neį
dėtų į savo redaguojamąjį „Athenaeumą" iš lenkų kal
bos lietuviškai verstų poezijų; Jucevičius galėtų atsiųsti 
Mickevičiaus eilėraščių ir paties Kraševskio „Vitolio 
raudos" ištraukų vertimų. Kaip tas dalykas rūpėjo Juce
vičiui* rodo ir tas faktas, kad ir kitame laiške jis klausia, 
ar galima būtų žurnalan dėti lietuviškus eilėraščius. Pa
sirenkant verstinuosius lenkų poezijos veikalus, Juce
vičių ypač traukė tie, kuriuose buvo keliama lietuvių 
praeities garbė ir grožis. Tad jis mielai imasi versti 
Kraševskio „Vitolio raudą". 1841. XI. 13 rašydamas 
Kraševskiui, praneša ją išvertęs iki Romojaus laidotuvių. 
Suprantama, kad jo negalėjo nežavėti ir Mickevičius. 
Štai, pv., girdamas Kraševskiui jo „Vitolio raudą" rašo, 
kad ji savo vidine poetine verte gali prilygti „Konradą 
Valenrodą".- Nenuostabu, kad ir tą dalyką Jucevičius 
išsivertė lietuviškai, kaip rašė jau 1839. IX. 20 Kraševs
kiui. Deja, tie vertimai spaudos neišvydo, o jų rankraš
čiai mums taip pat nėra žinomi; matyti, bus dingę. Vis 
dėlto, kai kurie Jucevičiaus eilėraščių vertimai išsiliko. 
Mat, 1837 Jucevičius išleido Vilniuje nedidelę lenkų 
poetų lietuviškų vertimų knygutę — „Wyjątki z no- 
woczesnych poetow polskich tlumaczone na język li- 
tewski". Iš penkių ten įdėtų dalykų buvo trys Micke
vičiaus: „Trins Budrisaj. Ballada Lietuwiszka", „Swite- 
zine. Ballada" ir „Aplankimas".* Pastarasis dalykas — tai 
46 eilučių ištrauka iš Mickevičiaus „Vėlinių" IV dalies 
(Ne senej aplankiau namus mana motinos . . .). Tos 
vertimų knygutės pratarmėje Jucevičius trumpai apžvel
gia lietuvių raštiją, apgailestauja, kad tokia graži kalba 
taip esanti paniekinta, pridurdamas, kad dabar netgi 
lietuvių vaidilos (t. y. poetai) nebelietuviškai raša (Dzi- 
siejsi nawet litewscy Wajdeloci, niestety! nie po li- 
tewsku piszą).

Štai porą ištraukų iliustracijai, kaip Jucevičiui sekės 
versti (žinoma čia daug paprastų korektūros klaidų): 

Senis Budris, trys sūnūs jaųnikus, 
Dykczus kajpo pac Lietuwinikus, 

Wadin ant kima, yr saka:
Jszweskiet sawa bierus žyrgielus, 
Susitajsikiet tima balnelus, 

Asztrinkiet szobles yr kardės.
(Trins Budrisaj) 

Koks taj bernelys skajstus yr., jaunas,
Kokie taj su jum mergiely? (

Kraztoms mielina Switeziaus wandenc, ,
Ejn pri szwiesuma mienese.

Ana ysz krepszcze duod jam awieczes, 
O ys jaj židus wajnikuj;

Musiet mieliausis ir’ tos mergielys, 
Musiet taj ano mieloy.

(Switezine)
Besklaidydami XIX a. mūsų poetų rankraštinį ’ pali

kimą, susiduriame su aukštaičio rytiečio Valerijono 
Zagurskio-Ažukalnio (1820?—1874) vardu. Apie jį jau 
buvo „Aušroje" užsiminta ir ten pat pacituota keli jo 
eilėraščiai. Betgi tik vėliau susirado jo poezijos rinkinys. 
Vieno rankraščio fotokopija buvo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto bibliotekoje Kaune, kitas rankraštis — buv. 
Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijoje. Pastarasis rank
raštis datuotas: „Pisma Litewskie W. Zagorskiego 
(Ažukalnisa) od roku 1838 do Roku 1856", o lietuviškoje 
antraštėje: Rasztej tikras runkas ir siekioimey 1855’'. 
Savo eilėraščius Ažukalnis norėjo išleisti, nes rank
raštis pasirašytas cenzoriaus Viktoro Aramavičiaus, 
ėjusio lietuviškų knygų cenzoriaus pareigas Vilniuje 
1855—1865. Dar yra žinomi du Ažukalnio tų pačių eilė
raščių rankraščiai su 1848 m. data. Deja, Ažukalnis ne
buvo toks turtingas, kad būtų galėjęs savo lėšomis 
išspausdinti savo eiles. Tai tenka labai apgailestauti, 
nes Ažukalnis turėjo aiškų poetinį talentą ir jo išspaus
dintieji eilėraščiai būtų buvęs feikšmingas faktas mūsų 
poezijos istorijoje. Ir tik žymiai vėliau kiek daugiau apie 
jį žinių suteikė J. Tumas fplg. Vaižganto raštai XI t. 
p. 76—93).

Ažukalnis tęsia Jucevičiaus ir kitų lietuvių kalbos 
mylėtojų tradicijas. Pratarmėje prie eilėraščių jis liūdi 
dėl lietuvių kalbos apleidimo, susirūpina lietuvių litera
tūros ugdymu. Rašo: „Lietuwnikey Broley mana! atane- 
szu jums kalbu Tiewu musu, tejp ilgėj ažmirsztu, szaukiu 
eykite czie wisi way key Letuwos, eykite paklausit! 
ižgulditu rasztu, giešmiu ir pasakų Raszitoju musu jums 
nepažintu, eykite paklausit! tu žodžiu katrie gali jums 
apszwiesti auszru žinias, a maž ir palekunt da szirdzios 
jusu pabudins noru unt mokslu ir tolingiesnies pažinties, 
tu Wiru Letuwas, kurie nog užgimimą nie, mokiedami 
kalbas sawa sienielu, palika Raszitojeys linkiszkeys". 
Suprantama, kad tarp tų „wiru Letuwas" buvo ir Ad. 
Mickevičius. Ir štai tarp Ašukalnio originalių ir ver
stinių eilėraščių randame kelius Mickevičiaus kūrinių 
vertimus. Išverstos yra dvi baladės — „Switezine" (šio 
vertimo yra dar ir atskiras rankraštis, 1855 m. datuotas 
buv. Vilniaus Lenkų Mokslo Mėgėjų Draugijos biblio
tekoje — Nr. 1014) ir „Sugrįžimas Tiewa" (tas vertimas 
yra ir 1848 m. atžymėtame Ažukalnio rankraštyje); 
daugiau yra dar išversta „Pradžia pana Tadeusza"
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/ 22 eilutės/ ir dvi giesmės iš „Konrado Valenrodo": 
„Wilija upiu Lietuvas Motina" (kiek pataisytas vertimas 
išsp. be vertėjo pavardės „Vienybėje Lietuvininkų' 
1890 Nr. 3) ir „Kas mana dusus suskeyta ir girdi" (Ktož 
me westchnienia, kto me Izy policzy). Be to, dar gana 
laisvas Mickevičiaus „Panicz i dziewczyna” vertimas yra 
Ažukalnio „Jaunikis ir Mergiele / sekioimas /", kurio 
autorius ten nenurodytas. Dar, kaip pats Ažukalnis 
nurodo, iš Mickevičiaus versta „Elmuzna": „Meyle 
naszlaytes, — — biednam geylibes, Kiecziausi szirdi 
paruszias" (Litosc ku biednym, wdzięcznošč sieroty 
Jakiegož serca nie wzruszą?); to eilėraščio tačiau, rodos, 
nėra Mickevičiaus kūrinių tarpe. Matyti, tai bus koks 
nors apsirikimas.

■Nors Ažukalnio vertimai dar nepergeriausi, vis dėlto, . 
galime pastebėti šiokią tokią pažangą lyginant, pvz, jo 
ir Jucevičiaus „Svytietės" vertimą; antai Ažukalnis jau 
ir surimuoja:

Koks gi tey skaystus Bernielis tiney, 
Su jo Mergiele drougibey?

Keypo Switeziaus kraszti meliney 
Eyna prie menaus szwiesibey. 

Ana isz daina doda awietes.
Žiedus weynikan priima;

Musiet mieliausias ir tas Mergiotes, 
Musiet berniela milima? .

Ažukalnio pateikiamoji „Pradžia pana Tadeusza" yra _ 
pirmasis mums žinomas „Pono Tado" vertimo bandymas. 
Didelis Mickevičiaus „Pono Tado" gerbėjas buvo, kaip 
žinome, kitąs aukštaičių poetas Antanas Baranauskas 
(1835— 1902), kurio „Anykščių Šileliui" labai aiški „Pono 
Tado" gamtos vaizdų įtaka. Vysk. Baranausko buv. 
ilgamečio sekretoriaus kun. J. Laukaičio atsiminimuose, 
dr. J. Stakausko surašytuose, nurodoma, kad Baranauskas 
„Poną Tadą" atmintinai visą mokėjęs. Paskaičius eilutę 
iš bet kurios „Pono Tado" vietos, Baranauskas toliau 
atmintinai deklamuodavęs. Juozo Adomaičio — Budrio, 
rašiusio apie Mickevičiaus raštų lietuviškus vertimus liu
dijimu, Baranauskas buvo išvertęs visą „Poną Tada". Deja, 
vertimas ne tik dingęs bet apie jį niekas daugiau be Bu
drio neužsimena: nei Vacį. Biržiška savo Lietuvių biblio- 
rafijoje, nei apie Barnauską plačiau rašiusieji J. Tumas 
ir M. Biržiška. Be to. jau ir seniau buvo paabejota ta 
žinia. J. Jesiulaičio ir P. Armino straipsnyje skaitome: 
„Nekuriame lenkiškame laikrašty (nepamenu „Klosy" 
ar „ Tyg. Illustrowany") teko skaityti, būk kun. Baranau
skas (dabar vyskupas) yra išvertęs „Poną Tadą", net 
kelios eilutės pradžios vertimo buvo patalpintos, netikiu 
vienog, kad tas būtų teisybė, iš „Pono Tado" yra į lietu
višką kalbą versta vien tik pradžia: tėvyne Lietuva, tu 
kaip sveikata, kaip reik tavę branginti, tas tik pamato, 
kursai neteko, matau dar garbingą grožybę tavo ir giedu 
išsiilgęs.. Tos pat bene eilės ir aname lenkiškame 
laikraštyje buvo patilpę, tik žemaitiškoje tarmėj" 
(Tėvynė 1898 p. 391). Gal tačiau ir nėra pagrindo per
daug nepasitikėti Budriu, kurs tą vertimą bus pats 
matęs. Jis rašo: „Baranauskas išvertė „Poną Tadą". 
Negaliu čia smulkmeniškai išnagrinėti to vertimo; paga
liau, vertėjas, kaip vienas iš geriausių lietuvių poetų, 
yra žinomas besidomintiems lietuvių literatūra, kad ir iš 
į „Ost-Litauische Texte" įdėto jo originalaus kūrinio 
„Anykščio šilelio". Norintiems arčiau pažinti ir įver
tinti „Pono Tado" vertimą, čia cituoju įžanginę ištrauką:

Tevine Lietuva! tu kajp sveikata!
Kajp tovi reik brangit tas tik pamata, 
Kursaj jos ne tenka. Dar matau garbinga 
Grožybe tova, ir giedu iszsilges.

Szwenta Marya ką gini Częstachava, 
Auszros turi vartus po sparnu šova; 
Ka gini Lietuva ir josios žmones, — 
Sveikata gražynaj man isz malones.

Ketino versti „Poną Tadą” ir Silvestravičius, bet ar 
išvertė — nežinau. Atrodo, kad šalia Baranausko 
puikaus / wybornego / vertimo, kitas vertimas nebereika
lingas." Kada Baranauskas vertė „Poną Tadą, ar dar 
tada, kai su seminarijos draugais K. Kairiu ir Pr. Viksva 
svajojo apie lietuvių. literatūros aukso gadynę ir rašė 
savo poezijos kūrinius, ar vėliau, dėstydamas Kauno 
kunigų seminarijoje lietuvių kalbą, pasakyti negalime.

Iš platesnei visuomenei mažai težinomų Baranausko 
amžininkų poetų reikia priminti Julių Anusavičių 
I 1832—1907 /, kurs ištremtas po 1863 m. sukilimo parašė 
daugybę lietuviškų eilėraščių. Iš jų pažymėtina savoti
ška plati kaimo gyvenimo idilė „Viena pavasario diena", 
kurią ~J. Tumas, net kiek perdėdamas, aukštai vertino. 
Bandė Anusavičius versti ir Mickevičių: jo eilėraščių 
(buvusių V. D. Universiteto bibliotekos rankraščių sky
riuje) tarpe randame „Konrado Valenrodo" pradžios 
fragmento vertimo 60 eilučių (Szimts metu bajgies, kajp 
križiaus zokonas ...).

Bibliotekų rankraštynuose pasirausus, pavyko ir 
daugiau ano meto Mickevičiaus vertimų aptikti. Antai, 
Vilniaus Lietuvių Mokslo draugijos bibliotekoje buvu
sių S. Daukanto įvairių rankraščių tarpe susirado Micke
vičiaus romanso „Przedwiosnek" vertimas „Zibakie", 
kurį atliko kažkoks Jaune Žemaytys.

Kartas nuo karto susirasdavo panašių senų lietuviškų 
rankraščių kur nors provincijos klebonijos apdulkė 
jusioje lentynoje, ar dvare pastogėje, ar net ir ūkininko 
pirkioje. Antai muzikas S. Šimkus, berinkdamas liaudies 
melodijas aptiko pas vieną Skirsnemunės ūkininką 
nemažą senų lietuviškų rankraščių (vėliau perduotų 
V. D. Univ. bibliotekai), kurių tarpe buvo ir „Konrado 
Valenrodo" vertimas, atliktas Mikalojaus Gadliausko- 
Godlevskio (1818—1890). Bendradarbiavo jis ir lietuvių 
spaudoje. Pvz., jis neabejotinai (V, D. U. bibliotekoje 
buvo rankraštis) išspausdino Amerikos „Vienybėje 
Lietuvninkų" 1888 Nr. 35, Senio Žemaičio Mot. Gandro 
slapyvardžiu prisidengęs, straipsnelį „Apie Szatrijos 
kaina". „Vienybėje Liet." Nr. 18 įdėtas Mot. Gandro str. 
„Kelets žodžiu ape garsinga Rasejniu Magde". Galimas 
dalykas, kad eilė korespondencijų ir šiaip straipsnelių 
„Aušroje", „Šviesoje" ir „Vienybėje Lietuvninkų", pa
sirašytų M. G., Mykolas G., Starkas, kuriuos Vacį. Birži
ška savo „Liet. Bibliografijoje" buvo pirmiau spėjamai 
priskyrus A. Fromui-Gužučiui, bus buvę Gadliausko 
(plg. Liet. Bibl. papildymus) plunksnos darbas. Lietuvi
škai rašinėti Gadliauskas buvo pradėjęs jau žymiai 
anksčiau; dar prieš spaudos draudimą. Yra išlikęs jo 
eiliuotas laiškas L. Ivinskiui:

Jo milista Pon Redaktoriau
Pagal jusu kalendoriuj užpraszima
Mažum teiksitės prijmt musu prasta raszima (ir 1.1.)

Pasirašo M. G. ir prieraše pažymi, kad 1861. II. 2. re
daktoriui Ivinskiui nusiuntęs šiuos dalykus: Kaledajtis 
isz W. Sirokomles, Wino medelis isz J. ar W. Krasitskie, 
isz psalmių J. Kochanauskie ir Cielu metu darbay ir
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zabowas (rankraščių su tais dalykais dalis buvo V. D. 
Univ. bibl., kita dalis Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijos 
bibl.). Ivinskio 1862 metų kalendoriuje išsp. „Lajkas ir 
darbaj visu metu, atsiunsta nuog M. G." V. D. univ. bibl. 
buvo dar vienas Gadliausko vertimas „Ballada, Ne- 
lajswiki Lietuwie, isz Antano Edwardo Adincziaus (Ody- , 
niec) werte L. Morkus Guzdawa. Ant atminimo smerties 
to seniausie Mastijoje arba Mejlraszcze Lietuwos, jis 
buvo szirdingu draugu garbingu žinoma Adoma Mickaus. 
Pasimirie Warszawo 1885 m. 21 dieno sause M."

Jei Mickevičiaus draugus Odyniecas buvo Gadliauskui 
savas, lietuvių poetas, tai ką jau bekalbėti apie Micke
vičių, kurio ir pavardę Sulietuvina. Kaip ir kitus to meto to 
lietuvių patriotus Gadliauską, ypač žavėjo Mickevičiaus 
„Konradas Valenrodas", kurį Gadliauskas ir išvertė. 
Vertimo du rankraščiai buvo V. D. Univ. bebliotekoje. 
Vienas-pilnas, turįs daug perbrauktų, ištaisytų žodžių 
ir sakinių, antrasis-švariai padarytas nuorašas, be pa- 
taisinėjimų —■ braukinėjimų. Pastarojo rankraščio pati 
pabaiga yra dingusi. Patsai tekstas, lyginant su pir
muoju, yra kiek ištaisytas. Skiriasi kiek ir antraštės. 
Pirmojo „Konradas Valenrodas. Isz Darbun Lietuvos ir 
Prusu Pasaka Chistoricžna. Lenkiszkaj paraszi žinowas 
musu Adomas Miykiewicze”; antrasis — „Konrodas 
Wallenrods. Passaka Istories. Isz Dejų Lietuwos i,r 
Prussies isz Adomo Mickaus Tlumoczita".

