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Myk. Vanclauskas

GŪDŽIĄ KAKTĮ

Gūdžią naktį žemę nerimas
aprangė. • '

Gūdžią naktį kyla šauksmas 
į padanges.

Žmogus žmogų, brolis brolį
smaugia, duria. ‘ ' >

Pakely nuo Kryžiaus Dievas s
gailiai, žiūri.

Sidabriniai grašiai skamba -
■ • \ naktį juodą, -

, > Kažkas ^laisvę ir teisybę ■
išparduoda.

Verkia Dievas : nematyti 
vilties saulės.

Gūdžią naktį brenda Kainas 
per pasaulį.

- : - : - 0 - .: - : -

"Po dvejų bastūniško gyvenimo metų laisvės viltis šuoliais ar
tėja. Pasaulio dangus jau yra pragiedrėjęs, ir mes visi jau matome 

•* pro ūkanas Lietuvos laisvės švyturį" JAV Sąjunga Lietuvai Vaduoti 
taip pasakė Lietuviškos Dainos Pirmosios Šventės ištremtyje Werz- 
burgo savo sveikinime rugsėjo 1 dieną. . ■ . -
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Ir kovoj, ir kančioj užsigrūdinę, 
jjįĮ Pergyvenom ne vieną jau rudenį, 

"■ gį O dabar mos laukimo kalėjime
Laukiam vargo dienų pragiedrėjimo.

Laiškiam savo vilčių išsipildymo, 
Nors jos gęsta} mus žiauriai apvildamos, ' 
Nors mus nori "priglaust’1 žemės svetimos, 

• Nors jėgas mums klajojimai atimai

Bot kovoj, įlgesy užsigrūdinę, 
Žjs ištversim ne vieną dar rudenį. 
Iš to didžio laukimo kalėjimo 
Mūsų ryžtas mus ves į laimėjimą.

Soedorf
1946. VIII.3.

Juozas Mikštas

NEPASAKYTI' ŽODŽIAI j * ’

Buvo širdžiai brangios dienos, . •
Kol mažiau aš savo džiaugsmo trapią, gėlę. 
0 dabar, palikęs vienas f 
Tematau savosios laimės tik šešėlį.

Taip nuobodu, liūdna, ilgu...
Vai, kodėl taip greitai dienos tos .praėjo
Ir kodėl aš, kaip ta smilga,
Turiu linkti vis p avėjui/: vi s pavėjui?..

Buvo širdžiai brangios dienos,
Nors jausmų, širdy slėptų; aš tau. nerodžiau.
Ir dabar likau aš vienas - ~ -
Miršta lūpose nopasakyti žodžiai...
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/iš romano ”?> ėmė- i r Z m o n e sv/

1941 metais žiema buvo rili, c palei dim as atėjo staiga. Patil
žusiu sniegų užsikimšo griovių ir upeliūkščių patiltės. ir per porą 
dienų visi Patraktų laukai virto didžiuliu ežeru, Vanduo užtvindė- 
kiemus, tvartus ir kluonus'. ziukykTOS kalnelis pasidarė lyg nedidelė 
sala vidury tyvuliuojančių laukų. į pamokas neateidavo tik keletas 
artimesnių vaikų; juos tėvai atjodindavo arba nešte atnešdavo. Toli
mesnių jų nebesirodė nė vienas. ..•

X mokyklą niekas nabęužeidavo, ir Bronius niekur nebeišeida
vo. Po pamoką jis ilgai -sėdėdavo po langu, paklausydavo radijo arba 
mėgindavo ką dirbti, -bet niekas nesisekė: širdį slėgė sunkus netik
rumas. išeiti kur. pasikalbėti negalėjo, nes žinojo, kad mokykla 
sekama, o šiokiu metu tik su didėliu reikalų Žmonės tolšsi judina iš . 
namų, ir kiekvienas pasirodęs laukuose visų nusekamas, su dėmesiu.

Vieną, rytą į mokyklą nelauktai atėjo Trakinių Glnvukas. Jis 
buvo purvinas ir šlapias aųgsciau kelių, bet gyvas Ir smagus.

- Nagi tu?? Ar* mirties ieškoti išėjai?0 - nustebo Bronius,bet •
berniukas tik gudriai nusišypsojo, o pertraukos metu įbėgo į kamba
rį ir pasakė: v .

- Vytas prašė, kad šiandien u£e:i turą. • ■
- Parvažiavo? paklausė mokytojas, bet berniukas tik linkte

rėjo galva ir išėjo.
Nors Bronius už Vytą buvo žymiai vyresnis, bot Juodu dar iš 

nepriklausomybės meto rišo glaudūs nesuinteresuoto draugiškumo ry
šiai. Kai liaudies valdžia pakeitė respublikos valdžią, ir juodu bu
vo atleisti iš tarnybų, Vytas pasakė:

- Kol iš universiteto nemeta, aš pasilieku studijuoti, o tu 
važiuok į kaimą, tik, gink Dievo, ne į savo.

Vyto gimtajame, kaime tada pasidarė laisva mokytojo vieta, ir 
Broniui pavvko čia Įsikurdinti. . ’

Nuo to laiko juodu tebuvo susitikę tik vieną syką, kai Vytas , 
parvažiavo ir pasakė, kad reikia surinkti nedidelį būrai į vyrų, ku
rie būtų viskam*pasiryžę. Bronius juos palengva susirinko, ir laukė, 
ir dabar vėl... Ilgai Bronius svarstė, kaip neįtartam patekti į pa
tį patrakį, ir patenkintas .šypsojosi, kad Vytas pakankami apsukrus 
ir tokiu metu r>as jį neina. - L

Po uietų Bronius užsimovė ilgus batus ir išėjo, pakeliui ap
lankė keletą vaikų, paklausinėjo juos, naujų darbų davė. Tegu visi ■ 
žino, kad tuo metu.., kai mokintai negali, pats mokytojas ateina pas 
juos,

Jis užėjo ir pas Naujai į, kurio slaptai priežiūrai bdvo pa
vesta visa 'apyl inkė’ pamokė vąl?;ą, p-asl šneke jo su juo pačiu, apie sun
kų pavasarį, trukdantį normalų darbą, ir išėjo toliau. Pas Traki-
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nįus užė jo tilt lyg pr3oidamas(, Namie te *ado motiną ir, Gintuką. Ber
niukas tuoj nusišypsojo daug žinančio šypsniu, bet mokyto jas. pasis
veikinęs su motina; prisėdo prie Jojf liepė parodyti knygas.Gintu- 
kas nenorom dėstė jas »nt stalo i r žvdl; ei o Jo i duris .

Netrukus įėjo ir Vytas, Jis buvo p rvinas ligi pusės \ aūlų. Nu
sibraukė rankas į kelnių šlaunis ir pasv iMnc Bronių. Jis irgi ma
nąs mesti studi jas „ Ar taip, ar taip naunoe į š to maža beiŠelsįą> 
Bernai 1 komisarus išėjės ir ką motina vi.ena šia tepasidarysianti.