Abu rankraščiai nedatuoti. Buvo žinomas dar ir trečias 
to vertimo rankraštis, kurs buvo (vėliau dingo) Vilniaus 
Lietuvių Mokslo Draugijos bibliotekoje: „Konradas 
Wallenrods. Passaka Istoriczna Isz Darbun Lietuwos ir 
Prusu. Lenkiszkaj paraszi Lietuwos zinowas arba 
Dajnorius A. Mickiewicze”; vertėjas — Morkus Guzdawa 
(kataloge Basanavičiaus prirašyta — Godlevskis). Ran
kraštis buvo gautas 1909 m. iš Tilžės Lietuvių „Birutės" 
draugijos, kuriai rankraštį buvo paaukojęs M. Davainis- 
Silvestraitis.

Gadliausko vertimas bus buvęs padarytas apie 1865 m., 
nes M. Davainis-Silvestraitis 1885 m. rašė:“ ... netoli 
Skirsnemunės gyvena Godlevskis, daktaru vadinamas, 
kursai jau pirm dvidešimt metu perdėjo senovės giesmę 
Mickaus „Konradas Valenrodas" (Aušra 1885 Nr. 2—3 
p. 61). Apie tą laiką, kaip matėme, Gadliauskas 
susirašinėjo so Ivinskiu ir siuntinėjo jam savo originalius 
ir verstinius eilėraščius. Tur būt, bus norėjęs, ir „Kon
rado Valenrodo", vertimą kur spausdinti. Įdomus jis jau 
ir tuo, kad yra seniausias mums žinomas „Konrado 
Valenrodo" ištiso vertimo išlikęs rankraštis. Iliustracijai 
ištrauka:

Szymtas miatu bajgies, kaip zokons križioku
Kraujos pagonijes sziaurines brajdi;
Jaii mus brolej Prussaj galwa nulenkie newalen iszoku 
Arba žemes atsižadeje su duszie i giri skrajdi;
Wokieczej jos bėgant, kaip tik grejti wijos 
Riszo muczijo, iki pat groniczes Lietuwos.
Niamunas skirie Lietuwius no neprieteliu:
Po wienaj pusėj žib Bažničziu boksztas,
Ir užie goiej giwenimaj dieweliu:
Po antraj pusėj ant kaina pastatitas
Križius, žime wokiecziu, o wirszus uždengts dangumi, 
O ruszczej ant Lietuwos isipletes szona
Rodos jog visas žemes Palemone

■ Nor apimt isz wirszaus ir paglemžti po sawimi...
1926 m.. M. Biržiška primine (Tautoje ir Žodyje, 

IV p. 283—300) kitą visai užmirštą, daugumui ligi tol 
visai negirdėtą XIX a. lietuvių poetą Edvardą Jokūbą 
Daukšą (1836 — apie 1890), kilusį iš Biržų apskrities, 

studijavusį 1854—56 Maskvos, 1856—58 Tartu universite
tuose teologiją ir mediciną, paskui dar keleris metus 
Karaliaučiaus /gal in Frankfurto/ univ. filologiją in filo
sofiją. Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijos bibliotekoje 
buvo išlikęs Daukšos lenkiškų ir lietuviškų eilėraščių 
rinkinėlis (greta su kitais raštais), rašytas Maskvoje ir 
Tartuose. Iš ten matome Daukšą buvus karštą Lietuvos 
patriotą ir didelį lietuvių kalbos mėgėją, lietuvių tautos 
nr jos praeities mylėtoją. Antai, jis visai daukantiškai 
pareiškia, kaip retas kuris kitas anuo metu:

.. . mes wisi tšia brolaj, 
Nea Gudaj, nea Maskolaj, 
Nea Wokeat'aj, nea Linkaj, 
Beat tikri Lietuwiškaj muštame

• Ir Lietuwiškaj meas javtšiam,
Lietuwiu kalbu kalbam
Ir kaip Lietuwnikaj dirbam.

Net ir rašybą Daukša buvo prasimanęs savotišką, kad 
būtų skirtingesnė nuo lenkų, pvz., rašo v vietoj w. 
perbrauktą s vietoje. įprastinio tada sz ir t. t. Žinomi jam 
buvo lenkų rašytojų veikalai apie Lietuvą. Ypač jis 
buvo pamėgęs Mickevičiaus „Konradą Valenrodą", iš 
kurio išvertė 2 ištraukas: 1857 m. Viliją /N'eris gimditoji 
upealu musu/ ir 1857 ar 1858 metais poemos pradžios 
14 eilučių:

Kajp brajdit kravjuj pusnakt’us pradėjo 
Križ'okaj, šimtas meatu jav išėjo, 
Ir jav po jungu buvo kaklay Prus /u/, 
Neas tik savjalea sawo nams aplaidea 
Ir taj nėr wietos Križ’oks wisur brajdea 
Ir juos najkino iki žeameas musu...

Be to, ir kai kuriems originaliems Daukšos eilėraščiams 
Mickevičius buvo turėjęs įtakos.

Daukša kurį laiką studijavo Maskvoje. Ten anuo 
laiku buvo jau ir daugiau lietuviškai nusiteikusių stu
dentų. Tai, matyt, pav., iš Vacį. Biržiškos paskelbto stud. 
Zubavičiaus 1849 m. laiško (Mūsų Senovė II 1938 Nr. 2 
p. 310—313; plg. ir M. S. II 1939 Nr. 4 p. 678—679) taip 
pat iš, M. Biržiškai prašant, J. . Koncevičiaus 1908 m. 
surašytų atsiminimų apie lietuvių studentų gyvenimą 
Maskvoje 60-siais metais. Koncevičius rašė apie ano 
laiko Maskvos studentų būrelį, kuris rūpinosi lietuvių 
kalba, svajojo apie lietuvybės prisikėlimą (Atsimianu 
Enriko Bukausko kitąkart Maskvoje kalbėjusi: „Po 50 
miatu busint Kaune lietuviška opera"), rengė lietuviškas 
knygas, leido ranka rašytą laikraštuką „Kol saula 
užtekės, rasa akis išes" ir t. t. Jų veikloje iškilo ir 
Mickevičiaus vardas. Koncevičius rašo: Tada būva t 
nutarta par nedelio, nedėlios dienoj susrinkti pas dar- 
buojenčiusius lietuviškai. Tame susirinkimi atsiranda 
kruviala ape 20 ipatu. Vėlos minskiečei daugiausi kai-' 
beja ir karštai išsireiškė reikia viso gudiškumo- 
lenkiškumo ir maskoliškumo atmesti ir nusitverti 
lietuviškumą, o tai visus mokslu raštus apskelbti 
lietuviškai, musu poetas o ipačiai Mickevičio išversti 
ir išspausdinti lietuviškai..."

Mes nežinome, kas išėjo iš tų ketinimų. Vis dėlto, 
tai labai įdomus faktas, dar kartą patvirtinąs, koks 
aktualus buvo tada Mickevičiaus kūrinių vertimo klau
simas. Versti Mickevičių labiausiai skatino pažiūra, kad 
jis savas rašytojas, „mūsų poetas". Augant susirūpini
mui lietuvių kalba, dažno lietuvio veikėjo buvo sielo- 
jamasi, kad mūsų vaidilos, kaip juos vadino Jucevičiaus, 
neberašo lietuviškai. Pacituosime dar tikrai daukantiškai 
nusiteikusio, didelio lietuvybės mylėtojo žemaičio 
Andriaus Ugenskio, gyvenimo nublokšto tolimon Ka-
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zanėn, žodžius iš jo lenkiško laiško M. Valančiui 1859. 
X. 1 „Šiandie stebint lietuvių kalbą, galime geriau 
suprasti ir Homero-kalbos nuostabų grožį; lengva pa
daryti išvadą, kad ir graikų kalba iki Homero laikų per 
daug amžių turėjo tobulėti liaudies lūpose, taip pat 
reikia daryti išvada, kad ir lietuvių tauta ir jos kalba 
taip pat tūri būti labai sena... tegu tik Dievas mums 
greičiau duoda lietuvišką Homerą .., buvo juo A. Micke
vičius, betogaila, labai gaila, kad vadindamasis lietuvių, 
neparašė savo veikalų lietuviškai; tada mūsų literatūra 
ne kiekybe, bet savo veikalų verte būtų atsistojus 
vienon eilėn su pirmomis pasaulyje... o tai kažkaip 
keistai ir atrodo: turinys visai lietuviškas, o kalba lenkų, 
primenanti mums mūsų fizinę ir moralinę pražūtį".

Prieiname naują Lietuvos istorijos etapą, būtent, ir 
literatūrinio ir apskritai tautinio sąjūdžio laikotarpį. 
Tiesa, jau ir anksčiau buvo nemaža lietuvių kalbos 
mylėtojų, betgi tikram tautiniam sąjūdžiui tada dar 
nebuvo, visuomeninio pagrindo. 1861 m. reforma, naikin
dama baudžiavą, sudarė sąlygas šalia bajorijos iškilti 
lietuviškai .ūkininkijai ir stiprintis tiek ekonominėje bei 
socialinėje, tiek ir kultūrinėje srityje. Ryšium su tuo 
sparčiau ėmė augti lietuvių literatūra, atsiranda lietu
viškų laikraščių, pagyvėjo gimtosios kalbos propoganda, 
garbingais Lietuvos istorijos vaizdais buvo stengiamasi 
kelti pagarbą lietuvio vardui ir 1.1. Suprantama, kad to 
meto lietuvių veikėjui buvo labai artimi ir mieli Micke
vičiaus ir kitų lenkiškai rašiusiųjų autorių veikalai apie 
Lietuvą, idealizuoją jos senovę, gamtą, liaudį ir 1.1. 
Antai, Basanavičius savo autobiografijoje pasakoja: 
„Trečioje kliasoje būnant man susipažinti teko su Duone
laičio „Metais", per Rėzą išduotais, su Mickevičiaus 
(rąšo: Mickievycziaus), o vėliaus ir Kondratavičiaus 
(Syrokomla) poezijomis; šito paskutinio melankoliškos 
dainos ypačiai man patiko. „Konradą Vallenrodą", „Mar- 
gier" daugybę kartu skaičiau, ir kuone vislab iš atmin
ties buvau atkartoti išmokęs" (J. Šliūpas, Lietuviszkieji 
Rasztai ir Rasztininkai 1890 p. 175L

Kažkoks Starolitwin (pseudonimas)., rašydamas Vilniaus 
laikraštyje „Kurjer Litewski" 1906 Nr. 146 lietuvių ir 
lenkų santykių klausimu, pažymi: „Kas sukėlė vaike tą 
meilę viskam, kas lietuviška? Tai veikalai Mickevičiaus, 
Kondratavičiaus, Kraševskio, Narbuto, Bohušo, Jucevi
čiaus ir daug daug kitų autorių, tikrų Lietuvos patriotų, 
rašančių lenkiškai, o jaučiančių tikrai lietuviškai". 
Aušrininkas M. Davainis-Silvestraitis jį papildo: „Tai ką 
rašo ponas S. apie minėtųjų autorių įtaką jam, galima 
taikyti ir daugeliui asmenų, prisidedančių prie dabar
tinio lietuvių sąjūdžio kėlimo. Aš taip pat esu bajoras, 
Žemaičiuose gimęs, ir tų pačių lenkų autorių, su sim
patija apie Lietuvą rašiusių įtakoje, pasidariau vienas 
iš lietuvių tautinio sąjūdžio šalininkų (Kurjer Litewski 
1906 Nr. 157).

Jei paskaitysime draudimo meto lietuvių spaudą, 
rasime daug atsiliepimų apie Mickevičiaus, Kraševskio, 
Kondratavičiaus ir kitų reikšmę lietuviškajam sąjūdžiui, 
apie jų didelę Lietuvos meilę ir apskritai apie jų lietu
viškumą. Parankiosime keletą, būdingų pavyzdžių. Antai, 
Amerikos lietuvių laikraštyje „Tėvynėje" 1899 m. išsp. 
J. Jesiulaičio ir P. Armino Trupinėlio straipsnyje apie 
Mickevičių skaitome: „Kuom Adomas Mickevičius 
Mickevyczius) yra dėl mūsų, dėl lietuvių? Taipgi yra 
dideliu dainiumi, kurs . rašė nors svetimoj dėl 
mūs' kalboje, vienok mokėjo karštai, o teisingai apra
šyti, apdainuoti mūs' tėvynę Lietuvą, kuri buvo ir jo

tėvynė. Da daugiaus, mokėjo apdainuoti garbingas 
valandas musų praeities ir tuom pat uždegti mumyse 
meilę dėl tėvynės. Kurs iš lietuvių gali skaityti su šalta 
širdžia tokius Mickevičiaus veikalus, kaip Gražina, Kon
radas Valenrodas?"

Dar daugiau. Ne tik buvo keliama jų reikšmė lietu
vybės žadinimui, bet ir jie patys, pvz., Mickevičius, - 
buvo laikomi tikrais lietuviais patrijotais, tik dėl tam 
tikrų istorinių aplinkybių rašiusiais lenkiškai. Aukščiau 
cituotame „Tėvynės" straipsnelyje irgi rašoma: „Adomas 
Mickevičius ir kas link gimimo ir kas link savo dvasios 
buvo lietuviu". A. Fromas-Gužutis pratarmėje prie „Vė
linių" vertimo rašo: „Kas iš apsipažinusių su lenkiška 
literatūra nežino apie garsingą Adomą Mickevyčią, 
kurio iškilmingos eilios yra brangiais deimantais len
kiškos poezijos? Adomas Mickevyčią buvo lietuvis, rašė 
apie Lietuvą, dideliai aną mylėjo ir tą meilę aiškiai 
išpažino, ypatingai giesmėje savo „Pan Tadeusz", kurią 
sekančiais žodžiais pradeda: „Lietuva! tėvyne mano, tu 
esi lygi sveikatai, o kas tavęs neteko, tasai supras 
brangenybę tavo". Gal ne vienas iš neapšviestų lietuvių 
paklaus: dėl ko Mickevyčią, būdamas lietuviu ir mylė
damas savo tėvynę, rašė lenkiškai, o ne lietuviškai? — 
Tam galima atsakyti: kad laike darbavimosi garsingo 
dainiaus lietuviškoji kalba buvo paniekinta ir vartojama 
išskirtinai vargdienių artojų, kuriems neprieinamūs buvo 
nei skaitymas knygų, nei supratimas aukštųjų mįslių 
poeto" (Vienybė Lietuvninkų 1894 Nr. 36 p. 434). Pana
šiai, tik dar griežčiau pasisako Dzūkas (Jonas Radziu- 
kynas) straipsnelyje, parašytame to „garsiausio Lietuvos 
poeto" sukakties proga: „Sį metą, Gruodžio 24 dieną, 
sueina 100 metų nuo užgimimo garsaus pasaulėje Lietu
vos poeto, kurį pagimdė, užaugino ir ištobulino Lietuvos 
žemė. Nors trumpai paduodu gyvenimą to mūsų garsaus 
poeto... A. Miękevičius išauklėtas lenkiškoje dvasioje 
ir išmokintas lenkiškoje mokykloje (iš mažens klio- 
šloriuje, nes lietuviškų mokyklų nebuvo) per liet, išga
mas zokoninkus domininkonus Novogrudke, kaip visi 
los gadynės Lietuvos bajorai. Bet Mickevičius turėjo 
mokėti ir lietuviškai, nes pažinojo gerai lietuvių būdą, 
dainas, legendas ir mitus; nes tą visą matome jo 
raštuose ... Apdainuoja stebuklingai puošdamas numy
lėtą tėvynę Lietuvą, ko nei jokis poetas prieš jį nebuvo 
atlikęs" (Vienybė Lietuvninkų 1898 Nr. 51 p. 610—611). 
Taip pat ir Jx Šliūpas tvirtino, kad Mickevičius, Kra
ševskis, Narbutas ir kiti, „būdami bajorais, sulenkėjusi- ' 
ais lietuviais, jautė lietuviškai ir mislijo, 
norint rašė lenkiškai" (Aušra 1884 Nr. 1—3 p. 70). J. Ba
sanavičius, polemizuodamas „Aušroje" su „Dziennik'ir 
Poznanskiu", tvirtinusiu, kad lenkai išaukštinę Lietuvos 
pamirštąją praeitį, rašo: „Bet kas, klausime, sudėjo tas 
dainas apie Lietuvos senovę, kurios apgarsino 'Europoje 
vardą lenkiškos poezijos? Atsakymas trumpas: lietuviai! 
Adomas Mickevičius, L. Kondratavičius, J. L Krašewskis, 
T. Lenartavičius, Kotkis (Chodzko), Adinczius (Odyniec). 
Asnikis ir. daugel menkesnių dainių turi lietuviškas, ne 
lenkiškas, pravardes, yra lietuviai, paeina iš Lietuvos ir 
jų gyslose teka lietuviškas kraujas. Jei jie rašė ne 
lietuviškai apie savo mylimos Lietuvos praeitinę, ' tai 
tame nusikaltus lenkiška įtekmė ant Lietuvos veikalų". 
Lietuviai, be to, buvę T. Kosciuška, Kopernikas, muzikas 
Moniuška, dailininkai Mateika ir Semiradzkis, istorikai 
Naruševičius ir Lelevelis ir kit. (Aušra 1883 Nr. 7 p. 
188—189). Čia išdėstytas pažiūras karštai gynė ir aušri
ninkas Jonas Spudulis savo 1884. IV. T8. laiške (išsp. 
Mūsų Senovėje 1940 III, Nr. 1 p. 153—172) kun. A. Dam-
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brauskui-Jakštui, nesutikusiam su tokiu tvirtinimu. Visų pirma Mickevičius, Kondratavičius ir kiti, anot Spudulio, patys save laikę lietuviais, o Lietuvą savo tėvyne. Toliau plačiai išaiškinęs lietuvių pavardes ir jų lenkėjimą, Spudulis rašo: „Taigi, gal būti, visi A-ros suskaityti „lietos wirai" buvo ir yra lietuviais, nes daugumas iš jų tur lietuviškos šaknies pavardes ... Bala nematė, kad jie savo pavardes subjaurojo per Įtekmę lenkų". Jei jie ir rašė lenkiškai, tai dar nieko nereiškia, nes ir kitų tautų kai kurie rašytojai vartoję svetimas kalbas, pvz., lenkų kronininkas Dlugošius-rašė lotyniškai. Taigi- ne lenkai, kaip tvirtinąs „Dziennik Poznanski", o patys lietuviai, tegu ir lenkiškai rašytuose veikaluose išgarbino Lietuvos vardą; „dėlko lietuviai rašė lenkiškai, tam 

yra istoriškos priežastys, žinoma, labai verktinos, žiūrint iš mūsų lietuviškos pusės".Laikydami Mickevičių ir kitus tikrais lietuviais, spaudos draudimo gadynės veikėjai ir jų raštus priskyrė prie lietuvių literatūros. Štai, pvz, „Žinyčios" redakcija prieraše prie A. Jakšto straipsnio „Lotyniškas periodas lietuviškoje literatūroje" pastebi: „Lietuviška literatūra turi tris periodus: lotynišką, lenkišką ir lietuvišką"; lenkiškajam periodui redakcija skiria „Ad. Mickevičių, Kondratą, Chodzką ir daugybę kitų" (Žinyčia 1901 Nr. 3 p. 12). Davainis-Silvestraitis jau aukščiau cituotame straipsnyje (Kurjer Litewski 1906 Nr. 157) nurodo, kad „lietuviškosios dvasios lenkų literatūra yra tarytum perėjimas j tautinę lietuvių literatūrą". (B. d.)
LEDYNAI IR PIRMŲJŲ ŽMONIŲ PASIRODYMASI

LIETUVOJE.Prof. J. PUZINASĮsukti į karo audrų verpetą, tapome atplėšti nuo gimtosios žemės ir išblaškyti po svetimus kraštus. Vieni atsidūrėme nuobodžiose šiaurinės Vokietijos lygumose, kiti gražiose Teutoburgo giriose, Harzo kalnuose ar žavingų Alpių papėdėse. Tačiau nemiela svetimoji padangė. Mūsų mintys nuolat skrieja į gimtąjį kraštą, kur nėra aukštų kalnų ir plačiųjų upių, bet kur gyvena širdies ir jausmų žmonės, kur kiekviena žemės pėda mūsų protėvių krauju atkovota, prakaitu nušlakstyta. Ten kuklus Vilniaus pilies bokštas brangesnis už čia esančius puikius karalių ir hercogų rūmus, paprasta susigūžusi lūšnelė už modernius namus, Žemaičių ir Rytų Lietuvos kalvos už didingus, sniegu vainikuotus kalnus ...Atplėšti esame nuo gimtojo krašto, atskirti nuo tautos branduolio. Tas atitrūkimas nuo tėvynės visiems mums be galo skaudus, bet bene skaudžiausiai tuo atžvilgiu paliesti istorikai ir, apskritai, visi lituanistai. Proistorės mokslas semiasi žinių iš senovės sodybų, piliakalnių, kapinynų, istorija ■— iš archyvų, lituanistai — iš pačios tautos. Dabar mes visi esame atskirti nuo tų visų šaltinių, Taigi, tuo tarpu grynas mokslinis darbas sunkiai įmanomas. Tačiau nereikia nuleisti rankų. Kad ir turime sunkias darbo sąlygas, kad ir daugelio šaltinių trokštame, bet dirbti visiems privalu.Šitame straipsnyje pabandysiu paliesti patį ankstyvąjį Lietuvos proistorės periodą, — ledynų laikotarpį, kada pasirodė pirmieji žmonės Lietuvoje.Žemės istorijos įvykiai ir klimatas suformavo mūsų tėvynės kraštovaizdį, jie sudarė atitinkamas sąlygas augalų ir gyvulių pasauliui klestėti, jie nustatė žmonių gyvenamąj ą erdvę. Žmogus visais laikais buvo priklausomas gamtos. Žemės paviršiaus forma ir savybės turėjo įtakos žmonėms pasirenkant gyvenamąsias vietas, net žmonių dvasios formacijai ir kitoms įvairioms žmonių savybėms susidaryti. Net ir atskirų tautų bei kilčių susidarymas ir apsiribojimas dažnai yra susijęs su kraštovaizdžio rėmais.Lietuvos kraštovaizdis taip pat yra žemės istorijos įvykių, ypačiai vėlyvesniųjų, padarinys. Iš pirmos pažiūros atrodo, kad mūsų krašto paviršiaus vaizdas yra gana vienodas, bet geriau įsižiūrėję ir smulkiau jį panagrinėję pastebėsime labai daug įvairių niuansų. Čia tęsiasi Užnemunės lygumos, ten Žemaitija su Telšių kalvomis, čia vėl derlingos Biržų-Pasvalio sritys, ten 

Rytų Aukštaičių kalvos su gausybe ežerų, smėlingoji Dzūkija ir 1.1. Kaip ir kada gi susidarė šis gana įvairus Lietuvos kraštovaizdis?Lietuvos gyvenamumo pradmenys yra labai tampriai susiję su gamtos sąlygomis, kurias tolimoje geologinėje praeityje buvo sudarę ledynai. Norėdami labiau išryškinti pirmųjų Lietuvos gyventojų pasirodymo klausimą ir geriau suprasti jų gyvenimo būdą bei sąlygas, turime mesti žvilgsnį į ledynų laikotarpį ir į Lietuvos žemės paviršiaus susidarymo istoriją.Klimatas įvairiuose mūsų žemės istorijos perioduose nebuvo vienodas. Neliesdamas tolimųjų žemės istorijos periodų, tepriminsiu prieš ledynus buvusį tretinį laikotarpį. Tuo metu šiaurinė Europa sudarė didelį sausažemj, kurio pietinė riba, manoma, yra buvusi tarp Rfigeno ir Liepojos. Ši Fenoskandija vėliau nugrimzdo ir jos vietoje atsirado dabartinė Baltijos jūra. Šitame tretiniame laikotarpyje lytinėje Europoje vyravo subtropinis klimatas, kurio metu buvusiame sausažemyje, dabartinės Baltijos srityje, augo bent keturių veislių palmės, magnolijos, laurai, taksodijos ir kiti subtropiniam klimatui būdingi augalai. Jū tarpe buvo išplitę dideli miškai gintarmedžių /Pinus succinifera ir kt./, iš kurių gausingų sakų per ilgus amžius yra susidaręs mūsų garsusis gintaras1). Tačiau klimatas vėliau pamažu keitėsi ir tretinio laikotarpio gale, geologų apskaičiavimu, maždaug prieš 600.000 metų kritus visoje žemėje temperatūrai, pradėjo susidarinėti ledynai. Milžiniška gamtos katastrofa artėjo.Kurios gi buvo klimato atšalimo ir ledynų susidarymo priežasčių ieškoma iš dalies oro sudėties pasikeitimuose diluvialinės geologijos mokslas. Per ilgą laiką yra susidarę daugybė hipotezių, kurių čia neįmanoma plačiau panagrinėti, nes tam tektų paskirti nemaža vietos ir visa tai mus nuvestų per toli į šalį. Tepaminėsiu pačias svarbiausias teorijas. Vieni klimato pablogėjimą sieja su Golfštromo srovės pakitimu, kiti įrodinėja, kad ketvirtinio laikotarpio pradžioje kalnai buvę aukštesni, todėl tai palengvinę ledynų susidarymo procesą, dar kiti išvedžioja, kad tuo metu šiaurinėje žemės pusrutulio dalyje buvęs žymiai skirtingesnis sausažemių ir vandenynų išsidėstymas ir todėl ten buvęs kitoks žemo ir aukšto oro slėgimo sričių pasiskirstymas. Be to, esą, kontinento iškylimai bei grimzdimai turėję įtakos ledynų
18

20



formacijai. Daugumas čia paminėtų teorijų laikomos nepagrįstomis.Toliau yra visa eilė teorijų, kur ledynų susidarymo priežasčių ieškoma iš dalies oro sudėties pasikeitimuose /pvz., angliarūkšties kiekis, anglies dioksidų sumažėjimas atmosferoje/, iš dalies visai kitokiose žemės reljefo aplinkybėse /pvz., kalnų susidarymas ir jo įtaka atmosferos cirkuliacijai, milžiniškas jūros vandens lygio nukritimas ir kt./. Tačiau bene labiausiai pagrįstos yra astronominės, solarinės bei kosminės hipotezės. Pavyzdžiui, išvedžiojama, kad ledynams susidaryti turėję įtakos šie faktoriai: ekliptikos nukrypimas, žemės ekscentriškumo pasikeitimai ar svyravimai, žemės ašies palinkimo pasikeitimai, saulės dėmės ir 1.1. Ar čia veikė viena kuri nors paminėta priežastis, ar bent kelios įvairios priežastys kartu, tuo tarpu galutinai dar neišaiškinta2).Sprendžiant įvairias ledynų laikotarpio problemas , ledynų susidarymas, jų slinkimas, veikimas žemės paviršiaus formacijai, įtaka florai, faunai ir žmonėms/, labai daug padeda dabar tebeegzistuojančių ledynų tyrinėjimai. Tokių ledynų mes tebeturime dar ir šiandien ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Skandinivijos, Islandijos, Jan-Mayen, Pirėnų. Alpių ir Kaukazo ledynai dabartiniu metu užima apie 23.Q40 kvadratinių kilometrų plotą. Be šių Europos ledynų mes jų atinkame .ir kitose mūsų žemės vietose. Iš viso mūsų žemeje ledynų padengtas plotas apima apie 15.363.060 kvadratinių kilometrų, t. y. maždaug 3% viso žemės paviršiaus arba apie 10°/o žemės pusrutulio kontinento. Į šį plotą neįskaityti šiaurinės polarinės jūros ledai, kurių plotas sudaro apie 7 milijonus kvadratinių kilometrų3).Ledynų susidarymo procesą mes galime puikiai sekti dabar tebesančių ledynų srityse. Ten didesnėse aukštumose, net šiltose klimato zonose, žiemą iškritęs sniegas neištirpsta. Ta žemutinė riba, iki kurios žiemos metu iškritęs sniegas vasarą nebeištirpsta, vadinama klimatine sniego riba. Ta riba priklauso visos eilės faktorių, kurių vienas iš svarbiausių yra temperatūra, ypačiai vasaros įemperatūros aukštis, ir susidarančių kritulių kiekis. Be to, tam tikros reikšmės turi kalnų paviršiaus forma, nes įvairiose kairių vietose saulės, lietaus ir sniego pasiskirstymas yra nevienodas. Aukščiau klimatinės sniego ribos krituliai iškrenta daugiausiai kietoje formoje. Šviežias aukštai iškritęs sniegas susideda iš mažų ledo kristalų. Veikiant saulei ir lietui tie kristalai jungiasi į didesnius ledo grūdelius ir pagaliau, veikiant iškritusio sniego spaudimui, apatiniuose sluogsniuose susidaro ledas, kurs turi savybę pamažu lyg plaukdamas slinkti į žemesnes vietas4). Dabartiniai ledynai slenka nevienodu greičiu: Alpių ledynas per metus paslenka maždaug nuo 40 iki 200 m, o Grenlandijos — nuo 10 iki 30 m per dieną6).Lietuvai, kaip -ir visiems kitiems šiaurinės, rytinės, vidurinės ir vakarinės Europos kraštams, lemiamos reikšmės turėjo šiaurės Europos ledynai. Kritus temperatūrai ir vidurinei metinei temperatūrai nuolat mažėjant bei kritulių kiekiui didėjant, kaskart vis labiau ilgėjančios žiemos metu, Skandinavijos kalnuose iškritęs sniegas nebeištirpo ir klimatinė sniego riba traukėsi vis labiau į žemumas. Skandinavijos kalnuose, vėliau ir žemumose, susidarę milžiniški ledynai pamažu ėmė slinkti įvairiomis kryptimis: į šiaurės vakarus, pietų vakarus, pietų rytus, vadinasi, į Atlanto vandenyną, Siaurės jūrą ir į Baltijos baseiną. Ledynai, pamažu be- 

slinkdami tūkstančius metų, užklojo didelius Europos kontinento plotus. Ledynai savo didžiausio išplitimo metu /priešpaskutinis Riss ledynas, kurs, Kdppeno ir Wegenerio apskaičiavimu, baigėsi prieš 180.000 metų/ buvo padengę ne tiktai Skandinaviją, Pabaltijį, bet taip pat labai didelius Rusijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų kraštų plotus. Štai apytikrės priešpaskutiniojo ledyno išplitimo ribos. Vakaruose ledynai dengė Airiją ir Angliją, išskyrus pastarosios mažą pietinę dalį į pietus ir į pietų vakarus nuo Londono. Nuo Londono ledynų riba ėjo iki Reino žiočių ir toliau iki Nymwegen Olandijoje. Vokietijoje pietinė ledynų riba ėjo maždaug per šiuos punktus: Krefeld, Duisburg, Dortmund, Brilon, Holzminden, Northeim, Hildesheim, Goslar, Nordhausen, Muhlhausen, Gotha, Weimar, Jena, Rodą, Gera, Zwickau, Dresden, Zittau, Riesengebirge, Altvater, Tropau ir iki šiaurės Karpatų. Toliau ledynai dengė Ukrainą, net į pietus bei pietų rytus nuo Kijevo bei Kremenčiūgo, nuo čia ledynų pakraštys staiga užsisuko į šiaurę net iki Briansko, darydamas didelį įlinkimą iki aukštutiniojo Dono, toliau ledynai ėjo paliai Doną /į vakarus nuo jo/ iki jo vidurupio, nuo čia vėl sukosi į šiaurę paliai Medvedicą-iki Zemutiniojo Naugardo. Rytuose ir šiaurės rytuose ledynai buvo nuslinkę iki Uralo. Apskaičiuojama, kad Siaurės Europos ledynai buvo užkloję 6,5 milijonus kvadratinių kilometrų plotą. Ledynų storis šiaurinėje Baltijos jūros srityje siekė iki 2000 m,o pietinėje — nemažiau kaip 1000 m®).Alpių kalnų apylinkės taip pat buvo tenykščių ledynų užklotos. Tarp šitų milžiniškų Siaurės Europos ir Alpių ledynų masių teliko ledų nepaliesta, palyginti, maža Europos dalis: pietinė Rusija, Dunojaus slėnis, Vengrija, Austrijos bei Čekoslovakijos dalys, pietinė ir pietų vakarinė Vokietija, Belgija, Prancūzija ir Ispanija, išskyrus pastarosios kai kuriuos kalnuš, kur būta vietinių ledynų.Siaurės Europos ir Alpių ledynai ketvirtiniame periode buvo didžiausi Europoje ir, kaip apskaičiuoja geologai, truko apie 600.000 metų. Tačiau tas ledynų laikotarpis nebuvo nenutrūkstamas šalčių periodas. Klimatas per tą ilgą laiką nevisada buvo vienodas, temperatūra dažnai svyravo: po šalčių periodo oras vėl atšildavo. Šitie temperatūros svyravimai buvo įvairaus ilgio bei intensyvumo. Mažesnieji svyravimai, trukę trumpą laiką, aišku, negalėjo paveikti klimatinės sniego ribos keitimosi bei ledynų plėtimosi, bet didesnieji temperatūros pasikeitimai, trukę ilgą laiką, turėjo žymios įtakos ledynams. Atšilus orui, ledai tirpdavo ir traukdavosi atgal. Tie šiltieji laikotarpiai vadinami tarpledyniniais arba interglacialiniais periodais, o atskiros ledų veržimosi į priekį ir grįžimo atgal fazės — inter- stadialiniais periodais.Tarpledyniniuose perioduose, padidėjus vidurinei metinei temperatūrai ir ištirpus ledams, žemėje vėl prasidėdavo gyvybė. Laisvi nuo ledų žemės plotai apžeidavo klimatui atitinkamais augalais, paskui kuriuos atsekdavo tam pačiam klimatui prisitaikę gyvuliai. Ir žmonės vėl galėdavo pasirodyti laisvame nuo ledų krašte. Tarpledy- niniai periodai, kaip matyti iš aptinkamų to meto floros likučių, kartais yra buvę net šiltesni už dabarties klimatą.Atšalus orui, vėl prasidėdavo susidarinėti ledynai. Visi gyviai arba išnykdavo, arba pasitraukdavo į ledynų nepaliestas sritis. Žemė vėl užsiklodavo stora ledynų mase. Tie begaliniai ledynų toliai, jų raukšlėtas pavir-
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sius be žmogaus ir jokių, gyvių turėjo būti labai klaikus. Žiemą ledynų tylą nutraukdavo garsūs ledo sprogimai. Siltesniuose metų laikotarpiuose iš ledynų verždavosi gausybė didelių ir mažų vandens srovių, kurios tai kriokdamos, tai lengvai čiurlendamos bėgo j ledynų pakraščius.Kai kurie geologai mano, kad mes dabar gyvename tarplędyniniame laikotarpyje. Apskaičiuojama, kad kritus vidurinei metinei temperatūrai 5 ar dar keliais laipsniais, vėl susidarytų sąlygos ledynams formuotis ir tada vėl dideli Europos plotai taptų ledynų padengti.Pats didžiausias ir toliausiai nuslinkęs ledynas, kaip minėta, yra buvęs priešpaskutinis. Nepalyginamai mažiau išplitęs buvo paskutinysis ledynas, kurs geologinėje literatūroje vadinamas Vyslos ledlaikiu. Šio ledyno išplitimo riba atitinka vadinamųjų baltiškųjų morenų ribą, kuri eina per Vakarų ir Rytų Prūsus Gardino ir Vilniaus link, o iš čia per Ašmeną iki Berezinos prie Zembino, toliau pro Smolenską, Rževą, Tverę ir t. t.7).Kiek ledynų ir tarpledyninių periodų yra buvę ketvirtiniame laikotarpyje, tuo tarpu dar galutinai neišaiškinta. Alpėse, daugumo geologų nuomone, yra buvę nemažiau kaip keturi ledynai /Gūnz, Mindei, Riss ir Wūrm, pavadinti pagal upes, prie kurių įvairių ledynų pėdsakai buvo pastebėti ir ištirti/ su trimis tarpledyniniais periodais: : Gūnz-Mindel, Mindel-Riss ir Riss-Wūrm. Vokiečių geologas W. S o e r g e 1 įrodinėja Alpėse buvus net 11 ledynų periodų su 10 tarpledyninių laikotarpių. Įdomu, kad ir matematikas Milankovičius yra apskaičiavęs jog saulės duodamoji šilima žemei periodiškai svyruoja, t. y. saulės spinduliavimo intensyvumas keičiasi. Jo apskaičiavimu, per 650.000 metų yra buvę 11 labai stiprių temperatūros nukritimų, kurie siejami su ledynais. Pagal tuos apskaičiavimus ledynai trukdavę nevienodai ilgai /nuo 4 iki 11 tūkstančių metų/, o tarpledyniniai periodai — nuo 21 iki 123.000 metų.").Šiaurės Europoje, geologų tvirtinimų, esą buvę trys ledynų periodai /Elster'io, kurs gretinamas su Alpių Mindei ledynu, S a a 1 ė' s, kurs maždaug atitinkąs Riss i ledynui ir Vyslos, kurs buvęs vienalaikis su Wūrm ledynu/ su dviem tarpledyniniais periodais.Lietuvoje, kaip ir Šiaurės Europoje, turėjo būti vienodas ledynų skaičius Pagal paskutiniuosius Lietuvos geologų tyrinėjimus nustatyti 3 visai aiškūs ledynų periodai su dviem tarpledyniniais periodais. Be to, dar aptikta dviejų ledynų, pėdsakų, tik su atitinkamais tarpledyninių laikotarpių sluogsniais dar nesusidurta9). Taigi, Lietuvoje yra buvę nemažiau kaip trys ledynų periodai, gal būt, net ir daugiau.Ilgus tūkstantmečius, trukęs ledlaikis labai paveikė ankstyvesnį Lietuvos žemėvaizdį. Pirmiausia ledynai veikė žemės paviršių, ant kurio jie buvo. Jei ledynas slinko per uolynus, tai uolos ledynų masės būdavo apsupamos, atplėšiamos ir velkamos pirmyn. Ledynas, beslinkdamas tolyn uolinę medžiagą ardė, trynė, glūdino ir visa nešėsi su savimi. Labiausiai ardė, žinoma, minkštuosius žemės sluogsnius: vienur juos ledynai beslinkdami pirmyn ar besitraukdami atgal nuardė, kitur juos sugrūdo, dar kitur suraukšlėjo, o vietomis atplėštas ištisas sluogsnių mases nustumdavo toli nuo savo pirminės vietos, net iki ledynų pakraščių. Visa medžiaga, kurią ledynai nešėsi su savimi ir kuri ledams slenkant bei tirpstant nusėsdavo, vadinama morenomis. Ledynų dugne nusėdusios medžiagos, kurios paprastai susideda iš mergelio ir didesnių ar mažesnių įvairiausių 