Jis kalbėjo piktai, tarpais Įterpdamas stiprų keiksmažodį. .
- &, kiaulių tvartai visiškai sugriuvo! jeigu dar taip, tai

čia ir kiaulės oradės šeimininkauti, ■ -
- Argi aš dėl to kaltas, kad mane bari 9 Verčiau pranešk vals

čiaus partorgui, ir tuoj bus sutvarkytą. •- su- juoku jį nutraukė Bro
nius. ' ' "...

• - Ne, ne? Tai n’e tau, bet tiems visiems vilnį'sms'. O pats
vyrukų ar susiradai" . staiga paklausė, visiška} pakeitęs _t.oną=>

- rrn; ... šyptelėjo Bronius, į _ .
Tai va ir tau i ■ Jis pasilenkė ir paėmė is pasuolės senų 

skudurų ryšulį./ ■ via rasi špšis. Birmai: pradžiai užteka. Kai rei
kalas atrodys rimtesnis bus ir sunkoerd o• kalibro. šaudmenų irgi yra 

Motina tuo tarpū^ūzsimetė kailinius ir išėjo pro duris, o; mo
kytojas metė Žvilgsnį i užstalėje sėdintį Gintuką.

- Būk ramūs, pamatęs jo žvilgsni; pasaka Vytas. - Kas rei
kia žinoti, jis žino.

- Bet gal ir. nereikėtų, - bandė savo nuomonę pasak ti’ Broniu s,
bet Vytas jį nutraukė’- ' ‘ ' . . _

— Savo broliu loj sk man- pas!tikėti e Juo gali tikėti ^ir^ tu.Pa^ 
galiau, ar tėvynės'išvadavimo darbas neturėtų būti ir į . jūsų " prog
ramą įtrauktas ? :

- Milicija; - staiga nutraukė jo kalbą pro duri s įpuolusi eO- 
tina. - Slėpkite!

- Kur? - paklausė Vytas. '
Kolučiu pro juodžius atvažiuoja, ir du kareiviai raiti,. y-

- Tu neišeik, palauk’ - paS.akė.
Vytas, pagavo ryšulį nuo stalo, išbėgo į priemenę ir tuoj grį

žo atgal. ■ ' y . v „ ■
— Kad juos perkūnėlis’-- nusikeikė, ir tuo pačiu motu is miš

ko pusės pro langą šmėkštelėjo raitelis. v ■
Vytas motė ryšulį ant stalo, išsitraukė'is kišenės pistoletą 

ir pasakė Broniui :
- Išsitrauk vieną ir tu. Tik greitai! Gyvo manes jie nepaimsi 
Jis atsistojo už krosnies kampo ir atsisuko į duris, bot mo

tina prišoko prie jo ir pristūmė .atbulą prie sienos gale suolo.
- Tūpk!., ir melskis, kad angelas saigas savo sparnu prideng

tų! - kalbėjo pašnabždąs, bet su tokia nežemiška balso jėga,kad Vy
to keliai iš karto palinko; paskum ji paėmė ant suolo Vyto numestą 
milinį ir užkabino juo. _ ■

- 0 judu mpkytis! - atsisukusi į mokytoją ir sūnų pridėjo.
Bronius su Glntuku greitai pasilenkė prie knygų, nors nei 

vienas, nei kitas nesugaudė nuo ko pradėti. v
Troboj iš karto pasidarė taip tylu, kad is kiemo tuoj pasi

girdo arkliu taprojimas ir žmonių kalbos.
Motina stovėjo vidury trobbs ir žiurėjo į Vytą. Jo paties ne

buvo .matyti, tik atrodė,' kad milinis nuo suolo galo kiek atsipūtęs, 
ir tik ip po padrikų buvo matyti ; gal tik šiaip sau pastatyti, pur
vini batai. Bot ji paėmė kibirą ir taip šalia suolo pastatė, mad ir
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tie dingo. Paskum nusivilko kailiniu ir dar ant viršaus pakabino.
'- 0 jūs arnovalgę būsite, ir narnėta; vienas gyvendamas bene 

ką geresnio gauni. Kol turime, valgykim. Kad ne taip toli. būtum,sa
kyčiau, kasdien ateik pavalgyti.'Ką tenai gali pasidaryti. 0 ar su
pranta kas, kad dėl jų gero vargsti. Tarnaitę negi samdysiąs, - ji 
visiškai nekreipė dėmesio, ar.- kas jos klauso ar no, bot didelį kir
vį pagavusį trankiai skaldė malkas ir kalbėjo taip, lyg būtų jau 
kelias valandas kalbėjusi. Už durų pasigirdo žingsniai, ir įėjo mi
licijos įgaliotinis, vienas policininkas ir du rusai enkavedistų 
uniformomis.

- Tai ir tamsta čia? - mokytoją pamatęs, pasakė įgaliotinis.
Jo balsas buvo toks, kad sunku buvo suprasti, ar jis nustebo, 

ar apsidžiaugė čia jį pamatęs, bet mokytojas ramiai atsakė:
- 0 ką kita veikti? Vaikai į mokyklą ateiti nebegali,tai pats 

pakiemiais einu ir^pamokau, kad perdaug neatsiliktų, išmokyti juk 
reikia - patys neišmoks.

Įgaliotinis tik nusišypsojo ir atsisukęs į motiną palslausė: •
- 0 kur sūnus’
- Nagi va, mokosi, - atsakė toji.
- Bet Vytas? - su lengva šypsena vėl paklausė įgaliotinis.
- Kaune, - atsakė motina ir pasilenkė prie malkų.
- Bot jis šiandien parvažiavo. -
- Šiandien? - nustebo motina.
- Na, tamsta jau tokio nekalto veido nerodyk, mes žinome. Jis 

susistabdė autobusą prie parko,' išlipo ir takais nuėjo namo. Gal ir 
dabar dar sakysi, kad jo nėra’ - jau kiečiau kalbėjo milicijos įga
liotinis.

- Kaip aš sakysiu, kad yra, jei jo nėra. Jau trečias mėnuo,
kaip nebuvo. ,

- Bet aš gi sakau... - mėgino pertraukti įgaliotinis, bet ji 
varė toliau: -

- Gal ir atvažiavo, tik namo tai tikrai nebuvo parėjęs. Jeį 
netikit, ieškokite. Juk ne adata, Jūosmenyj negi ^paslėpsiu*

Ji kalbėjo labai paprastai, o paskutinius žodžius pasakydama 
net nusišypsojo.

Milicijos įgaliotinis pasikalbėjimą persakė rusiškai vyres
niam- enkavedistui ir atsisukęs pridūrė:

-Bot kai rasim, motin, bus nebegerai, ir no tik jam, bet ir 
vi si em s.

- Sakykite, ką gi jis padarė, kad jo taip ieškote? Ar jau vai
kui būtų galva susisukusi?