rūšių akmenų, vadinamos dugninėmis morenomis. Jei ledynai kurį laiką apsistodavo vietoje, tai jų pakraščiuose nusėsdavo ištisi pylimai įvairių sąnašų, kurios vadinamos, g a 1 in ė m i s morenomis. Šios morenos yra labai svarbios ledynų išplitimo ar jo atskirų stabtelėjimų fazių riboms nustatyti. Toliau už morenų, kur veikė betirpstančių ledynų vanduo, susidarė smėlynai, vadinami z a n d r a i s 10).Ledynų sąnašos yra dvejopo pobūdžio: vietinės ir šiaurinės kilmės. Vietinės sąnašos dažniausiai susideda iš minkštesnių medžiagų, kilusių iš ankstyvesnių periodų žemės formacijos sluogsnių; šiaurinės kilmės sąnašos beveik išimtinai susideda iš kietų kristalinių ir sedimentarinių akmenų rūšių. Įvairių rūšių granitas ji kiti akmenys,- atplėšti nuo Skandinavijos, iš dalies ir Suomijos uolų masyvo, ledynų buvo atvilkti ir į Lietuvą, su jais mes susiduriame beveik kiekviename žingsnyje. Kartais ledynai yra atvilkę į Lietuvą ir stambias uolų atplaišas /pvz., Puntukas/. Ledynų atvilktoji įvairi medžiaga /mergelis, molis, graužas, smėlis, akmens ir 1.1./ padengė nevienodo storumo danga, Žemaičiuose net per 200 metrų, visą Lietuvos žemės paviršių11).Betirpstant ledynui, j ypačiai vasaros metu, jo pakraščiuose susitelkdavo labai didelis vandens kiekis, kurs ieškodavo nuotakumo nubėgti. Tos didelės vandens masės, susitelkusios ledynų pakraščiuose, prasiverždavo į nuotakesnes vietas ir išplėšdavo plačias bei gilias upių vagas. Tuo būdu susidarydavo atskirų upių proslėniai, kurių pėdsakų aptinkame daugelyje Lietuvos vietų. Prie tokių senųjų ledynų laikotarpio proslėnių priskiriami: Verknės, Strėvos, Merkio, Nemuno ir kt. Ledynų laikotarpio gale pačios didžiosios Lietuvos vandens arterijos, Nemunas ir Neris, dar tekėjo į pietus. Nemuno vandenys, ieškodami nuotakumo, buvo užlieję Lydos plokštumą, toliau suko dabartinio aukštutinio Nemuno link ir iš čia toliau bėgo rytų kryptimi į Dnieprą12). Taigi, Nemunas savo laiku yra buvęs Dniepro intakas. Tas senasis'Nemuno proslėnis, vadinasi, senoji jo vaga, ir dabar puikiai pastebima. Neris taip pat tekėjo kita kryptimi: ji žemiau Vilniaus jungėsi su Vokės slėniu, Voke tekėjo į Merkį, o iš Merkio, tarp Merkinės ir, šiaurinės Gardino aukštumos pakraščio, bėgo į Bebrą ir Narevą, o iš čia tolyn į Vyslą. Tačiau besitraukiant ledynams atgal, Lietuvos upių tinklas iš pagrindų pasikeitė: dalis upių prasi vėržė į vakarus, kita dalis įvairiomis kryptimis į Nemuno baseiną, dar kita Rygos Įlankos link ir t, t. Nemunas su Nerimi taip pat pakeitė savo kryptį. Nemunas, pralaužęs Gardino aukštumą, nutraukė Merkį nuo Bebro ir beveik dabartiniu keliu prasiveržė į Baltiją. Ryšiai su Dniepru nutrūko. Neris taip pat nutraukė savo ryšius su Merkiu ir Bebru, pakeitė savo kryptį ir ties Kaunu išsiliejo į Nemuną. Dviems pagrindinėms mūsų krašto upėms pakeitus savo kryptį, aišku, tūrėjo persitvarkyti ir kitų mažesnių upių tinklas.Pagaliau ledynų padaras yra mūsų skaitlingi ežerai, kuzių dalis jau užako ir virto durpynais.Taigi, visas Lietuvos žemės paviršiaus reljefas su kalvomis ir slėniais, upėmis ir ežerais, smėlynais ir žvirgždynais, yra ledynų ypačiai paskutiniojo ledyno, ■ padaras. Ledynų sudarytas krašto vaizdas bendrais bruožais išliko tas pats ligi šių dienų. Palyginti, nežymu? pasikeitimai įvyko klimatui kintant, vandeniui veikiant ir augalų dangai keičiantis. Pagaliau dabar ir žmogus šiek tiek performuoja žemės paviršių.
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Iš šios apžvalgos mes pamatėme, kad ilgus amžius Lietuvoje nebuvo galimos jokios sąlygos žmonėms gyventi. Kai ledynų nepaliestuose Europos kraštuose, ypačiai Prancūzijoje, pietų vakarinėje Vokietijoje ir kt., jau prieš kelis šimtus tūkstančių metų gyveno žmonės ir visose savo gyvenimo srityse žengė, kad ir lėtu, kultūros pažangos keliu, visas Pabaltijys ir dideli šiaurinės bei rytinės Europos kontinento plotai ilga laiką buvo padengti ledynų. Tat kada gi galėjo įkelti koją į Lietuvą patys pirmieji žmonės?Kalbėdami apie ledynus buvome priminę, kad nėvisą laiką ledynai buvo užkloję mūsų kraštą, kad atšilus orui ir pasitraukus ledams žemėje vėl prasidėdavo gyvybė. Kai kada tie tarpledyniniai periodai trukdavo labai ilgą laika, ir klimatas būdavo net kiek šiltesnis už šių dienų klimatą. Tarpledyninio laikotarpio žemės sluogsnių /pv„ pilkas molis, smėlis, juostuotas dumblas/ su augalų liekanomis aptikta bent keliose Lietuvos vietose, tačiau, deja, sistemingai tyrinėtų vietų turime maža. Vilniaus krašte tarpledyninio laikotarpio sluogsnių po paskutiniojo ledyno sąnašomis aptikta paliai Nemuną šiose vietose: Panemunėje, Žydauščiznoje ir Samoščelninkuose “), Panemunėje, prie Gardino, tarpledyninio laikotarpio sluogsnius yra tyrinėjusi J. Dyankowska; ji yra padariusi du žiedadulkių analizės profilius **). 2ydauščyznoje, taip pat prie Gardino, tarpledyninio laikotarpio sluogsnius 1935 m. vasarą tyrinėjo lenkų geologas ir proistorikas . L. Sawickis. Jis irgi susidūrė su įdomios floros liekanomis, tačiau žmonių gyvenimo pėdsakų nebuvo aptikta. Sprendžiant pagal minėtose vietose surastas floros liekanas, klimatas tarpledyninio periodo metu yra buvęs net kiek šiltesnis už dabartinį. Taigi, teoretiškai kalbant, sąlygos žmonėms gyventi turėjo būti gana patogios. Labai galimas daiktas, kad ateityje morenose bus surasta atskirų radinių, žinoma, tik akmeninių dirbinių, kurie mus šiek tiek supažindins su Lietuvos tarpledyninio periodo žmonių gyvenimu. Tačiau tos viltys negali būti didelės, nes paskutinį kartą užslinkę ledynai vėl pakeitė Lietuvos žemės paviršių ir greičiausiai labai sunaikino bet kokius tarpledyninio laikotarpio žmonių gyvenimo pėdsakus. Žmonių dirbiniai iš lengvai žuvamos medžiagos, be abejo, sunyko, o titnaginiai įrankiai kaip ledų taip ir vandens turėjo būti gerokai aptrinti, kaip kad yra atsitikę su daugybe senojo akmens amžiaus įrankių, surastų ledynų arba visai nepaliestose, arba nedaug te- paliestose Prancūzijos, Anglijos ir kitų kraštų vietose. Žmonių stovyklos, kurios tuo metu dažniausiai yra buvusios vandenų pakrantėse, buvo arba beslenkančio ledyno suardytos, arba betirpstančio ledyno vandens paplautos. Taigi, įvairios žmonių gyvenimo liekanos arba ledynų buvo nustumtos tolyn ir pateko į morenas, arba vandens nuneštos ir nusėsdintos upių sąnašose, grau- žynuose ir kitur. Tik ypatingai retais atvejais vietomis galėjo išlikti nesuardyti tarpledyninio laikotarpio sluogs- niai, bet ir jie, kurie išliko mažiau ar daugiau nepaliesti, kaip rodo Žydauščiznos pavyzdys, neišeina'} žemės paviršių, bet iš viršaus yra padengti įvairaus storumo paskutiniojo ledyno sąnašomis. Vadinasi, ateityje tik ypatingai laimingu atveju galima tikėtis susidurti su tarpledyninio laikotarpio atskirais radiniais, bet daugumas jų galės būti surasti nebe savo pirminėje, o jau antrinėje vietoje, būtent: morenose, graužynuose, upių sąnašose ir t. t.Neatmetę galimumo, kad tarpledyniniame periode galėjo gyventi senojo akmens amžiaus arba paleolito kul

tūros žmonės Lietuvoje, bet vis dėlto šį klausimą dėl visiško medžiagos trūkumo tuo tarpu turime palikti atvirą, neišspręstą. Pačių seniausių kiek konkretesnių duomenų apie žmonių gyvenimą Lietuvoje teturime tik iš vėlyvojo ledynų laikotarpio, kada ledynai tirpo ir galutinai traukėsi iš mūsų krašto. Kada gi tat ledynai traukėsi iš Lietuvos ir kada galime tikėtis surasti neabejojamų žmogaus .gyvenimo pėdsakų?Sprendžiant ledynų pasitraukimo klausimą labiausiai yra nusipelnęs švedų geologas Gerhardas de G e e r ir jo mokiniai Švedijoje bei Suomijoje. De Geer įvairiose Švedijos bei Suomijos vietose surado juostuoto molio sluogsnius, švediškai vadinamus varvomis. Jis nustatė, kad betirpstančių ledynų upės kasmet nusėsdin- davo tam tikrą ploną molio sluogsnelį. Pavasarį ir vasarą, kada ledynai smarkiau tirpdavo, vanduo nusėsdin- davo storesnį šviesesnio molio ir smėlio sluogsnelį, o žiemą, kai ledynai lėčiau tirpdavo — plonesni tamsesnio molio sluogsnelį. Taigi, per metus susidarydavo du sluogsneliai. Šituos juostuotus molio sluogsnelius galima suskaityti lyg kokias metines medžio rieves. Nuodugniai ir nepaprastai kruopščiai ištyrus tuos sluogsnelius įvairiose vietose /upių ir ežerų nuosėdose, pvz. Ragunda .ežere Jamtlande ir kt./ ir tuos sluogsnelius suskaičius, 1935 m. de Geer nustatė, kad Skandinavijoje prieš 9.773 metus ledynų pakrakštys yra buvęs prie vidurinės Švedijos ir pietinės Norvegijos morenų, o prieš 16.500 metų — pietinėje Švedijoje /Skane/ ir rytinėje Zelandijoje. Apskaičiuojama, kad ledynai prie Schleswig-Holsteino rytinio pakraščio .ištirpę apie 10.000 metų anksčiau, taigi; Schleswig-Holsteine ledynų tirpimo pradžia skaitoma prieš 26.500 metų 15).Taigi, ir Lietuva tapo anksčiau laisva nuo ledynų, negu Skandinavija. Ledynai, kaip nustatyta, tirpdavo gana lėtai, kasmet vidutiniškai naždaug po 300 metrų. Apskaičiavę . nuotolį nuo pietinės Švedijos iki Lietuvos gausime, kad maždaug prieš 18.000 metų jau visa Lietuva buvo laisva nuo ledynų, o josios pietinėse bei rytinėse srityse žmonės galėjo pasirodyti dar anksčiau, t. y. maždaug prieš 20.000 metų. Ir iš tiesų, paskutiniųjų laikų tyrinėjimai Rytprūsiuose rodo, kad ten kaip tik tuo laiku buvo: pasirodę pirmieji žmonės ir apie tą jų gyvenimą liudija durpynuose randami įvairūs kauliniai bei raginiai įrankiai, padaryti iš būdingo to meto gyvulių atstovo — šiaurės elnio ragų ir kaulų. Šiaurės elnių medžiotojai, kaip rodo tyrinėjimai, pasiekdavo sritis, esančias visai netoli ledynų pakraščio. Čia jie vasaros metu medžiodavo, o užėjus žiemai vėl traukdavo kartu su šiaurės elnių būriais į pietus. Pasirodžius paskui betirpstančius. ledynus pirmiesiems žmonėms ir prasideda Lietuvos proistorė, kuri skirstoma į tris pagrindinius laikotarpius: akmens, žalvario ir geležies amžius. Šie amžiai pavadinti pagal medžiagas, iš kurių atskiruosę laikotarpiuose būdavo daromi įvairūs įrankiai. Paminėtieji amžiai dar yra skirstomi į smulkesnius laikotarpius, kultūras, kultūrines grupes ir t. t.Iš visų Lietuvos proistorės periodų akmens amžius yra buvęs pats ilgiausias. Toje ilgai trukusioje akmens amžiaus kultūroje pastebime tam tikrų skirtingumų, todėl šis laikotarpis dar yra susmulkintas į tris dalis: senąjį akmens amžių, arba paleolitą /nuo Lietuvos apgyvendinimo pradžios iki 8.000 m. pr. Kr./, vidurinį akmens amžių, arba mezolitą /8.000—3.500 m. pr. Kr./ ir naująjį akmens amžių, arba neolitą /3.500— 1.500 m. pr. Kr./.
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MAISTAS, MITYBA IR VITAMINAI,
Lietuvoje, ypatingai paskutiniais prieškariniais metais, 

neįprasta buvo bent kur susirinkusių žmonių tarpe 
kalbėti ar domėtis ne tik kalorijomis, harmonais ar 
vitaminais, bet ir apskritai kasdieninio maitinimosi 
klausimu. Retkarčiais mus sudomindavo nugirsta ar 
perskaityta tragikomiška žinutė, kad kokio ten miestelio 
rinkoje tūlas ūkininkas velijo žiūrovų akivaizdoje atvežtu 
rinkon sviestu verčiau savo ratų stebules ištepti, negu 
taip sunkiai jo pagamintą produktą už niekus atiduoti. 
Dar gerai atsimename valdžios išleistą užsakymą, 
sukėlusį tiek nusiskundimų ir net pasipiktinimo val
dininkų tarpe, o jumoristiniei spaudai suteikusi gausią 
temą — įsakanti suvalgyti tam tikrą žąsų kiekį, ata- 
tinkančią valdininko gaunamai algai.
Šeimininkių tarpe, jei kildavo maisto atžvilgiu diskusijos, 
jos galvodavo tik kaip tą ar kitą patiekalą gardžiau 
paruošus, arba kaip prašmatniau papuošus.

Dabartiniai mūsų pergyvenami laikai šiuo atžvilgiu 
visiškai pasikeitė. Šiandien ne vien šeimininkės, bet taip 
jau ir vyrus nepaprastai domina ne vien paties maisto 
klausimas, bet- kiek viename ar kitame maisto produkte 
esama kalorijų ir kiek kokių vitaminų.

Taip, — mūsų kasdieniniame gyvenime mes matome 
daug reiškinių, kurie mums atrodo tokie tarytum pa
prasti ir aiškūs, bet jei mes giliau pagalvojame, 
panagrinėjame — surandame daug dalykų, kurie mums 
visai nesuprantami. Tas liečia ir mūsų maista ir mitimą.

Nors maisto ir mitybos mokslo srityje daug kas ištirta, 
daug išaiškinta ir jau susidarė šios mokslo srities gausi 
literatūra, bet toli gražu dar ne viskas, dar nuolat 
susiduriama su neaiškumais ir paslaptimis.

Ne iš karto žmogus susipažino su visomis dabar 
vartojamoms maisto medžiagomis ir ypatingai su jų 
paruošimo būdais. Jis tik pamažu pradėjo įsisąmoninti 
kuo jis minta, kas jo organizmui reikalinga ir naudinga 
ir kas kokiose aplinkybėse jam kenkia.

Maisto tyrimo mokslas, kaip ir modernios chemijos 
mokslas, palyginamai jaunas. Tik pirmoje XIX šimtmečio 
pusėje vienas iš žymiausių moderninės chemijos 
pionierių Liebig’as /1803—1873/ tiksliai nustatė, kad 
mūsų mitybai yra būtinos šios organinės medžiagos:

Karbohydratai, baltiniai, riebalai ir mineralinės 
medžiagos.

Mes žinome, kad augalai saulės energijos pagelba 
chlorofilui padedant iš keletos paprasčiausių neorganiškų 

junginių, .būtent: anglies dvideginio, vandens, azoto 
junginių ir keletos druskų sudaro sudėtingiausius 
junginius, taigi ir aukščiau čia minėtus karbohydratus, 
baltimus ir riebalus iš kurių sudaryti ir tų pačių augalų 
organizmai, — mes gi tas medžiagas imame sau iš 
augmenijos.

Sugebėjimas tokių painiausių sintezių pagelba paversti 
neorganiškus kūnus organiškais kūnais priklauso tik 
augalams, turintiems chlorofilą. Gyvuliai gi negali 
sudaryti tokios sintežės ir todėl jie savo gyvybės pro
cese tiesioginiai ar netiesioginiai priklauso nuo augalų 
sudarytų junginių. Gyvūnija, taigi ir žmogus, yra 
priversti pasitenkinti augaluose esančiais organiškais 
junginiais ne vien tik savo kūno substancijai sudaryti, 
bet ir savo gyvybės reikalingai energijai gauti. Tuo 
būdų chemiška energija, atstovaujama iš vienos pusės 
įkvėpto deguonio ir iš antros pusės organiškos maisto 
medžiagos, yra paverčiama šilima ir mechaniška energija.

Iš čia pasakyto matome, kad žmogaus organizmas lyg 
prilygsta garo mašinai, kur malkų celulosė arba anglys, 
besijungdami su oro deguoniu, paverčiami anglies 
dvideginiu, vandeniu, šilima ir mechaniška energija.

Mes matome, kad priešingai, kaip augaluose, kur 
vyksta kūrybinis sintezės procesas, gaminant iš pa
prasčiausių neorganinių junginių komplikuotus organinius 
junginius — gyvulių organizmuose vyksta didžiumoje 
priešingas veiksmas,tai yra ardymo, analizės procesas 
paverčiantis komplikuotas organines maisto medžiagas, 
būtent karbohydratus, baltimus ir riebalus į paprastesnius 
organinius junginius, kurie pajėgia per skilvio ir žarnų 
sieneles resorbuotis į kraujo takus. Tik taip virškinimo 
trakte pakeistą maistą mūsų kūno audiniai gali 
asimiliuoti.

Visas čia aukščiau paminėtas žmogaus organizme 
nuolat vykstantis milžiniškas ardymo, analizės procesas 
yra glaudžiai susijęs ir priklauso nuo fermentų arba 
enzimų. Nors mes jau daug žinome apie šitą svarbią ir 
maitinimui būtiną junginių grupę, nors žinome apie jiems 
veikiant vykstančius procesus, bet visos jų ypatybės 
dar nesužinotos ir dar ne visų jų žinoma cheminė 
struktūra.

Dabar nors tik konspektyviai susipažinkime arčiau su 
pagrindinėmis maisto medžiagomis ir kaip tos medžiagos, 
fermentams arba enzimams dalyvaujant, žmogaus 
organizme pasikeičia. /
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Išskyrus ' mineralines medžiagas, visos maisto medžiagos, t. y, karohydratai, baltiniai ir riebalai yra organiški junginiai, tas reiškia, kad' jos sudarytos iš elementų anglies, deguonies ir vandenilio. Baltiniai apart šių elementų turi dar ir azoto.Daugiausia dabar maitinimuisi sunaudojame karbo- hydratų duonos, bulvių ir cukraus pavidale. Šios maisto medžiagos, dar kitaip vadinamos sacharidais, skirstomos į tris grupes — būtent:Monosacharidai. C» H12 O». Gyvenimiškai mes juos visus vadiname vynuoginiu cukrum. Jis randasi įvairių rūšių vaisiuose ir žiedų dulkinėse, o per tai meduje esamas cukrus yra monosacharidas. Monosacharidų turime gana duag, kaip antai: dextrosa, pentosa, glucose, fructosa ir t. t. Vynuoginis cukrus turi tą ypatybę, kad jis organizmo betarpiai asimiliuojamas, o mielėm veikiant tiesioginiai fermentuojasi į alkoholį.Disaccharldai. C12H22O11. Šitai grupei priklauso: run- kelinis, švendrinis ir pieninis cukrus, toliau maltoze, kuri daugumoje sudaro salyklinį ekstraktą. Taip pat jis randasi vaisiuose, kai kuriuose net iki 20%.Polisaccharidai. /Co HioOs/x. Prie jų priklauso įvairūs krakmolai /skrobylai/,. augalų celulozė arba mediena; kuri maitinimui tiesioginės reikšmės neturi. Svarbiausią mūsų maisto dalį sudaro krakmolas /skrobylas/, kurį mes sunaudojame įvairių rūšių duonos, bulvių ir įvairių rūšių miltingų patiekalų pavidale. Aukščiau jau minėjau, kad mūsų organizmas per skilvio ir žarnų sieneles, arba tiesioginiai, įšvirkštąį kraujo takus iš visų karbohydratų gali betarpiai asimiliuoti tik paprasčiausią jų formą, būtent monosaccharidą, tai yra vynuoginį cukrų.Ne tik polisaccharido krakmolo, bet ir disaccharido runkelinio cukraus pavertimo procesas į monosaccharidą vynuoginį cukrų prasideda burnoje fermento ptialino pagelba, kuris randasi mūsų seilėse. Pavertimo procesas baigiamas skilvyje, ir taip gautas monosaccharidas, dar tiksliau sakant, jo aloimorfinė, lengvai tirpstanti forma laisvai difunduoja į kraujo takus. Čia bus ne pro šalį pastebėti, kad plėšriųjų gyvulių seilėse fermento ptialino nėra.Tokie karbohydratai, kaip celulose, inulinas ir kiti panašus polisaccharidai žmogaus organizme negali būti suvartojami, nes jame trūksta tam reikalingų specifiškų fermentų. Bet žmogus, negalėdamas medieną — celu- losę betarpiai maistui sunaudoti, surado dirbtiną būdą, būtent sieros rūgšties ir aukštos temperatūros pagalba, paversti celulosę vynuoginiu cukrumi ir net dar daugiau, taip gautą vynuoginį cukrų paversti į spiritą.Kita mūsų maitinimuisi svarbi medžiaga yra riebalai. Kaip gyvuliniai, taip ir augaliniai riebalai savo chemine sudėtim yra glicerino ir riebalinių rūgščių esterai, arba dar kitaip vadinama — riebalinių rūgščių glyceridai. Turime tris riebalines rūgštis, būtent: oleninę arba paprastai vadinamą oleniną, alyvinės konsistencijos skystį; palmitininę rūgštį arba palmitiną, masę, turinčią normalaus sviesto konsistenciją; ir galop stearininę rūgštį, arba steariną, kietos konsistencijos masę. Mums žinomų augalinių aliejų ir gyvulinių taukų konsistencija priklauso nuo čia minėtų rūgščių glyceridų santykio. Pavyzdžiui: augaliniai aliejai, žuvies kepenų aliejus, arba kaip mes paprastai vadiname — žuvies taukai, susideda daugiausia iš oleininio glycerido. Sparnuočių taukuose glyceridų santykis yra lygesnis, o raguočių taukuose, kokoso aliejuje esti daugiausia stearininio glycerido.

Taip pat ir riebalus žmogaus organizmas betarpiai neasimiliuoja. Virškinimo trakte jie paveikiami tam tikrų, tulžyje esamų fermentų, kaip sakoma, apmuilinami, paverčiami paprastesniais junginiais ir tik tada šie nauji junginiai pajęgia per žarnų membraną resorbuotis į kraujo takus. xTaip pat ir aukštai molekuliariški baltiminiai junginiai, kad organizmas galėtų juos resorbuoti, turi būti suskaldomi į paprastesnius. Šitame procese dalyvauja visa eilė fermentų, iš kurių kiekvienas suvirškina baltinius iki tam tikro laipsnio ir paruošia dirvą sekančiam fermentui. Baltinių skilimo /hydrolysavimo/ procesas prasideda skilvyje, kur pepsinui ir HC1 veikiant, tai yra rūgščioj aplinkumoj, natūralūs /nativūs/ baltimai paverčiami pep tonais. Po to chymas /mišinys/ pereina į žarnas, kur, įvairiems syvams prisimaišius, jis priima šarmingą reakciją. Čia jau pepsinas visiškai nustoja savo ak'tin- gumo ir pradeda veikti kitas fermentas, vadinamas trlpsinogenas, kuris jau sudarytus peptenus suskaldo /hydrolyzuoja/ ir paverčia juos į dar paprastesnės konstrukcijos peptydus. Toliau trečiojo fermento erepsino pagelba, peptydai paverčiami amino rūgštimis ir tik šitie baltimai jau pajėgia resorbuotis.Visų šitų trijų pagrindinių maisto medžiagų ardymo procesą, vykstantį mūsų organizme, vadiname virškinimu.Kaip jau minėjau, augalai chlorofilo ir saulės spindulių pagelba sintetiškai pasigamina sau visas tris, mums taip būtinas maisto medžiagas. Bet ne visi augalai tas medžiagas pagamina vienodame santykyje. . Tuo tarpu kai vieni pagamina tik karbohydratus, kaip antai — bulvė, kiti pasigamina dar ir aliejų, pav. aguona, linas, saulėgraža, ■ riešutai ir panašūs, kiti vėl dar be šių medžiagų pasigamina sudėtingiausius organiškus junginius baltinių pav.: įvairios pupos, žirniai, vikiai ir panašūs. Baltinių sintezei panaudoti azotą augalai ima iš azotinių trąšų. Ankštiniai augalai, dar sugeba paimti ir iš oro pagalba bakterijų. Ant šitų augalų šaknų veisiasi mikroorganizmai, vadinami bacterium nitrificans, kurie turi tą nepaprastą ypatybę jungti amoniake esamą ■ azotą su oro deguoniu, ko pasėkoje gaunasi yazotinė rūgštis. Toliau šita rūgštis, jungdamos! su tuo pačiu amoniaku, duoda azotu labai turtingą chemišką junginį NHsNOs, kuris galop augalo panaudojamas baltimų sintezei ir sukraunamas sėklose.Ypatingai daug baltimų turi sojos pupos, net iki 40 %, greta kurių dar ir riebalų esti iki 20%. Sojos pupos, kurių daugiausia sunaudojama Rytų Azijoje, galima priskaityti prie maištingiausių augalų. Dabar bus mums aišku ir suprantama, kodėl vegetaras gali apsieiti be mėsos, žuvies, kiaušinių ir panašaus, nes kaip matome su iš augalų pagamintu valgiu jis vis vien gauna jo organizmui reikalingą baltimų kiekį.Žmogaus normaliam maitinimuisi maišto medžiagų santykis arba proporcija be abejo privalo būti bent reliatyviai palaikoma. Tiksliausią jų santykį mes randame šviežiame nenugriebtame piene. Taip vidutiniškos vertės 100 cm karvės piene maisto medžiagų randame: 3,4 o/° baltimų proteinų, 3,5 % riebalų, 4,8% pieninio cukraus ir 0,7 “/o mineralinių druskų. Pieno milteliuose santykis sekantis: baltimų 27 "/o riebalų 27 “/o pieninio cukraus 40 % ir mineralinių substancijų 6 %.Be mūsų valios, kad nepamirštume save maitinti, gamta suteikia mums alkio jausmą, o kad maisto medžiagų santykį palaikytume, gamta davė mums skonio jausmą. Alkio jausmas verčia mus valgyti: įmame duoną, bulvę /karbohydratą/ — gardu. Užsite-
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pame sviesto /riebalai/ — dar gardžiau. Bet jeigu dar uždėsime kumpio, kiaušinio ar panašaus /baltimų/ — bus gardžiausia. Priešingai, neĮmanoma valgyti žuvį uždėjus ant mėsos, arba valgyti vien taukus, arba medų saldinti cukrum. Tas liečia ir mineralines druskas, vartojamas maiste.Anksčiau čia jau minėjau, kad fermentams gelbstint komplikuotos maisto medžiagos suskaldomos arba suardomos į paprastesnius organiškus junginius, kurie tolimesnėje audinių maitinimo eigoje, alsavimo pagelba, jungiasi su oro deguoniu, tas reiškia, kad greta vyksta lėtas degimo procesas, kurio pasėkoj išvystoma šilima. Šilimą matuojame kalorijomis. Viena kalorija yra šilimos kiekis, pajėgiąs 1000 cm destiliuoto vandens temperatūrą pakelti 1 0 C.Eksperimentų būdu' yra tiksliai nustatyta, kiek kuri maisto medžiaga, pereidama jau aukščiau miriėtus skilimo procesus, išvysto šilimos mūsų organizme.Normaliai kyla klausimas, koks kalorijų kiekis yra reikalingas žmogui jo gyvybės ir sveikatos palaikymui vienos paros bėgyje. Į šį klausimą sunku tiksliai atsakyti, nes tas priklauso nuo daugelio pašalinių aplinkybių ir paties individo esamo stovio bei ypatybių, kaip antai: jo dydžio, sveikatingumo, atliekamo darbo, aplinkumos temperatūros ir 1.1. Čia kai kurie pavyzdžiai: sveikas žmogus, kurio organai normaliai funkcionuoja suvalgo daugiau, negu žmogus net ir kiek sirguliuojantis. Žiemos metu mes ir gyveną šaltuose kraštuose žmonės, pav. Skandinavijoje, suvalgo daugiau' negu šiltų kraštų gyventojai, arba mes vasaros metu. Atliekant sunkų raumenų darbą, tenka išvystyti daugiau mechaniškos energijos ir šilimos, o šiam tikslui reikalinga daugiau kuro, tai yra maisto. Užteks atsiminti dviratininkų mėgiamą sportą, taip vadinamą, 6 Tage Rennen, kur sportininkas mechaniškos energijos išvystymu sunaudoja vienos paros bėgyje vien tik baltimų 10—12 kg. bifšteksų, karbonadų arba kitokios keptos mėsos pavidale.Jei visas mūsų priimamas maistas nepaverčiamas mechaniška energija ir šilima, tai jis tam tikrose organizmo dalyse susikrauna atsargų pavidale: riebalai įvairiose kūno dalyse taukų pavidale, karbohydratai — kepenyse netirpstančio sacharido glycegeno pavidale. Žmogus riebėja, jo svoris didėja. Ir priešingas reiškinys: jei mechaniškos ir šiliminės energijos sunaudojama daugiau negu organizmui kalorijų paduodama, organizmas reikalingas jam kalorijas ima iš atsargų, ir žmogus liesėja, o atsargoms pasibaigus, organizmo normalios funkcijos pakrypsta, kas Įšaukia liguistumą.Mūsų dabar gaunamas maistas teikia apie 1500 kalorijų, kurių esamomis sąlygomis nepakanka. Šiaip jau sunkų fizinį darbą dirbantiems reikalinga kiek daugiau kaip 3500 kalorijų.• Kaip aukščiau minėjau, Liebigo tvirtinimas, kad žmogaus organizmui reikalingos baltiminės, karbohydratinės ir riebalinės maisto medžiagos — buvo daugelio atveju patikrinta ir atrodė jau, kad maisto medžiagų sąstate klausimas yra visiškai išrištas ir išsemtas.XIX amžiaus pradžioje Stepp įrodinėjo, kad gyvybės palaikymui yra reikalingos dar iki tol nežinomos medžiagos. Kiek vėliau anglas Hopkins savo įtikinančiais darbais įrodė, kad iš tikrųjų yra dar neištirtų maitiriimiuisi reikalingų medžiagų, kurias jis pavadino „accessory food factors". O XIX amžiaus gale jau pasigirsta daug autoritetingų nuomonių, kad be Liebigo anksčiau nustatytų mums žinomų maisto medžiagų, reikalingos dar ir kitos 