- Ką ji sako? - paklausė enkavedistas, o sužinojęs nusijuokė:
- Geras vaikas! Galva jam tai tikrai susisuko, bot mes atsuk

sią) r •
Jis pasakė kietai ir su tokiu' juoku, kad motina net sušuko:
- 0 Jėzau! - ir jos veidai pabalo, o vėliau išlengvą pradėjo 

apsinešti tamsiu žalsvumu. Ji išlengvą padėjo kirvį ir ėmė šluosty
ti sausas rankas į priekyštę. o ' jie valandėlę žiūrėjo į ją, paskum 
enkavedistas pasakė:

- Supranti rusiškai?
- Suprantu, - atsakė motina taip pat rusiškai., •’
- Tai klausyk.,,Parodyk;, kur sūnus, ir aš užtikrinu, kad jam

nieko bloga neatsitiks, .
- Bet,’ką jis padarė, kad jo,' kaip pikto žvėries, ieškote, -. 

vėl klausinė jo. motina.
- Ir tamsta nieko nežinai?
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- <X§ kur aš žinosiu. Kad būčiau, ■'• įzinojųsį'-j į,.negerais, keliais
einant,-Dievo.’.tu mano, būčiau pėsčia 1‘Kauną duėjusi. Nemanykito,kad 
aš prasta -moyę-r'ls,-?kaimięt.ė į o jį.sr Studentas -■>*, Aš so ja pri simynusi 
dar būčiau j-am y-isuė vėjus..i*š- ‘galvos -išcususi. Jis1 visą Taiką toks 
geras-vaikas "buvo., .. '-.;■'. - ■;■ į.' ■> ž'-.' •-"■'■ ... '

Q -ką gi--padarysi, .motin? ~ su užuojauta" prašneko. ir Sakavę.— 
di st as‘.. -''Aš irgi žinau, kad. jis'apkaltas, bot- .gudrūs - - fašistai 
įtraukė -i -savo -ui-nklą. Ar no 'juokai',- ji e--galvoja darbininkų valdžią, 
nuversti,:bot patys bijo įkišti ‘kaili; - tai ‘ pri sikalbina tokius- varg
šus,'kai b tavo sūnus. Mos jam užtat ir r.ė nemanome'ką nors-", daryti. 
Jis tik pasakys, kas j4'brikaibino, ir mps jį pdl-eis'lmo.. Mesijam ir 
mokytis-padėsimo. 'Jeigu.. tik panorės, galės gauti stipend!ją ir mo
kytis, kiek-tik širdis .geidžia.

■ -Gerai .būtų, - atsiduso motina. - Vistiė.k iš tų keliųbokta- 
rų.’iŠmokyt.i*’jo nu bepajėgsiu 0 so' - dar ir kitas, auga «■•«.. Ko reike- 
tųr,, Ta-i 'jeigu jau . tikrai žinote, kad yra atvažiavęs,prisėsk!to ir 
palaukite - pareis. Gal'pas pažįstamus .ūžė j o ■pasišnekėti ir užgai- 
so.-Aš-va tuoj užkąsti pataisysiu, ir draugus pasišaukite, ką- jie 
ten dabar ant'kiemo stirs, ji-šnekėjo ir vikriai ėmė suktis- apie, 
židinį,■ . • f-.. ■

Bet' jis yra čia. 'Mes žinoma? - pasakė enkavedistas. Jo bal
sas dabar buvo šaltas ir pilnas kietumo..

Motina stabterėjo, atsisuko į jį ir patraukė pečiais. -
- Žinokitės, r atsakė. - Širdies išėmusi neparodysiu. 0 jeigu

ir rodysiu, vi stiek' netikėsite. ; '
Pasakė-, nusisuko^ pasiėmė iš spintelės gabalą lašinių ir ėmė 

skutinėti.
Per tą laiką antrasis enkavedistas ir milicininkas ..apžiurėjo 

palovius, užkrosnį, spintą, o vyresnysis, nužiūrėjęs motiną nuo ko
jų ligi galvos, pro dantis pratęsdamas, pusiau, dainuodamas, iškošė:

- Gerai. Mes-paioškosim. Pirma paieškosiu, o paskum. palauksim,
Į antrąjį-enkavedistą pasakė: ■ ,
-'Tu .pasilik ir žiūrėk juos. Kad nė vienas kojos niekur.neiš

keltų. Ir į’tą" pusę pažiūrėk. Jei. pamatysi ką ant-miško einant-sus- 
tabdyk, o jeigu-eis čia, tegu ateina,' bet atėjusį nei ši ei sk.

Pasakė ir išėjo. Buvo girdėti, kaip užlipo :ant augšto, paskum 
nuė jo į. seklyčią. Po gero pusvalandžio išė.jo 4 kiemą ir nuėjo į 
tvartus. » •

Viduj pasilikęs pasižiūrėjo pro langus į miško pusę, atsisėdo ' 
kitam pasieny taip, kad prieš akis turėtų mišką- ir ėmė žvalgytis po 
kambarį. Valandėlę žiūrėjo į mokytoją su Gintuku, užsigulusius ant 
žemėlapio, paskum pasuko aids į šoną, ir. mokytojas nejučia krūpte
lėjo:- ant stalo tebegulėjo į skudurų ryšulį susukti pistoletai, še
ši, kaip sakė Vytas, ir pakankamai šaudmenų. Mokytojas vėl įknyb'o 
į žemėlapį, „bet galvojo, kad į r jis dabar turi būti išbalęs, kaip 
prieš, valandėlę buvo išbalusi motina; 0 enkavedistas Žiūrėjo į ry
šulį taip, lyg akimis norėdamas j į i svyrį oti, paskum staiga pasuko 
galvą į motiną, bet ji pasilenkusi ir-nepakeldama akių piaustė la
šinius. Smulkiai, smulkiai, lyg norėdama, kad to darbo jai užtektų 
ir amžinybei. 'Gintukas žiūrinėjo žemėlapį ir, vis dirsčiojo tai . į 
ryšulį, tai į paltu užkabintą Vytą. Kiekvienas vaįko žvilgterėjimas 
mokytojui šaltu..šiurpu smelkė pbr nugarą,. bet jis nerado žodžio,ku
riuo- be pavojaus galėtų jį sudrausti. Jis tik atsilošė, atsirėmė. . į 
sieną, Gįntukui liepė surasti visas didžiąsias Tarybų- Sąjungos upes 
ir'ėmė iŠ lėto, žvalgytis po kambarį,- o pats juto, kad kiekvieną ' 
akimirką gali užeiti virpulys no sulaikomas ir nenumaldomas. Po ..va-
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landėlės pasirėmė ant stalo ir tvirtai delnais suspaudė' žandikau
lius. Mirtiną tylą staiga nutraukė enkavedistas. . . . ,

- Motin, parduok tuos kailinius, - 'pasakė.
Visi pakėlė galvas, ir tas pakėlimas buvo toks staigus, kaip > 

didelis krūptelėjimas. . *
- Kokius? - paklausė motina.