. medžiagos. Kiek vėliau šitom medžiagom buvo pasiūlyta visa eilė pavadinimų, kaip antai: maitinimosi hormonai, /hormonais vadiname vidujines sekrecijos medžiagas, kurios atlieka svarbias funkcijas, o išvertus reiškia sužadintojai/ — maitinimosi papildomosios medžiagos, nutraminai, kas reiškia maitinimo amimai, eutamimai, auksimonai ir 1.1.1912 metais, Kazimierui Funkui pasiūlius, šitos medžiagos buvo pavadintos vitaminais, nes jis tuo metu manė, kad šitos medžiagos savo chemine struktūra yra giminingos aminams, organinėms baltimlnėms medžiagoms, turinčioms aminų grupę NHa /Primaris aminas/. Taigi žodį aminą sujungus su žodžiu vita, kas reiškia gyvybė, gyvenimas ir gavosi vitaminas.Nors dabartiniu laiku žinome, kad didesnis vitaminų skaičius visai neturi azoto, taigi ir aminų, bet šitas pavadinimas tipo tarptautiniu ir pasiliko iki šiai dienai.Didelis mokslininkų skaičius, biologų, chemikų, medikų ėmėsi tirti čią mūsų gyvenimui taip svarbią vitaminų sritį. Jų darbų dėka pavyko nustatyti šių paslaptingų kūnų biologinį veikimą ir nurodyti, kur ir maždaug kokiame kiekyje jų yra gamtoje. Šitos junginių grupės cheminis tyrimas ir jų cheminės struktūros nustatymas užsitęsė kiek ilgiau, bet šita kryptimi jau taip toli pažengta pirmyn, kad šiandien, kaip toliau matysime, kai kuriuos iš vitaminų jau pajėgiame pasigaminti sau sintetiniu būdu.Kas gi buvo tas akstinas, kuris skatino minimas medžiagas tirti. Iš dabar mums žinomų vitaminų pirmiausia’ buvo surastas vitaminas B, taip vadinamas anti- beriberin, taip pat thiamin /hydrochloric/. Jis surastas sekančiomis aplinkybėmis: Jau nuo senų laikų Kinijoje ir Japonijoje buvo žinoma liga vadinama beriberi, rečiau gi ir tik kai kuriose vietose — Kakke. Medicinoje ši liga pasireiškia sekančiais simptomais: jau prieš akutę ligos fazę pirmiausia svorio mažėjimas, pastebimas lengvas virškinimo sukrikimas ir didelis nuovargio jausmas. Ligonis pajaučia kojose didelį silpnumą, kuris pereina į kojų stabą. Šitas stabas prasideda nuo kojų pirštų ir slenka vis aukščiau. Paskutinės ligos stadijos reiškiniai — sunkiausia apatija, širdies veikimo nusilpimas, raumenų degeneracija ir pagaliau mirtis. Pradžioje buvo manyta, kad šita liga užkrečiama ir tai todėl, kad Japonijoj šita liga daugiau buvo išsiplatinusi ten, kur naujai pravestų geležinkelių tinklas buvo tankesnis, nes, kaip žinome, susisiekimo priemonėmis ligos greičiau išplatinamos. Tikroji gi beriberi ligos priežastis buvo surasta palyginamai dar visai neseniai. Pastebėtas įdomus reiškinys, kad šita liga sergą žmonės, kurie maitinasi išimtinai nuluptais arba taip vadinamais poliruotais ryžiais. Liga dažniausiai pasireikšdavo biednuomenės tarpe, kuri Kinijoj ir Japonijoj daugiausia šitokiais ryžiais minta. Gi pas tuos žmones, kurie maitinasi ryžiais su sėlenomis, nepoliruotais, šita liga visai nepasireiškia. Buvo išbandyta ir pastebėta, kad beri-beri liga, sergantys lengvai pagyja, jei jie pradedami maitinti natūraliais ryžiais, o dar greičiau, jeigu jiems duodama ryžių sėlenos. Javos vietiniai gyventojai jau iš seno žinojo, kad vanduo, kuriuo nuplaunamos tam tikros pupų rūšys yra geras beri-beri ligai gydyti vaistas. Filipinų vyriausybė dalina gyventojams vaistą vadinamą „Tiki-Tiki", kuris vartojamas kaipo beri-beri ligai atspara, tai yra profilaktiniai. „Tiki- Tiki" yra praskietas alkoholinis ryžių sėlenų ekstraktas. Tuo būdu matome, kad tam tikros pupos,, tiksliau sakant jų sėlenų ir ryžių sėlenų ekstraktai turi savyje tam
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tikrą medžiagą, kuri apsaugoja nuo beri-beri ligos ir šiai medžiagai nesant ši liga pasireiškia. Šita iki tol nežinomoji medžiaga gavo antiberberi vitamino vardą, arba antiberiberi, dar kitaip vadinamą tirpstantis augimo komplimentas, ir galop vitaminas B ir thiaminas. Pirmojo pasaulinio karo metu beri-beri liga buvo labai paplitusi indų jūrininkų tarpe, nes jie, būdami dievobaimingi mahometonai, atsisakydavo valgyti europiečių valgius ir maitindavosi išimtinai poliruotais ryžiais. Kartu su jais plaukioją Gosa /Goas/ gyventojai, kurie mito europiečių maistu, pasilikdavo minėtos ligos visai nepaliesti. Pastebėta, kad šita liga plinta žmonių tarpe, kurie minta kvietimais, ypatingai gerai pikliavotais miltais, visai neturinčiais sėlenų.Taip pat pirmojo pasaulinio karo metu šita liga buvo pastebėta Mezapotamijoj europiečių kareivių tarpe, kurie maitinosi kaip tik labai baltais kvietiniais pyragais ir mėsos konservais.Šita aplinkybė mums gana ryškiai paaiškina kodėl nuolat ir išimtinai vartojamas baltas pyragas greit mums pakyri ir norisi juodos duonos arba bent ragaišio, kurie, ypatingai juoda duona, niekad nenubosta. Ir iš šito ryškaus pavyzdžio matome, kaip gamta, duodama mums skonio pajautimą reguliuoja organizmo mitimui reikalingos medžiagos tinkamą paskirstomą.Beri-beri ligą galima dirbtinu būdu iššaukti pas vištas, balandžius ir kitus paukščius, maitinant juos išimtinai poliruotais ryžiais. Pas taip maitinamus paukščius pradedama pastebėti nenormalų žingsniavimą, jie greit pavargsta, eidami griūva, juos ištinka paralyžas /stabas/ ir galų gale jie miršta.Vitaminas B sutinkamas ne vien ryžių, bet ir kitų grūdų sėlenose, . ypatingai daug jo randame alaus mielėse. Nemažai jo randama vidujiniuose organuose, kaip antai: kepenyse, širdyje, smegenyse, inkstuose ir pankreas /Bauchspecheldrusse/. Pienas vitamino B turi mažai, o ir tas priklauso, nuo karvių maitinimo. Visai jo nėra baltuose pikliavotuose miltuose ir poliruotuose ryžiuose.Šio vitamino trūkstant ar neganėtinai organizme esant, gyvybinės funkcijos silpnėja, o per tai sutrukdomas ir augimas.Be čia minėto vitamino B mes žinome visą eilę kitų vitaminų. Kol dar neturėta tikslesnio supratimo apie šitų junginių cheminę struktūra ir imant dėmesin jų įvairumą, jie buvo pavadinti alfabeto raidėmis, būtent vitaminais A.B.C.D.E. ir 1.1. Tokia vitaminų nomenklatūra nėra tiksli, nors gyvenime ji matomai taip ir prigis.Bet jų sudėčiai aiškėjant, mokslininkams teks gal dar susitarti dėl jų tikslaus tarptautinio pavadinimo. Šiuo tikslu prieš šį karą Amerikos biochemiškos draugijos darė žygių sueiti su Europos panašiomis draugijomis, norėdami sudaryti specialų komitetą vitaminų nomenklatūrai nustatyti. Karas šias pastangas sutrukdė ir kaip šiuo metu tas klausimas stovi, žinių nėra.Vitamino A suradimo istorija sekanti: Ano karo metu įvairiuose Europos kraštuose dėl nenormalaus mitimo buvo paplitusi akių liga, vadinama ksorophtalmija, kurios pasėkoj gali būti visiškas apakimas. Pavyzdžiui Danijoj tuoj po karo buvo pastebėtas didelis skaičius susirgimų šita liga. Ksorophtalmijos pasireiškimo priežastis minėtu laiku parodė štai ką: Laike pirmojo pasaulinio karo ir sekančiuose pokariniuose metuose Danija eksportavo labai daug sviesto. Sviesto gamybai danai suvartodavo visą gaunamą grietinę, o patiems 

likdavo tik nugriebtas pienas. Grietinėje gi yra vitaminas A, nuo kurio priklauso, kaip paskui pamatysime, vaikų ir jaunų gyvulių augimas ir kuris kaip tik apsaugoja nuo ksorophtalmijos. Taigi valkai, kuriems natūralus nenugriebtas pienas yra svarbiausias maistas, gaudavo jį be grietinės, tai yra, be vitamino A ir todėl sergančiųjų skaičius buvo žymus. Kaip Ksorrophtalmija, taip ir kiti negalavimai surišti su vitamino A stoka greit pranyko, kai Danijoj įstatymo keliu buvo įsakyta ūkininkams dalį pieno produktų sunaudoti vietoje patiems.Taip pat vitaminų stoka, ypač vitamino A, dažnai pasirodo pietų Prancūzijoje ir Italijoj, ypatingai pavasarį, atsiranda odos uždegimas vadinamas „pellagra”.Vitaminas A vadinamas: antiksorophtalminis vitaminas, riebaluose tirpstantis komplotinas ir riebaluose tirpstantis augimo kūnas.Kaip jau minėjau, vitaminas A randasi dideliame kiekyje grietinėje, tuo tarpu kai svieste jis randamas nepastoviais kiekiais. Taip pat nevienodai jo randama kiaušiniuose ir taukuose.- Gausiai jo yra žaliuose lapuose, ypač špinatuose, pamidoruose, kopūstuose, mėlynėse ir 1.1. Jo visai nerandama, arba tik jo pėdsakai randami grūduose ir jų sėlenose, žirniuose, pupose, bulvėse, ryžiuose. Iš ryklio kepenų aliejaus, tiksliau pasakius, iš šito aliejaus neapmuilinamos dalies, taip vadinamų sterinų, apie kuriuos teks vėliau kalbėti, buvo izoliuota vitamino A substancija, kurios aktingumas yra tūkstančius kartų didesnis už patį aliejų. Jau 0,00001 mg. šitos substancijos rodo aiškų aktingumą.Vitaminas A yra gana pastovus junginys ir skiriasi nuo kitų tuomi, kad, orui neprieinant, jį galima ilgesnį laiką kaitinti jo nesunaikinant.Vitaminų srities mokslininkų tarpe yra nuomonių, kad egzistuoja du skirtingi augimo vitaminai A. Dėl šių dviejų vitaminų A ir vitamino B stokos, ne tik įvairios ligos pasirodo, bet nuo jų pareina ir augimas. Tą parodė eksperimentai padaryti su pelėmis, kurios buvo maitinamos vien grynais baltiniais, riebalais, cukrumi ir druskomis. Šitaip maitinamos pelės negalėjo normaliai augti.Todėl vitaminus A ir B vadinama „augimo vitaminais". Vėlesni tyrinėjimai parodė, kad augimo vitaminai turi keletą faktorių. Taip vitamino, kurį dar iki neseniai vadino vitaminu B, surasta du faktoriai:I Jautrus šilimai antineuritinis faktorius, kuris gydo beri-beri. Jį pasiūlyta buvo pavadinti vitaminu F.II Nejautrus šilimai augimo faktorius, kuris taipogi gydo „pellagrą". Jį buvo pasiūlyta pavadinti vitaminu G.Oxfordo universiteto biochemijos laboratorijoje Vera Reader surado iš mielių gautame vitamine B dar ir trečiąjį augimo faktorių ir pasiūlė jį pavadinti vitaminu Ba. Pirmuosius gi du ji pasiūlė pavadinti vitaminais Bi ir Ba. Bi = Thiaminohydrochloridas, Bz = Riboflorin, Bb — Pyridozino hydrochloridas. Šitie pavadinimai taip ir prigijo.Ne kas kita kaip liga, būtent skorbutas, buvo anti- skorbutinio vitamino C suradimo priežastim. Šitos charakteringos dantų ligos simptomai yra šie: esnos /smegenys/ brinksta, jas kiek palietus — kraujuoja, dantys pradeda klibėti, o per tai ligonis nebegali tinkamai sukramtyti maisto. Be to, įvairiose kūno vietose atsiranda kraujo priplūdimų ir tose vietose prasideda puvimo procesas.
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Žinoma, kad jau gilioje senovėje skorbutas buvo išplitęs šiaurės kraštuose ir begalo vargindavo tų kraštų gyventojus. Švedijoje rasti griaučiai /skeletai/ iš jaunesnės akmens, bronzos ir geležies gadynių rodo, kad skorbutas yra tenai daug žalos padaręs. Taip pat iš senesnių laikų likusių mirimų statistikos davinių matyti, kad skorbutas greta džiovos yra buvęs anais laikais didžiausia daugumos mirimų priežastis.Senovėje šiaurės kraštuose ilgos žiemos metu, kada susisiekimas buvo labai sunkus, žmonėms tekdavo labai kukliai gyventi ir maitintis vien džiovintais valgiais. Čia ir glūdi skorbuto /ligos/ priežastis,, nes maistą džiovinant sunaikinamas antiskorbutinis vitaminas C. Pakanka šitos ligos ištiktam ligoniui duoti šviežių bei nepasenusių vaisių, ir jis greit pagyja. Taigi suprantama, kodėl šita liga plėsdavosi apgultų miestų gyventojų tarpe, nes jie, neturėdami šviežio maisto, būdavo verčiami maitintis konservuotu bei džiovintu maistu. Taip pat laivuose, ilgiau plaukiojančiuose jūromis, dėl atatinkamų valgių stokos jūrininkai ir keleiviai neretai apsirgdavo šita liga. Visus šiaurės ledynų ir ašigalio tyrinėtojus skorbutas be galo vargindavo ir iš šitų ekspedicijų jgulų pareikalaudavo daug aukų.Jau XVI šimtmetyje buvo pastebėta, kad citrinos sunką yra gera priemonė prieš skorbutą. Todėl pradedant nuo 1796 m. anglų karo laivuose citrinos sunkos arba pačių citrinų laikymas yra privalomas.Buvo manyta, kad skorbuto pavojus negręsia civilizuotam pasauliui, bet Balkanų karai ir pirmasis pasaulinis karas parodė šios nuomonės klaidingrmą, nes kareivių tarpe buvo daug skorbuto susirgimų. Gerai yra žinomas skorbuto Įsigalėjimas vokiečių belaisvių tarpe, tiesusių šiaurės Rusijoj Murmano geležinkelį. Ir vis tai dėl netinkamo maisto jų ten išmirė tūkstančiai. Manau, kad ir šiame kare dėl tos pačios priežasties aukų skaičius bus nemažas.Antiskorbutinio vitamino gausiai randama vaisiuose ir šviežiose daržovėse, ypač daug citrinose, apelsinuose, morkose, kopūtuose, agurkuose, špinatuose ir 1.1. Mažai jo turi žirniai ir baltosios pupos, obuoliai, bananai, duona, mėsa, migdolai, miežiai. Grybai vitamino C visai neturi. Yra nustatyta kad grūdai, kuriuose vitaminas C nesilaiko, jiems dygstant vitaminas C atsiranda.Aplamai tenka pastebėti, kad vitamino C kaip gyvulių organizmuose, taip ir augaluose surandama žymiai daugiau negu kitų vitaminų.Kaip vitaminui B, taip ir vitaminui C yra, charakteringa, kad jie lengvai tirpsta vandenyje. Todėl žalinga yra ilgai plauti karštu vandeniu daržoves bei mėsą, nes vanduo, kuris išliejamas, turi sugėręs vitaminų didesnę dalį.Vitaminas B dvi valandas virinamas, prie 100—120’C yra pilnai sugriaunamas. Antiskorbutinis vitaminas C yra dar jautresnis, todėl konservuose, kurie esti sterelizuoti, šitų vitaminų nerandama.' Vitaminas C yra labai jautrus šarmų atžvilgiu, todėl žalinga yra, norint pieną nuo rūgimo apsaugoti berti sodą, nes sodos šarminga reakcija sunaikina vitaminą C.Įvairiose laboratorijose padarytais bandymais nustatyta, kad Szent — Gyorgyi surastoji askorbutinė rūgštis /CsHsOo/yra visai identiška su vitaminu C. Todėl ir vitaminą C jau galime sau pasigaminti. Vien Vokietijoje jis įvarių firmų gaminamas įvairiais pavadinimais, kaip antai: Cebion, Canthan, Rodoxon ir t. t.

Normalus gimdymo organų veikimas taip pat priklauso nuo tam tikro vitamino, kuris vadinamas a n t i - steriliteto vitaminu, arba vitaminu E. Jo trūkumas pas patiną iššaukia lyties liaukų sunykimą — impotenciją. Pas patelę nėštumas nepasiekia galo, bet baigiasi priešlaikiniu abortu. Vitamino E gausiai randama kiaušiniuose, salotose, miežių, salykloje. Mėsoje, svieste ir piene jo randama mažai. Vitaminas E yra labai atsparus ir pastovus Į visokių rūšių chemines ir fizines įtakas ir išlaiko kaitinimą net iki 233°C.Pažiūrėsime dabar, kas yra vitaminas D, šitas įdomus vitaminas, kurį, arčiau tyrinėjant, prieita labai įdomių išvadų, priartinarčių mus kiek prie vitaminų pažinimo.Vaikų tarpe yra paplitusi liga, taip vadinama „Angliška liga" arba rachitas. „Angliška liga" ji pavadinta todėl, kad šitoji vaikų liga yra daugiausia paplitusi Anglijoje, kur šita liga serga, arba bent jos pavojuje yra apie 90 % vaikų. Kituose kraštuose nuošimtis yra žymiai mažesnis. Ypač šita liga pasireiškia ten, kur vaikams tenka gyventi prie oro ir šviesos stokos, o taip pat ten, kur jie nepatenkinamai maitinami.Rachitu susirgus, užtinsta sąnariai, charakteringai išlinksta arba iškrypsta kojos, galvos kiaušas nesubręsta ir lieka minkštas. Ligos paliestas stuburkaulis iššaukia kuprotumą. Šita liga pasireiškia dėl tam tikro vitamino stokos, būtent labai sveikatai ir gyvybei svarbaus vitamino D. Vitamino D stoka pas suaugusius iššaukia dsteomalaciją, būtent lengvą kaulų lūžimą, o taip pat dėl jo stokos pasireiškia dantų litanija ir caries.Vitaminas D, kitaip vadinamas antirachitinis vitaminas, randasi šviežiose daržovėse, gyvulių, o ypatingai žuvų taukuose.Žuvų taukai arba aliejus gaunami iš šviežiai pagautų įvairių rusių menkių, dažniausiai Dadus morrhua Linne, Kepenų. Prieškariniais laikais Siautės jūroje, daugiausia Norvegijos pakraščiuose, Lafotų salose, Setlandijoje šitų menkių sugaudavo iki 40.000.000—50.0b0.000 per metus. Šitos rūšies menkių dydis dažnai siekia 1,5 metro ir svoris gali pasiekti net iki 40 kg. Jų kepenų svoris, iš kurių gaunamas betarpiai aliejus, dažnai pasiekia 5 kg. Aliejui gauti naudojamos visokio didumo menkės. Kad gauti 10 kg. aliejaus reikalinga maždaug nuo 7 iki 60 menkių Šitos menkės gaudomos tinklais ir kabliais sausio — kovo mėn., nes šitame laike jos neršti ir krūvomis iškyla į jūros paviršių. Gautos kepenys valomos ir vandens garų pagalba gaunamas aliejus. Didžiausi žuvų aliejaus sandėliai yra Norvegijoje, Bergeno mieste, iš kur jie siuntinėjami į visus Europas kraštus.2uvų aliejus turi baugiausia antirachitinio vitamino D ir dėl to jo gausumo yra geriausias vaistas apsisaugoti nuo rachito. Yra žinoma, kad šiaurės kraštuose rachitas pasireiškia mažiausiai, kas aiškinama tuo, kad šiaurės kraštai yra turtingi minėtomis žuvimis, kurios sudaro didesnę ten gyvenančių žmonių maisto dalį.Be specialių ligų, pasireiškiančių dėl vitaminų stokos yra daug ir nespecifinių pasireiškimų, kurie irgi surišti su vitaminų trūkumu. Dėl vitaminų stokos organizme sumažėja infekcinėm ligom atsparumas, apetito stoka, svorio sumažėjimas, bendras nusilpimas ir t. t.Jau anksčiau minėjau, kad vitaminų daug esama augaluose, o taip pat ir gyvūnijoje. Iki šiol bent atrodė, kad gyvuliai patys sau pasigaminti vitaminų nesugeba, o šį sugebėjimą turi vien augalai, per kuriuos paskui jie patenka į gyvulių organizmą. Ir D vitamino gausumas
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.žuvų aliejuje netiesioginiu keliu nuo tam tikro dumblio Nitzschia elosterium. Sitais dumbliais maitinasi mažos žuvytės ir maži vėžiai, .kuriais savo keliu' maitinasi menkės. Kaip atrodė ir piene esantieji vitaminai pareina iš augalų pasaulio, kaip antai vitamino D j pieną patenka iš išorės.Bet dabar reiškiasi ir priešingų nuomonių. Nurodomi kai kurie pavyzdžiai. Tam tikros bakterijos, gyvenančios žolėdžių virškinimo kanale, gali iš neturinčių vitamino maisto produktų pasigaminti sau vitaminą B. Kitas pavyzdys: vištos ir.žiurkės buvo ilgesnį laiką maitinamos vitamino C neturinčiais maisto produktais. Paskui jų kepenimis buvo gydomi skorbutu sergantieij triušiai, kurie nuo to greit pasveiko. Tas rodo, kad jų kepenyse buvo sintetišku būdu pagamintas vitaminas C. Pasirodė,- kad daug paukščių (žąsys, antys, balandžiai) galima užauginti be vitamino C. Paaiškėjo, kad vitaminą C jie sau -patys su bakterijų pagelba pasigamina sintetiniu būdu.Natūraliai kyla klausimas, kaip ir iš ko susidaro vitaminai, kokia jų sudėtis ir ar galima juos dirbtinu būdu pagaminti. Iki dar neseniai mes žinojome tik tą faktą, kad vitaminų daug esti kaip augalų, taip ir gyvulių pasaulyje. Tik palyginti neseniai paaiškėjo jų cheminė sudėtis ir ypatingai antirachitinio vitamino D chemiškas charakteris. Vitamino D tyrinėjimas davė labai įdomių reiškinių.Anglas Rosenheim ir amerikiečiai Steenbock ir Hess nurodė, kad vitamino D trūkstant vis dėlto rachitas nepasireiškia, jei tuo pat metu naudojamasi švitinimu. Padaryta išvada, kad šviesa ir vitaminas savo įtaka yra glaudžiai susiję. Atėjo mintis valgius, neturinčius vitamino, pašvitinti saulės arba dar geriau ultravioletine šviesa. Ir čia pastebėtas tikras stebuklas: ta pati medžiaga, kuri pirmiau visai nesulaikydavo vitamino ir neturėjo gydomosios galios, ultravioletine šviesa pašvi- tinta, įgyjo gydančią ypatybę. Tuo būdu šviesos pagalba dirbtinai yra sudaromas antirachitinis vitaminas D.Šitas švitinimo metodas dabar jau plačiai vartojamas maisto pramonėj. Pienas, net kelias sekundes pašvitin- tas, vartojamas kaip gera priešrachitinė atspara. Pieno švitinimas atliekamas CO2 -atmosferoj, nes atvirame ore švitinant pieno skonis darosi nemalonus. Taip pat ir pieno milteliai švitinami ir vartojami vaikams maitinti. Prieš, pat šį karą, spėju kad ir šio-karo metu, Vokietijoje, o ypač Austrijoje miltai buvo švitinami ir iš jų buvo kepama duona, vadinama vita arba Vitalin Brot. Šita duona yra gera profilaktinė priemonė prieš rachitą. Šita duona palyginamai buvo nebrangi, nes pašvitinti miltai priima daugiau vandens ir galima suvartoti blogesnės rūšies miltus.Taip pat jau seniai yra žinoma, kad tropikų kraštuose, aukštuose kalnuose, kur gyventojai gauna daug šviesos, dau ultravioletinių spindulių, rachitas yra visai nežinomas. Ir priešingai — jis žinomas ten, kur saulės šviesos gaunama mažiau, būtent vidurinėje zonoje, šiaurės kraštuose ir ypatingai Anglijoje, kur, kaip žinome, dažnai viešpatauja miglos ir nedaug metuose turima saulėtų dienų. Taip Hatschisen savo tyrinėjimuose pastebėjo, kad kai kuriuose Indijos kraštuose turtuolių vaikai žymiai daugiau serga rachitu, sergančiųjų siekia net iki 25 %, tuo tarpu kai neturtingųjų tėvų vaikų tarpe sergančiųjų nuošimtis neviršija 5. Mat Indijos turtuolių vaikai religiniais motyvais pirmaisiais savo gyvenimo metais yra laikomi tamsiuose kambariuose, — biednuo- 

menė gi tokiais „patogumais" savo vaikų aprūpinti negali, ir jie, paprastai būdami ore, gauna daug šviesos ir jų tarpe rachitu sergančių pasitaiko žymiai mažiau.. Gotingeno universiteto prof. . Windaus prieš kelis metus padarė šioje srityje tolimesnį svarbų žingsnį. Minėjau, kad antirachitinis vitaminas D randamas gyvulių riebaluose. Minėtus riebalus apmuilinant šarmais, dalis lieka neapmuilinta, kuri susideda iš komplikuotų cheminių junginių, vadinamų sterinais. Jie randami ne. vien riebaluose, bet ir gyvulių bei augalų narveliuose. Paaiškėjo, kad šitokiu būdu galima pagaminti vitaminą D. Ir iš tikrųjų — dabar jie veikė antirachiti- škai. Tolimesni mėginimai parodė, kad grynas choliste- rinas, kad ir švitintas pasilieka neaktyvus. Tik cholesterine esamą priemaišą pašvitinus pasidaro antirachi- tiniai aktinga, būtent e r g o s t e r i n a s. Pašvitinto ergo- sterino vienas miligramas (0,001/ veikia kaip 20,0 žuvies taukų, kas reiškia, kad jis veikia 20,000 kartų smarkiau.Ergosterinui gauti Prof. Windaus vartojo mieles. Iš 10 kg. mielių, komplikuotos manipuliacijos pagalba ir sunaudojant daug eterio, Windau pavykdavo gauti vos 15,0' ergosterino. Šiandien ergosterinas gaminamas beveik išimtinai iš mielių, bet suprastintu ir daugiau racionaliu būdu.Taigi dabar sėkmingai medicinoje vartojami vitamino D preparatai gaunami ergosteriną įvairias būdais pašvi- tinant.Vitamino D preparatų turime gana daug, kaip antai: vokiški: Vigantol, Praeformin ir kiti, arba angliškas — Radiostol, vis tai yra 1 % švitinto ergosterino tirpinys aliejuje.Tenka pastebėti, kad šitie preparatai pasižymi virš- dozaciįos pavojumi, kuris pasireiškia nuodingomis pasekmėmis. Taigi visada pravartu pasitarti su gydytoju, kuris tiksliai galėtų nurodyti, kiek jo ir kokiomis dozėmis priiminėti. Šito karo metu pastebėta, kad apskritai vitaminai buvo naudojami netiksliai ir netinkamais kiekiais.Vindaus išradimas buvo pirmas žingsnis vitaminų sudėčiai išaiškinti ir juos sintetiniai gaminti. Čia matėme, kad iš tam tikro cheminio junginio ergosterino, ultra- fioletiniams spinduliams veikiant, susidaro vitaminas D.Šitas Windaus išradimas turi be galo didelės reikšmės,' nes nurodo kelią, kuriuo eidami galime giliau pažvelgti į pačių vitaminų esmę. Šita pradžia jau davė vaisingų rezultatų, darant naujus išradimus šitoj srityje.Kyla klausimas, kuriuo būdu šitie vitaminai veikia ligų pašalinimą, skatina normalų augimą, kelia vaisingumą, kokį jie vaidmenį turi mitybos procese ir t. t. Jų cheminėms ypatybėms paaiškėjus, ir šie klausimai pamažu pradeda ryškėti.Čia vėl-tenka mums kiek surgrįžti prie fermentų, kurie, kaip matėme, turi taip didelę reikšmę virškinimo eigoj.-Neorganiškoj chemijoj mes žinome daug pavyzdžių, kur du kūnu / substansijos /, kurie šiaip jau vienas į kitą nereaguoja, bet pridėjus tam tikrą tretįjį kūną — greit jungiasi. Šita pašalinė, pačioj reakcijoj nedalyvaujanti medžiaga /kūną/, vadinama katalizatorius. Šiaip jau labai lėtai vykstančios reakcijos katalizatorių pagelba pagreitinamos. Katalizatorių žinome labai daug, antai kai kurie sunkieji metalai — platina, osmium, geležis ir kiti, bet taip pat daug jų randame tarp kitų organinių kūnų. Čia užteks nurodyti keletą charakteringų pavyzdžių: Doebereinerio žiebtuvėlį, kur platinos pagalba methylo alkoholis jungdamasis su oro deguoniu užsidega.
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Tos pačios platinos pagelba SO- jungiamas su oro deguoniu ir paverčiamas SO3. Kitas pavyzdys tai stebėtinas katalizatorius metalas osmium-, kurio viena milijoninė miligramo dalis akimirksny suardo vieną kūb 
cm HzOa. Dar pavyzdys: paimsime gabaliuką cukraus taip vadinamo rafinado - ir mėginkime jį uždegti. Jis aprūks, bet nedegs. Pabarstykime ta patį cukraus gabaliuką cigaro pelenuose ir tą vietą uždekime — pamatysime kaip tas cukraus gabaliukas ima gana stipria liepsna degti. Šitas reiškinys aiškinamas tuomi, kad cigarų pelenuose yra minimalus kieks geležies, kuris ir veikia kaipo katalizatorius šito cukraus degimo procese.Taigi tokių katalizatorių grupei priklauso fermentai ir vitaminai. Fermentai, sudaro dar griežtai atskirą grupę todėl, kad juos pagamina gyvas narvelis ir iki šiol dar nepasisekė jokio fermento pagaminti dirbtinu būdu. Bet tas dar nereiškia, kad fermentai yra susiję su gyvu narveliu — jie veikia ir toliau, esant jau narveliui apmirusiam ar suardytam. Šitą aktyvią /veikiančią/ fermento dalį ir vadina enzymas. Enzymą galima net ekstraguoti iš gyvo narvelio ir jis veikia taip pat už gyvojo narvelio sienelių.Kaip anksčiau buvo kalbėta, fermentai virškinimo procese turi deciduojančią rolę, ir nesant arba stokojant, kad ir vienų iš jų, virškinimo eiga sutrukdoma ir pasirodo vienas ar kitas ligos reiškinys. Kalbant apie taip svarbius virškinimo procese dalyvaujančius fermentus, buvo paminėta tik maža jų dalis. Gamtoje jų yra begaliniai daug, užteks paminėti kad ir didelę įvairybę mielių.Tarp vitaminų ir fermentų matome ir kitą jiems bendrą charakteringą ypatybę. Burr ir Evans kai kurių rūšių riebaluose surado substanciją /kūną/, kuri paraližuoja vitamino E veikimą ir. pavadino ją „antivitaminu". Anti- vitaminas randamas apkartusio sviesto arba sugedusio aliejaus neapmuilintoj dalyje. Taigi ši aplinkybė charakteringa tuomi, kad taip pat ir pas fermentus randami antifermentai.Katalizatorių fermentų ir katalizatorių vitaminų atliekama rolė medžiagų pakaitos eigoj yra ta, kad fermentai dalyvauja tiesiogine prasme destruktyviniame darbe 