Nagi šituos, - parodė i Vyto priedangą.
- 0 ką pati veiksiu pardavusi °' Tą vieną šiltesnį drabužį ir

teturiu. • „
Tai sakydama, ji. padėjo ir leninius, ir peilį ir eme- šluosty

ti renkas į priekyčtę. ' ..
- Bet gori būtų, ypač kai reikia sargyboj stovėti, ir mano

ūgiui tiktų. Tik nažiūrėkit. • v
Jis ’pasikėlė nuo suolo, nukabino kailinius ir zc-ngė su jais 

žingsnį atgal. Likusi milinė labai neramiai - sukrutė jq. Tą pačią aki
mirką, enkavedistas išsitraukė pistoletą ir sušuko:

- Išlįsk! .
Gintųkas pašoko ir prisiglaudė prie mokytojo. Mokytojas lauke 

šūvio.. Jis tikėjo, kad nirmas iššaus Vytas, ir greitai, pažvelgė..pro 
langą, norėdamas sumesti,-kur yra anie. Tuo tarpu pasigirdo duslus 
terkšterėjim-as. Atsisukęs pamatė enkavedistą keistai’ tupiantis,' - lyg 
kolos būtų staiga, suminkštėjusios. Jis valandėlę pasvyravo, kilste
rėjo ranką, lyg ’’norėdamas į kazinką įsikibti ir pasilaikyti, paskum 
pasisuko į šoną ir sunkiai krito netoli židinio. Būvio nebuvo .gir
dėti, ir mokytojas iš' karto nesuprato, kas atsitiko. Tik enkavedis
tui nugriuvus, jis pamatė užpakaly stovinčią motiną, kaip akmeninę 
statulą sustingusią, su dideliu kirviu rankoje.

iš po palto iššoko Vytas. Jis tuoj pripuolė prie susmukusiojo,
■ bet, pamatęs, kad jis be sąmonės, atsistojo.

- Kur anlo? - paklausė, ... ■ į ' .
- Nuėjo į daržinę, - pasakė.mokytojas ir. savo ..balso nepažino.

Gerklė buvo sausa ir balsas buvo toks, lyg būtų suaižėjęs į daugybę 
smulkių atrai želių, ' .■
' - Va, dabar, mama tai melskis, kad angelas sargas pridengtų
savo sparnu. Ir ne'mano vieną, bet visus.

Pasilenkė, pakėlė susmukusįjį, užsimetė jį ant peties ir išė
jo. '

, „Tai truko tik labai trumputėlį akimirksnį.
Iš paskos į priemenę išbėgo ir motina, paskum apsi.grįžo, įbėgo 

į trobą, pažiūrėjo pro langus;į kiemą, pribėgo prie to,‘pro kurį 
buvo matyti Vytas, ir virpančiom rankom atsirėmė į siėną.

Jis sunkiai ėjo per ištižusią dirvą. Kojos klimpo ligi pusiau' 
aulų. Kai klimptolėdavo giliau, jis, naštos spaudžiamas, sunkiai' su- 
sverdėdavo/, ir atrodė, kad tuoj tuoj išvirs. .

iš daržinės išėjo krėtė jai ir sustoję kažin ką gyvai šnekėjo
si. Vytuką pagavo virpulys. Jis visiškai išbalo, prisiglaudė prie 
mokytojo ir tyliai šnabždėjo: ■

- Dabar jie pamatys.
- Jį namas dengia, - sausai atsakė mokytojas.
-Bet jie paeis. Jie jau eina? *
Ne, jie tebešnekėjo. Tik milicijos įgaliotinis pasisuko į tą 

pusę, žengė žingsnį ir.-vėl sugrįžo.
Motina viską girdėjo, bet neturėjo jėgų atsisukti. Ji kibte 

įsikibo akimis į Vyto nugarą ir troško jį pastumti pirmyn, greičiau 
panardinti į tamsų eglyno žalumą. Ji abiem rankom įsikibo į užuo
laidas. Ji juto, kaip jos treškėjo, palengva ątitrūkdamos nuo langot,
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o paskųs nusviro ant galvos, kaip ilgas baltas nuometas.

iš po debesies išlindo saulė. Ji jau leidosi,ir raudoni spin
duliai auksu nuplieskė Vyto nugarą. _

- Ateina? - susuko Gintukas ir įsišpraudė uzstalėn į patį karn- 
put į.

Motina aiktelėjo ir atsisuko. Jie visi nuo .daržinės ėjo į tro
bos pusę. Bet Vytas tuo tarpu išbrido iŠ dirvos, eina per pievutę 
ir paspartinęs žingsnį dingo miške. Tik ilga brydė nuo pat durų li
gi miško pasiliko ant pažliugusios dirvos- _ •

Tnkavedistai palengva šnekėdamiesi artėjo. Motina stovėjo vi
dury aslos ir bejėgiškai mosavo nuplėštom langatiesėm. Pirmas susi- 
•griebė Bronius. Jis ištraukė langatieses iš rankų, numetė- jas ant 
.lovos, o motiną švelniai pastūmė prie židinio ir^pasakė:

- Mama, eik vakarienės gaminti. Matai, svečiai ateina...
Dabar jis jau galėjo net nusišypsoti, ir pats tuoj griebė dar 

tebevirpančios rankom ugnies kurti. v v .
Kai jie suėjo į vidų, ant židinio jau smagiai čirškėjo laši

niai ir pripildė trobą kasdieniško kvapo.
- Kur mūsų draugas? įėjęs ir apsižvalgęs- paklausė vyresny

sis enkavedistas..
- Į mišką nuėjo, - pusiau atsisukusi atsakė motina. - Sakė,

kad nepaliktumėt. * _ ,
Jie vienas į kitą susižvalgė ir įtartinai apsidairė po trobą. 

Motina tuoj pridėjo:
- Turbūt, ką pamatė, kad su sykiu pašoko nuo suolo, pripuolė

prie lango, pažiūrėjo ir išbėgo. Dar bėgančiam kažin kaip užuolai
dos užkliuvo, tai ir tas iš greitumo nuplėšė. .

Su tais žodžiais ji- pakėlusi nuo lovos užuolaidas parodė 
jiems, o paskum pridėjo:

- Matote, va ir pėdos. Nuo durų tiesiai į mišką.
Nors saulei nusileidus gilus šešėlis užgulė dirvą, bet brydė 

dar tebebuvo aiškiai matyti. Jie išėjo į priemenę, kažinką tarėsi, 
paskum milicininkas ir vienas enkavedistas, užsėdę ant arklių,nu jo
jo į pamiškę. Milicijos viršininkas ir vyresnysis enkavedistas vėl 
suėjo į kambarį. Jie nebebuvo tokie tikri, kad Vyto būta namie,’bet 
dar kvotė ir kamantinėjo. Motina atsakinėjo labai šaltai ir nešiojo 
į stalą'indus. Tuo tarpu parjojo ir pasiuntiniai. Jie nusekę pėdo
mis ligi miško, pašaukę, bet niekas neatsiliepęs. Valandėlę pasida
rė tylu. Motina išdėjo į lėkštę su lašiniais keptos kiaušinienės-ir 
prašė sėsti valgyti, bet jie atsisakė ir išėjo. Tarpdury milicijos- 
viršininkas dar atsisuko į mokytoją ir šypsodamasis pasakė:

- Na, mudu, turbūt, dar susitiksim.
- Aišku, drauge įgaliotini, kad tik keliai pradžiūtų, - atsa

kė mokytojas.
Jau temo. Jie susėdo ir, kaip tamsūs - šešėliai, pasijudino iš 

kiemo. Bronius tyliai pravėrė langą, iš kiemo išvažiavo visi,paskum 
du raiti atsiskyrė ir pasuko miško link. Tas sunkiu rūpesčiu užgulė 
jam širdį.

. trintukas pradėjo tyliai šokinėti ir rankomis ploti-. Bronius 
atsisuko į motiną. Ji stovėjo vidury aslos ir žiūrėjo į, tamsėjantį 
langą.

- Ačiū Dievui! - pasakė Bronius ir žengė žingsnį. Jis norėjo
paimti jos ranką ir pabučiuoti, bet ji susvyravo ir sunki ai, sunki ai 
krito ant grindų be sąmonės. *•

Bronius su Gintuku įkėlė ją į lovą, susėdo abu šalia ir JLlgai 
tylėdami sėdėjo. Jai veidas buvo begalo išbalęs ir drėgnas. IŠ kar-
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to mokytojas norėjo tuoj važiuoti gydytojo, bet paskum susilaikė ir 
Gintukul pasakė geriau busiant, kad niekas nesužinotų, kad polici
jai išvažiavus ji tuoj susirgusi.

Prieš vidurnaktį motina atmerkė akis, apsižvalcė po kambarį 
ir paklausė s . ' . . ...

' • • •*- Ar jie išvažiavo?
- Išvažiavo, - r&miai atsakė Bronius.
- 0 Vytukas? ’ • •
- Jo nepaims... .
- Ačiū^ Viešpačiui! - prašnabždė jo jos lūpos ir iš po užmerktų 

blakstienų išsirito ašaros. Jos ritosi didelės, tekėjo per ' veidus' 
ir tyliai krito ant pagalvio.’Gintukul irgi suspaudė širdį: jis pra
dėjo verkti ir padėjo/galvą šalia motinos, o ji bejėgiškai pakėlė' 
sunkią, nuo vandens ir 'šalčio paraudusią ir suskirdusią, ranką ir 
iŠ lėto nuleido ant susivėlusios berniuko galvos.

Po valandėlės ji kietai ir ramiai-miego jo. Jos veide ir nu
leistose rankose buvo pilna gležnumo ir negalios. Bronius ilgai sė
dėjo, žiūrėjo ;į ją ir nebegalėjo joje rasti nė vieno bruožo to tvir
tumo, kurio-ji- buvo visą popietę, ir tada jam atėjo-į galvą mintis, 
kad moteris yra gležna ir pilna silpnumo, bet užtat kokia nuosta
biai galinga motina. .■ '' ' ■ . • • ■ ■ -

•• D. Mickaįtė Mitkienė

MANO KRAITIS

Lygiu plentu, lyg pašėlęs, 
Smarkiai lėkė autobusas, 
0 širdy toks džiaugsmas kėlė‘s: 
Dar šį vakarą aš būsiu, ■

Kur seniai svajonės skrido ■ ’ :
Prie upelio, prie eglaičių... - *

, Tie sapnai, kur ten pražydo - 
Visas,’ visas mano kraitis...

Neturiu daugiau aš nieko:. -
Tik-tėvynę, kaip tas? miškas,
Kurio gelmių nepasiekus, '
Saulė leidosi išblyškus.

Saulė, leisdamos dar kartą, • ,
.->• Pabučiavo žemės veidą, • ■ •

0 mane nuo laimės vartų. ..
• Juodos sutemos nubaidė... ' , ’ '

Nūn kasdien, kai tik pro šalį 
Plentu lekia autotusas, 
•Tremtinio aš klausiu ,dalią: 
Ar į Lietuvą nebus 'jo?!
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Į tamsią naktį, kaip į juodą nežinią, 
Matau, nurieda traukini ai> 
Tik mano ilgesį ir skaudų nerimą 
Palieka su manim Čionai. ■■

Ir aš jaučiu - po kojomis ne mano žemė, - 
Aplinkui tik naktis grasinamai sutemus... .

Užgęsta.kelrodžių mirgėję šviesos,.
■ .begrįžta traukiniai atgal...

Tik aš naktim rankas ištiesęs, 
Vis kažko laukiu - veltui gal?..

Kada, kada gi sumirgės rytuos aušrinė?.. 
Kada nušvis keliai tamsoj taip susipynę?

Imu ant rankų savo skausmo žiedą
Ir laimės trupinius imu.
Dvi karčios ašaros per skruostus rieda, 
Kai iš stoti-es stotin einu...;

Kurti naktis palydi mano žingsnių aidą, 
Ir-skausmo sutemos į sielą nusileidžia.

L. Pakalnis
TU.'.. ' • •

Tu rudenį pavasariu pražysti leidai, .
Kai žemė dangstės lapais geltonais - 
Skaičiau aš rožes Tavo balto veido, 
Džiaugiaus šešėliuos nykstančiais sapnais...

Kai lijo lietūs, vėjai blaškė sniegą,
Kai šaltis tiesė grubų’ gruodą, 
Aš, lyg sapne, tarsi per miegą 

.Radau Tavoj širdy paguodą...

Ir kupina širdim tyriausio džiaugsmo
Rinkau dienas, kaip deimantus, Tavajam ilgesy, 
Ir vedamas širdies tyros ir didžio šauksmo, 
Ėjau į ten, kur Tu esi... į.

Flensburgas 
1945 metai . .
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d. Ml skaitė Mitkienė .

VASARA BAIGĖS

Vasara baigės. Žydinčios gėlės z'
Vysti jau taikos. . .

Ten, kur plasnojo džiaugsmas pasėlis - . - •
Vortinkliai draikos...

Medžiai ir gėlės apdarą žalią
Pakeitė dryžu..

Dirvos pajuodo. Pievos pabalo - ;•
Šalnos sugrįžo.

Vis taip kas metai žydi ir Vysta .
Vasaros tos.* .*

Žiemai praėjus, vėliai pražysta 
Grožis gamtos.

Vienai tik širdžiai kažkas nutraukė
Džiaugsmo gijas - • . '

Jos, vasarėlės, ilgiesi - laūkl, - 
Veltui - deja!

Lietuva mano! Žemė Šventoji! "
Žvaigždė Aušrine!

Svetimo krašto saule užstoji .
Tolių mėlynėj!

Lietuva! Tavo rudenio vėjai
Kelią suranda... . \ •

Skriskite, vėjai, Laisvės skelbėjai, 
Neškite gandą!..

L. Pakalnis
AŠ ŽEMĖS VABALAS..,.

Aš žemės vabalas menkutis,
Mane'sulaiko visos kliūtys, . •.
Ir susitikus kliūtį menką,
Kartais jėgų nebeužtenka... .