.ardant /skaldant/ sudėtingas maisto medžiagas į mažiau sudėtingas, paprastesnias medžiagas, — vitaminai gi talkininkauja konstruktyviniame darbe, jungiant vieną medžiagą su kita. Ryškiu pavyzdžiu gali būti tas faktas, kad nesant organizme vitamino D — Ca druskos neši? jungia arba visai mažai jungiasi šu P ir jo junginiais, kas yra būtina kad pasigamintų CaHPO< iš kurios 'daugumoj susidaro mūsų kaulai.Kadangi natūraliame maiste įvairių vitaminų yra nepaprastai daug, seniau, kada žmogus dar nebuvo taip išlepintas, gašlus ir nuo gamtos atsitolinęs, pasitenkindavo jos natūraliai patiektu arba mažai pakeistu maistu, normaliomis sąlygomis ligų pavojus dėl vitaminų trūkumų buvo daug mažesnis. Bet kai žmogus gamtos patiektus produktus pradėjo radikaliai perdirbinėti, avita- minezų pavojūs, tai yra ligų kilančių dėl vitaminų stokos — be galo pakilo.Todėl šia'ndien, naudojantis naujausiais maisto tyrinėjimo duomenimis, atsirado uždavinys taip racionaliai ir tiksliai sustatyti masto davinį, kad reikalingas įvairių vitaminų kiekis patenkintų žmogaus organizmo pareikalavimą, neatsižvelgiant nei į metų laiką, nė 1 kitas aplinkumos aplinkybes. Šiandien modernios kariuomenės maistas yra tiksliai patikrinamas ir standartizuojamas, kurnės matėme, kad -ir iš' anksčiau gaunamųjų R. K. pa- kietėlių, kurie susideda iš konservų. Ant dėžučių su riebalais net nurodoma kokie riebaliniai vitaminai juose yra ir net nurodomas jų kiekis išreikštas fiziologiniais vienetais. Vitaminų trūkumui išlyginti, kuris kaip žinome pasidaro produktus konservuojant, pridedami įvairūs' organizmui būtini vitaminai /multivitaminai/ tablečių pavidale.Turime stebėtis, kad toks svarbiausias dalykas, kaip žmonijos mityba, nuo kurio priklauso žmogaus, sveikata, gyvenimas ir gyvybė, buvo senovėje ir tam tikra prasme ir mūsų laikais paliktas beveik pripuolamam atsitikimui. Mes negalime žinoti kiek žmonių nustojo prieš laiką gyvybės, kurie galėjo būti lengvai išgydyti ir būtų galėję ilgiau gyventi, jei būtume buvę anksčiau susipažinę su vitaminais ir juos ištyrę.
IŠ KULTŪRINIO GYVENIMO 

„DAINAVA"Hanau lietuvių meno ansamblis.Visokios rūšies meno ansambliai tremtinių gyvenime vaidina labai didelį vaidmenį. Jų vaidmuo siekia ir už stovyklų. Jų veiklos pasekmės, atsiliepia ne tiktai ištremtiesiems, bet ir Lietuvos ateities reikaluose. Užsieniuose jie atskleidžia mūsų tautinio veido savitumą; jie liudija mūsų kultūros laipsnį; jie parodo mūsų sugebėjimus ir mūsų pasiryžimų tęsėjimą. Taigi, jie, pagaliau parodo ir įrodo kokiomis vertybėmis mes, kaip negausi- tauta, turėjome atiduoti pirmenybę, bent kreipti vertą dėmesį. Tikrai nieku kitu kaip tiktai kultūra mes galime pasauliui bei žmonijai užimponuoti.Dažnas atsakingas svetimtautis šiandien, išklausęs koncerto, pasižiūrėjęs kurio meno ansamblio pasirodymo, pareiškia apgailestavimą, ligšiol nepažinojęs mūsų kultūros, mūsų tautos meno. Todėl ir mes patys atkreipkime į tai -rimtesnį dėmesį. Supraskime ir įsisąmoninkime, kad tai tikrai yra didelis mūsų tautinis kultūrinis veiksnys, kuris yaidina didžiulį vaidmenį ne tiktai mūsų tremtinių, bet tarptautinės reikšmės vaidmenį, kurio kartais tūli mūsų net nepastebi.

Todėl mums reikia įvertinti kiekvieną tokį reiškinį, ypač jei jis yra žymesnis.Šį kartą suminėkime didžiausios lietuvių stovyklos — Hanau ties Mainu — mena ansamblį, kurio vadovu yra muzikas Br. Jonušas ir kuris nesenai oficialiai buvo pavadintas Hanau lietuvių . Dainavos" meno ansambliu.Hanau stovykloje -dabar yra apie 4.500 lietuvių. Iš šio būrio dirigentas muzikas Bronius Jonušas parinko balsingus -bei dainą ir tautinius šokius mėgstančius žmones ir sudarė nemažą „Dainavos" ansamblį.„Dainava" veikia trim sektoriais: vyrų choras, mišrus choras ir tautiniai šokiai. Abiems chorams vadovauja pats ąnsamblio vedėjas Br. Jonušas, o tautiniams šokiams — p. Valiukaitė. Artimais ansamblio talkininkais yra solistė p. Višinskaitė—Aleksandravičienė, pianistė p. Gaučienė ir estė pianistė p. R. Vdhma.Tautiniai šokiai čia yra vedami p. M. Baronaitės pavyzdžiu, tačiau ne be vertingo savaimingumo. Dirigentui su choru prisidėjus, kai kurie šokiai /Rugučiai/ yra pastatyti kaip Lietuvos Filharmonijos Liaudies ansamblio. Jie atrodo gražiai ir net stipriai įspūdingai.
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Hanau „Dainavos" vyrų choras. Vidury dirig. muz. Br. 
Jonušas. Dešinėj paskutinėj eilėj antras iš krašto choro 

seniūnas p. Dzirvonas.

Bendrai imant, vienalytis choras yra stipriausias. Vie
nalytis choras tuo svarbus, kad jame sudaromas tembro 
vieningumas visiems balsams. Ir Br. Jonušas mėgstą vie
nalytį vyrų chorą. Hanau ansambly vyrų choras ir yra 
stipriausias. Jis geriausiai išlygintas, labiausiai patvarkytų 
balsų, daugiausiai dinamiškas ir lankstus. Jis turi ir 
stiprius bei galingus fortissimus ir švelnutėlius vos (gir
dimus pianissimus ir šių dviejų kulminuočių tarpribiu 
disponuoja laisvai, pagal dirigento pageidavimą, pasi
rinkdamas spalvas ir atspalvius. Vyrų choras ir mišriajam 
sudaro pagrindą.

'Mišrusis choras ligšioi nebuvo gausus moterų balsais, 
nors stovyklos apimtis, atrodo, galėtų chorui duoti ne
palyginamai daugiau vertingų balsų. Jis mažiau ir susi
giedojęs, negu vyrų choras. Tačiau ir mišrusis choras 
pajėgus ir jau turi nemažą ir gana sudėtingų kūrinių 
repertuarą. Vis dėlto tai yra rimtas ir taip gi gana aukšto 

Hanau „Dainavos“ mišrusis choras su dirig. Br. Jonušu 
pryšaky /vidury pirmos eilės/..

visuomet laisvas repertuarą pasirinkti ir jj modifikuoti, 

meniško lygio choras. Gal vieną repertuariną silpnybę jis 
turi. Kaip perdėm rimtam chorui, jam mažiau tinka 
lengvo /valsai/ pobūdžio dalykėliai. Bet gi dirigentas 
ypač, kad choras turi nemažą repertuarą ir ypač ver
tingą lietuviškąjį, kuriuo juk mes svetimtaučiams ir 
begalime rimčiau pasirodyti ir pareikšti savo lietuviš
kumą bei tautinį meninį savaimingumą.

Visokiu atveju Hanau „Dainava“ pryšaky su dir. muz. 
Br. Jonušu didžiausioje lietuvių tremtinių lietuvių stovy
kloje dirba didelį kultūrinį darbą. Kadangi šioj stovykloj 
labai dažnai ir labai gausiai atsilanko svetimtaučiai, 
kurių daugelis vaidina svarbų vaidmenį, tai „Dainavai" 
tenka didelė ir labai atsakinga lietuvių reprezentavimo 
pareiga. Ir tai jai gražiai sekasi.

Šiuo ir panašiais reiškiniais bei faktais mes tremtiniai 
galime tiktai pasidžiaugti ir palinkėti jiems sėkmės.

J. Kardelis.

SS
KASSELIO LIETUVIŲ

Vienintelė lietuvių klasikinio baleto Studija tremtyje 
yra Kasselio DP stovykloje. Ją ten įkūrė operetės 
artistas P. Maželis su baleto solistu Alfonsu Liepinu ir 
ligšioi veda. Ji yra „Laisvės" teatro pagrindas, glaudžiai 
su juo susijusi ir neatsiejama. Be jos nėra ir to, kas 
vadinama Kasselio lietuvių teatras „Laisvė“. Bet tai yra 
drauge ir studija, kuri formuoja ir nuolat papildo 
„Laisvės" teatrą. Be studijos nebūtų nei „Laisvės" 
teatro, nes tas teatras bazuojasi šokiu.

„Laisvės" šokis, tiesa, reikia plačiau suprasti. Jis, kaip 
ir jo mokytojas A. Liepinas, yra modernizuotas, nors jo 
pagrindas yra klasikinis. Kadangi ir antrasis studijos 
mokytojas, kuris dėsto bendresnius dalykus, P. Maželis, 
yra daugiau linkęs į išraiškinį šokį, tai ir studija sa
vaime yra modernios pakraipos.
■ Reikia pabrėžti, kad faktinasis jos vadovas ir moky
tojas A. Liepinas yra išaugės į labai rimtą, didelės jėgos 
ir nepaprastos ištvermės baleto šokėją. Šioje savo meno 
ir darbo srityje jis yra pasiekęs stebinančių rezultatų. 
Ne veltui gi jis pakviestas valstybinin Kasselio teatran 
solistu ir baletmeisteriu.

BALETO STUDIJA
Šiuos faktus reikia konstatuoti, nes apie „Laisvės" 

teatrą jau buvo rašyta, bet niekur nebuvo konstatuo
jama ir iškeliama, kad tas teatras ir tesilaiko tiktai 
baleto studija, tas teatras išaugo iš tos baleto studijos. 
Taigi, faktinai tai yra baleto studija ir vienintelė lietu
vių baleto studija tremtyje.

Per dvejetą darbo metų studija jau yra išauklėjusi 
naujų baleto šokėjų, kurių dalis taipgi priimta į tą patį 
Kasselio teatrą.

„Laisvės" studija yra davusi jau eilę premjerų, 
kuriose pasireiškė šie nauji ir naujos baleto šokėjai ir 
šokėjos: Bruneizeris, Baublys, Juška, Nenertas, Bunys, 
Puodžiūnas, J. Dainiūte, Songailaitė. S., T. ir G. Bakaity- 
tės, Rusaitė, Žemaitytė, Baltromaitytė, Stelmokaitė ir kt.

Iš pastatymų suminėtini: Išsilaisvinimas, Prie žydrojo 
Dunojaus, Subatos vakarėlį.. ., Ispanų šokis ir tt.

Pažymėtina, kad paskutiniu laiku A. Liepino partnere 
yra gabioji mūsų baleto solistė Aldona Šlepetytė, kuri 
dabar aktingai dalyvauja visuose „Laisvės" pastaty
muose. Liepinas ir Šlepetytė ir sudaro studijos pagrindą 
ir duoda konkretų jai pavyzdį, (im).

30

32



Atvaizdai: Viršuje kairėje- Prie 
žydrojo Dunojaus: A. Liepinas ir 
studijos mokiniai; dešinėje — Rytų 
šokis: A. Liepinas; viduryje Ispanų 
šokis; apačioje Prie žydriojo Duno
jaus..
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RECENZIJOS
Benys Rutkūnas:Benys Rutkūnas, Pulsas plaka. Lyrika. IV knyga. 1946 m., 199 psl."Lyrika lietuvių literatūroje visą laiką dominavo. Nenuostabu dėl to, kad ir tremtyje šis žanras stipriausiai reprezentuojamas; ligi šiol išleista daugiausia lyrinių kūrinių, o ir visomis keturiomis literatūros premijomis atžymėta poetų lyrinė kūryba.Benys Rutkūnas, su kurio kūryba buvome susipažinę jau Lietuvoje, tremtyje išleido ketvirtąją lyrikos knygą — „Pulsas plaka"; kurią paskyrė „jštikimajai ištrėmimo dienų palydovei — mylimajai žmonai". Knyga atspausdinta rotatoriumi.Viso rinkinio eilėraščiai suskirstyti j tris skyrius: Tu dar nemirusi, Likimo vingiuose ir Tylusis lietus. Visas pirmasis skyrius paskirtas nemirštančiai Lietuvai, kurioje dabar gili Žiema. Poetas veržiasi į tėvų žemę, ilgisi gimtinės, nes jam nemalonus svetimas pasaulis:Aš ne pro juodus miestų dūmus -pasveikinau žydrynių saulę, ir žemės žydinčios svaigumas Įsisunkė lig kaulų.' (Lopšine mano!)B. Rutkūno patriotinėje lyrikoje nejausti sugestionuojančios prisikelsiančios Lietuvos idėjos; joje nėi'a nė kokiais svaresniais ir Įtikinančiais argumentais paremtos ateities vizijos. Priešingai, — ne vienoje vietoje užtinkame pavargimo, net palūžimo žymių:Aš mirštu kaip žiedas po langu, kaip beržas skurdus be šakų -J- . nuveskit į tėviškę brangią vaivorykščių austu taku.- (Tremtinio elegija)Jau kitokį — žmogiškosios buities problematikos — motyvą aptinkame antrajame rinkinio skyriuje — Likimo vingiuose. Nors poeto krūtinėje „gedulingas skausmo ruduo" sužadina saulės ilgesį ir šviesias viltis (Pabudintos viltys), tačiau netrukus jis atkuria „Tamsų regėjimą", matydamas • aukso tiltą, minių vilkstines ir tragišką pražūtį! Dėl to poetas prieina išvados, kad geismai, viltys ir laimėjimai yra tiktai akimirksnio apgaulė, kad ir patiems žmonėms „nuo lopšio ligi karsto skirta eiti"-, akliems (Likimo vingiai).-Kančios, neramus budėjimas nakties metu poetui pakiša tą patį klausimą („žmogau, kas tu?") ir panašų atsaką, kad žmogus — „kaip pienės pūkas vėjyj, kaip žiedas nužydėjęs" (Budėjime naktų). Po fatališko katarsio, po .žmogaus menkystės pažinimo poetas jaučia ramų vakarą, kada pradeda tenkintis mažu:Aš turiu dvi lysves, tyliąją palėpę, popieriaus ir plunksną — degančius sparnus, nieko nesiklausiu, niekas man neliepia, nepažįstu ponų, nei tingių tarnų...(Darnusis vakaras)Palikęs žmogų su jo besikeičiančia nuotaika, poetas .atkreipia dėmesį į gyvąsias liepsneles, Į mažytę, straigę.

„Pulsas plaka"neregėtą paukštę, — ir konstatuoja tą patį: neregėtas paukštis skrupulingai „dangsto minkštą gūžtą, kad jo džiaugsmas nežūtų", o straigė —Kalinio kiaute laisvės neieško, amžiams sutapus.Žingsniai-------Po kojų it stiklas sutriškorūmai jos trapūs. (Straigė)Taigi, likimo vingiai klaikūs: čia Nebūties Banga, čia sūtemos, viesulas, ūkanos, ir belieka laukti mirties, kada „tik ėdrūs kirminai ir medžių išsiraizgę šaknys alkanos apglėbę'amžinojo miego užliūliuotą kūną grauš" (Elegija).Pagaliau trečiasis skyrius —■ Tylusis lietus. Gaivūs lietaus lašai pavasarį nuplauna „drumzles nuo krūtinės", ir tampa laisva, gryna, jauna (Pavasario daina). „Viltimi sušilęs" ima švisti naujas pasaulis, atsiranda ir žaidžiąs džiaugsmas:Kuom, skriejom jauni tarpe žemės, dangaus, tarsi vėjas laukinis, lakus — ir pamiršome kruviną lemtį žmogaus, ištrėmimo dygiuosius takus.(Sietynams žaidžiant)Optimistinė nuotaika ir toliau laikosi. Poetas dainuoja apie tiltužį, kurį pastatęs savo mergužėlei, apie obelaitę, primenančią mylimąją, apie jauną rytą, žiemos burtą, lazdynus. Nerūpestingos buvusios dienos, nes krūtinė buvo „audrų pasaulio nepažinus", ir, šitų prisiminimų gaivinami, „vėl žiebiasi troškimai lakūs jaunoj krūtinėj" (Pasodėje lazdynas). 'Ir toliau poetas giedrių vilčių nepameta. Jis jaučia pavasario naktį, kuri klausosi žemės pulso, mato spindinčias žvaigždes, girdi lakštingalos giesmę, ir visą rinkinį baigia didinga, vizija:Žemę sūtemos palieka, prunkšdami upokšniai bėga, keliasi daigai iš miego — o, gyvi daigai!. ' (O, gyvi daigai)Tremties sąlygos sunkios ir kūrėjam^ galima atleisti, jeigu jiems nevisuomet pasiseka tarti naują niekieno ligi šiol netartą žodį. Tiesa, B. Rutkūno kūryba turi savitą charakterį, tačiau tiesa ir tai, kad jam nevisuomet pavyksta išvengti kitų poetų įtakos (B. Sruogos, J. Baltrušaičio). Ieško poetas ne tik naujų, spalvingų žodžių, bet ir formos, kai kur priartėdamas prie tautosakos, kai kur visai originaliai pasisakydamas. Kai kur dėl tokio teoretinio naujų kelių ieškojimo nukenčia visa kūrinio architektonika (plg., „Prakeiktąjį dvarą" su ji, ten, jau, jie, jo, jis; „Lietuvai" ir k.). Tačiau visumoje B. Rutkūno naujoji lyrika parodo, kad poetas netūpčioja vietoje, kad jis vis veržiasi į kūrybines aukštumas. O tai kaip tik ir yra šventa kiekvieno kūrėjo pareiga. ‘J. K — kis
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