Vistlek nestoju aš kovojęs,
Nors graso man visi pavojai, /
Pirmyn gyveniman veržiuos!, ■ '
Artyn prie laimės amžinosios? .

Nors kartais gundo žemės vyliai,
Bet aš praeiti moku tyliai :
Nei pigi laimė Epikūro,. • ' ' . ’
Nei klasta žemojo Amūro
Nesuviliojo, dar manęs.’.,
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; Šaunus siuvėjas Ulijonas 
Graži jaunutė jo žmona. 
Jų dienos kaip sapnai malonus 
Jų meilė Žydi amžinai! 
Kuklioj pastogėje siuvėjo 
Gražu, ir šilta, ir jauku.- 
Palaima nuo likimo vėjų 
Juos saugo visados laiku. 
Greit met ai bus, kai. jiedu šičia, 
Kai laimė žydi jų seklyčioj 
Neapsiniauks, nesusibars, 
Skersų žodelių-neištars. 
Tik slaptą nerimą nešioja 
širdy jaunutė jo žmona. ” 
pabūgo laimės ar pavojų 
Atspėjo žydinti diena? 
Gal kietas išdidumas vyro 
Kiek slegia sąžinę jos tyrą? 
Bet to jam pasakyt nedrįs, 
Ką slepia gelmėse širdis.

- Mie^a mano, pasakyki 
Apsiblausus rytą kėlei... 
Jau mačiau tavy ne sykį, 
Lyg kad. liūdėsio~šešėlį? 
Maža laimės tau čionai 
Ar gal negeri sapnai?

- Mielas vyre;'Ulijonai 
Kur didesnę rasti laimę? 
Tokio vyro būti žmonai,

• Tik palaima, tik palaimai 
Bet atspėjai tu.: dažnai 
Gąsdina mane sapnai... 
Mūsų laimė taip pražydo, 
Taip didi ir taip žavinga, 
Jog bijau žmonių pavyde 
Ir likimo veidmainingo; 
"Vž tą visa, ką turiu, 
Ar užteks širdies maldų? 
.0 sapnai tokie neaiškūs 
*Dreba man širdis mažutėj 
Gal jie vargą turį reikšti 
Gal mūs laimė turi žūti?
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- Rink, mieloji, jau gana - 
Ųlijono tu žmona!

- Pats valdau likimą savo, 
Pats sau dirbti ir kuriu, '

‘Kam dar nusilenkt turiu, 
Kas tau vargą pranašavo? - 
Mano smegenys ir rankos 
Muns užtikrins šviesią dalią. 
Mano darbo peikt netenka 
Kunigaikščiams ir karaliams. 
Nėr pasauly to, tikrai, 
Nepasiūčiau ko gerai? * 
Kam, už ką. turiu dėkoti? 
Ko nerimti, ko bijoti? 
Atsakysiu, jei kas klaus:’ 
Nebijau paties dangaus!

Tik žodį pabaigė siuvėjas - 
■ Įėjo svečias pro duris: ■ 
- Girdėjau ką esi kalbėjęs, 
Tat ko-ieškojau beturįs. , 
Gal man pasiūtum?

-Ką tik nori, 
Galiu pasiūt visad padoriai. 
"Gerai", atsakė šis tada. - 
"Pasiūki man nei šį, nei tą. 
Tačiau, jei žodžio netesėsi 

• Iki pirmų aušros'gaidžių - 
.Ištiks nelaimė!" Taręs tiesiai 
Pražuvo svečias iš aklų. 
Suprato baimėje siuvėjas, 
Kąd buvo nedalios skelbėjas, 
Nu blyško išgąsty žmona - 
Siaubu pavirto si diena.

- Ulijonai, Ulijonai, 
Vargas, vargas mus ištiko: . 
Nepasiūsi tu to mono, 
Nesuprantamo dalyko!
Mums bausmė, mums pražųtis... 
Ak, kaip nujautė širdis! 
Gal reikėjo- pūlt ant kelių-, 
Gal reikėjo paprašyti? 
Kad išpirktum laimės dalią, 
Turtą vargšams išdalyti; 
Gal perdaug-tu išdidus, ' 
Gal paniekinom kitus?

Nuliūdo išdidus siuvėjas - 
Suprasti buvo jam-sunku, 
Ar jis puikybėj nusidėjęs, 

‘ Ar prasitaręs nelaiku.
Tačiau jam viena buvo aišku, 
Kad svečio noras vargą reiškia, 
Balsi jiems gręsia pražūtis^
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ir taip tada kalbėjo jis:
■ • ,. > . . ■ ir.

• - Įžūlumas negirdėtas! .
Bet nukreipsiu aš nedalią! 
Tik toliau mums iŠ tos vietos, 
Tik greičiau iš čia, žmonele! 

’Kol nublanks naktis tyli, 
\ Mes jau būsime toli.

•- ' Ir susikibę jie už rankų
Nakčia išskubino atu:
Ir kai naktis iš lėto blanko,

* T°įi sustojo nuo namų.
- Štai, Į šį slėnį nusileisim 
Šlaitu augštuoju, laime žaisim, 
Namelį radę, vienu, du • ,
Toli nuo vargo ir skriaudų.

• - Duok rankelę, tau padėsiu 
Nusileist į slėnį tiesiai.

, ’ • Mes išbėgome iš spąstų, .
' Iš.likimOj nepakęsto. 

Niekam .nelenkiau galvos 
ir nelenksiu niekados !

Tik. atsisuko Uli jonas 
\ Paduoti ranką mylimai,

Kažkur tarp girių, tarsi monas, • 
Gaidys pragydo, ir ūmai 
Suklupo mylimasis vietoj: 
Į akmenį pavirto kietą.

Sukliko mylima žmonelė, 
Rūke drėgnam- apglėtus jį, 
Vardu jį šaukia, plėšia, kelia, 
0 siaubas slankioja širdy. 
Bet jis nėbgirdi : kaip įkaltas, 
Sustingęs vietoj, kietas, šaltas, 
Galva ir išdidi kakta 
Žemyn į slėnį palenkta.

- Ulijonai, Ulijonai, 
Pražudei pats savo dalią! 
Kas man turtų milijonai 
Be tavęs? Kur aš našlelė? 
Kam baisių tiek valandų -■ 
Žuvus būčiau aš kartu!

•Ji šaukia mylimą siuvėją, 
Bet kas jį sugrąžins, vai kas? 
Ji ašaras upeliais lieja 
Grąžįdama kančioj rankas;'

. • Kaip gulbė-pašauta ant lauko, t
IŠ skausmo blaškos, rauna plauku s * 
Bet jis tylus ir išdidus 
Neatsakys į jos skundus.
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\ . - Kam, dangau, mane palieki?

Kam palieki skausmo dalią9 
Tu paversk mane 4 nieką, 
Į- putojanti upelį!
Lai iš. ašarų manų 
Plaukia srovės vandenų, 
Tegu neša skausmą mano 
Paskandint į okeaną, 
Kol aš skausmo palaužta 
Virsiu vandenų puta!

ir atsivėrė ten šaltiniai
. ■ Iš vargšės ašarų gausių.

Srovė nutįso begalinė 
Tarp pievų ir laukų plačių. •
Ir šiandien ten Neris sraunioji

, •. Į Nemuną liūdna banguoja,
Lyg. neštų ašaras sūrias 
Į tolimas plačias marias.

v., - . Atšlaitėj dunkso šaltas, kietas
Akmuo .užkeiktas, ir liūdna

',7 , . ■ Nery pusiaunaktį žvaigždėtą
Iš putų kelias mergina: 
Į šlaitą kopia nusiminus, - 

•’Y---. - Ji -akmenį vėl apkabina
Ir rauda mylimo* graudžią!,

■ ' ‘ Iki pragys pirmi gaidžiai.
o-o-O-o-o

\ • . J.. JUškys
.MOTINAI-

Ar tu girdi, o, motin, šiandien mano raudą,
O, kaip man ilgu be tavęs ir be namų.<,

■ ' . Ir tau tenai-toli gal širdį skauda,
Ir tau gal be manęs ten neramu.

Aš išėjau su tremtinių kolonomis.
Mačiau, kaip krito ašara ant vieškelio akmens, 
Girdėjau ir žodžius: "Sūneli, še, imk duonos, -

■ Tik Dievas žino, kur tave jie nugabens."

Mačiau, kaip ištiesei tu savo ranką 
Ir kryžiumi palaiminai mane.
Nusviro tau balta galva ant kūno menko, 
Ir aš daugiau nebemačiau tavęs.

Bet aš jaučiu, brangioji mano mama, 
Kad tu šiandieną man esi yiena.^ 
Aš sveikinu tave toli nuo savo žemės, 
Aš sveikinu, tave su motinos diena..

Tu patikėk - aš grįšiu į tėvynę,
; Ateisi tu manęs prie vartų pasitikt,

Ir aš pasveikinsiu tada tave' apsikabinęs, - 
Ir nebegrįš praėjusi vargų naktis.
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Nors Lietuva neturi žemės turtų, neturi tų gėrybių, kuriomis 
didžiuojasi kitos valstybės, bet toji aplinka, • tie švelnus ir neap- 
gaulingi metų’laikotarpi ai leidžia įsikurti darbščiam žmogui ir to
kiomis sąlygomis. ’ ,

Lietuvio raumenys yra.duoti lietuviškiems arimams. Jis jau
čiasi tuose arimuose savas, jį visi supranta. Nuo ankstyvo pavasa
rio jis pradeda lyginti tuos arimus. Palieka juos Dievo valiai tik 
tada, kada rudens gruodas sukabina juos tvirtomis replėmis.

Neišbrendamų girių ir pelkių kraštas gavo visai kitokį vaizdą 
tada, kada žmonių perteklius atsirado krašte. Pranyko tada miškai,o 
pelkėse ganėsi juodmargės...

Atgavus Nepriklausomybę, vaizdas pasikeitė^is pagrindų. Neiš
brendamose ir ’’užkeiktose" vietose pradėjo vaikščioti mirtingasis 
žmogus. _ - ...<7.7'71

Dvarai, stove ję. geri ausi.ose krašte Vietose, turėdami zderlin- 
giausių žemių, ture jo'nusilenkti pelkių karalystei - naujakuriams, 
kurie, krauju pažymėję Tėvynės Nepriklausomybę, pasidarė tikrieji 
šeimininkai. '•

Jie įsikibo į tuos nenaudojamus žemės plotus, kuriuose žemė 
prasiverdavo ir paslėpdavo pasiklydusįo

Toji "Velniamynė", iš toli aplenkiama kaip pavojingiausia apy
linkėje vieta, susirado taip pat. savo šeimininką.

Nereikėjo jo toli ieškoti. Jis buvo čia pat. Jis žinojo "Vel- 
niamynėje" visas "akis'’, žinojo visus kalniukus* Kada kaimas skirs
tėsi į vienkiemius, Antanas Noreika tapo "Velniamynės” savininku.Jis 
atsižadėjo kaime savo menkos sodybėlės - 0,45 hektaro žemės ir su 
savo menku turteliu persikėlė gyventi kartu su velniais. Jis atsis
kyrė nuo kaimo ir lyg apaštalas persikėlė gyventi•į krūmokšniais ap
augusią ’’Velniamynės" :šalelę, iš pradžių apsauktąs kvailiu, jis ne- 

( pyko. Savo-noru, padėdamas dviejų.sūnų, peršokusių dešimtuosius me
tus, ir stiprios gyvenimo draugės Anelės, išėjo į kovą su "Velnia- 
myne".

Susilipdė namelį. Mažutis buvo namelis.-Nebuvo tvoros, nebuvo 
ir to klevo, kuris rėmė jo gražų namelį kaimo pakrašty.

Bet. čia jis buvo ponas, čia jis buvo neišbrendamosios "Vel- 
niamynės" savininkas.

Kaimas turėjo daug darbo. Reikėjo senos sodybos griauti, o 
vienkiemiuose statytis naujas. Ten žmonės triukšmavo, keikėsi.. .Kir
vių ašmenys greit atnaujino naujas sodybas.■Palengva sužėlė sienų 
ežios. Tik vienoj "Vėlniamynė.j" nesimatė jokios sienos: ten telkšo
jo vanduo, pavasarį perėjosi laukinės antys ir nenuorama baublys 
įkišęs snapą triukšmavo...

Tik vieni "Velniamynės". savininkai buvo tylūs. Jie susikaupę..- 
triūsė savo sodyboj.... • 7.,
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Kaimo vestuvės, krikštynos ir ~akasynos apsieidavo be Norei
kos-. Kairias j't užmiršo,' bet jis. savo kaimo neužmiršdavo.Sekmadieni o 

' popiečiais jis išeidavo iš "Vėlniamynės" salos ir-patraukdavo. per 
laukus i savo buvusi kaimą; Klevas stovėjo ten pat, kur jo trobelės 
kaminas kyšojo. Niekas jo nejudino, nes ūkininkai turėjo . 'kitokių 
rūpesčių,

Noreika, .stipriausias kaimo vyras, galėjęs arklį paversti ant 
šono., kuliamos mašinos ratą pakelti vienas, tuo tarpu kai kiti vy
rai; vos keturįese vargais negalais išstenėdavo, šiandien buvo- uz- 

" mirštąs. .
Taip, jis buvo tik tada reikalingas, kada savuose namuose ne

turėdavo darbo: tada jis per dienu dienas eidavo pas savo kaimynus. 
Ką paimdavo 1 rankas, tai viskas sutirpdavo. Mylėjo ji kaimynai.Bet 

-dabar, kai jis buvo užimtas savo "Velniamynėj® , toji meilė užgeso. 
Jis negalėjo daugiau duoti savo raumenų kaimui : jis turėjo tvarkyti, 

"s-ąyo sodybą. ... ' '' .......... . . . '----
• ,.1-- Ne ,: Ant anai , - pradėdavo. Nbreikienė, kai nuvargusi grįždavo 

namo, -< nieko nebus, "Velniamynė” liks velniamynė. Pranyksime, nu
skursime Čia. • „ ......... ■ ---- ~~

‘'■...'„r Pakentėkim- dar, motin. Šitie metai bus sunkiausi. Bėt šiais 
metais sausins kaimą, "Veiniamynei" tai.p pat duos du mag|stralius 
griovius, - guodė vyras.

- Kas tokią pelkę nusausins? ! Juk galo nėra toms bedugnėms.
- Nieko-, motin, mokslas daug gali--. Pamatysi, kad-čia greitai 

viskas augštyn kojom apvirę. Greitai nepažinsim savo "Vėlniamynės"'.
- Dieve, duok,. - išsilygindavo Norei-kienės raukšlėtas veidas.
- Me s gal perdaug laimės ir nepajusime, bet savo vaikams pa

liksime gražų'palikimą. Mes jiems gyvu pavyzdžiu Įrodysime, kad,nie
ko daugiau neturėd&ni, kaip gale kaimo trobele, palikome gražų vien- 
kieml.

.Dar daugiau nušvisdavo Noreikienės akys. Ji pasijusdavo' tokia 
lengva ir stipri.kaip anais jaunais metais, kada Antanas Noreika 
jai pasipiršo, jis galėjo tada pasiimti kokią ūkininkaitę. Bet na! 
Jis pasirinko ją, paprastą tarnaite, tokią nuolaidžią ir darbščią... 
Jai pavydėjo ūkininkaitės, bet ji ne si pūtė prieš jas: gal’tik šir
dyje kiek džiaugėsi. Jis ir tada nesiūlė jai aukso kalnų. Tik šne
kėjo apie darbą ir apie mažą vienkiemi,: kuri galėtų palikti savo’ 
vaikams;. '

Ji tada pasitikėjo savo Antanu, bet dabar, kai realybė stovė- 
jo akyse ir "Vėlniamynės" vanduo stovėjo po jų kojų., Anelės mintys 
nukrypdavo 1 juodą tašką. Ji tarytum suklupdavo pusiaukelėje, bet 
vyro tvirti pečiai ją vėl pakeldavo ir vėl Įstumdavo' Į tvirtesnes 
gyvenimo vėžes.

Antanas Noreika neapsiriko. Atėjo žadėtoji pagalba. Susirinko 
griovkasiai "zimagorai "’iš visos Lietuvos. Pasipylė žemės.Vanduo su 
purvais pradėjo veržtis 1 Mituvoš upeli, -tiek juoko, kiek dainų nu-^- 
bė g o^ kartų, pu. V velniam y nė s" vandeniu į Mituvą.

Antanas Noreika su visa, šeimyna džiaugėsi lyg vaikai. Jo aky- . 
se. ptovėjo jau graži ir peržengiama ’"Velniamynė". . _._L—--

■' Nutilo "zimagorų" dainos,, tik, nenutilo iš "Vėlniamynės" čiur
lenanti s^vanduo.^ Ji s nuolat pulsavo ir traukė tuos velnio, syvus.

Amžinai^bešypsančios"Vėlniamynės" "akys" užsimerkė. Jos atgy
veno savo amžių ir susigėdo. Jos buvo nugalėtos žmogaus akių ■ ir 
darbo rankų...

Išnyko ir laukinės antys, o baublį Noreika' rado padvėsus'!. Ji s 
parsinešė ji naršo ir padarė iškamšą.
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Noreika ir toliau nenuleido rankų. Jis dar daugiau įtempė sa
vo Jėgas j. Jis dar ilgiau sugaišdavo vakarais "Velniam ynė j e". Prasi
plėtė darbo vieta. Padarė’smulkų nusausinimą, išrovė^ nudžiūvusius 
krūmokšnius, .ĮsakėJo netikusią žolę, užsėjo žolių mišiniu.

Žemės ūkio specialistų padedamas, Noreika nugalėjo visas kliū
tis. Ęnergijos Jam ir Jo Šeimai užteko. Savo sugrubusiom rankom Jis 
iškovojo sau atitinkamą vietą. Valdžia atkreipė į jį dėmesį.Jis bu
vo laikomas pavyzdžiu. •• '

ir tik. tada, kai jo trobesiai prašoko visos apylinkės trobe
sius, kai pieninėje jo knygutėje, pažymėdavo daug didesnį pieno lit
rų skaičių, kai veislinių veršiukų ar kiaulių galima buvo gauti tik 
jo kontroliuojamame ūkyje,- visi atsiminė Noreiką, Urvu s į kampininką 
kaimo pakraštyje. . -.. .• ' >.

- Žinai ką, motin, dabar, kai jau susilyginome su. kaimo ūki
ninkais, ar nevertėtų mums pašventinti kryžių, užpirkti mišias ir. 
sukviesti visus kaimo ūkininkus, - pasakė Noreika savo žmonai vieną1- 
sekmadienį, sūnums išėjus į miestelį.

- Kad gaila tų išlaidų, - lyg pritardama vyro minčiai,’ suabe-'-’’ 
Jojo Noreikienė.

- Nieko, motin. Šiaip ar taip - jau mes atsistojom ant kojų.. 
Aš esu taupus, bet negobšus. Kai viskas-buvo pairę, kai nėžlnojau 
nuo kurio galo’griebti s, tai tokie baliai man buvo ne galvoj. Bet' 
dabar'turiu pasakyti, kad aš buvau pasilgęs kaimo vyrų.

Bet jie tavęs nekviesdavo, kai būdavo kaime alus, - erzino 
Noreikienė.

- Kviesdavo, dūšia. Bet kai mes atsikėlėm, tai jie nesurasda
vo kelio į "Velniamynę”, - pasakė vyras, žinodamas, kad ir jis pats

..nekartą buvo piktelėjęs ant kaimynių.
Grįžo ir Noreikų Sūnūs iš bažnyčios. Abu gražiai nuaugę, sau

lėje įdegę ir "Velniamynė je" baigę gyvenimo mokyklą, jie atrodė to
kie vienodi, kaip du vandens lašai. ’ - • •

Vyresniojo Petro metų skirtumo nežymėta veide. Jonas buvo gal 
kokiu centimetru didesnis. • ■ ’

Bet tokio sutarimo, kaip Noreikų sūnų, apylinkėje nebuvo. Tė
vai -kartais pasijuokdavo: ~ '

-. - Jie, -turbūt, ir tik vieną marčią parsives į namus. '
’ Betgi apie vedybas abu nesvajojo. Nueidavo į vakaruškas, ’ į 

bažnyčią. Gal toks įtemptas darbas "Velniamyriėje” buvo prastūmę’s jų 
pavojingąjį amžių, gal amžinas nepriteklius namuose neleisdavo nu- 
krypti į šoną. Kartu su tėvais dėjo centą prie cento, vieni nuo ant
rų neslėpdami, vakarais apskaičiuodami kur kiek išleista, kiek - pa
jamų tikimasi gauti*
- Žiemos metu, kai pūgos ir šalti orai suvarydavo visus į trobą, 
ant šilto krosnio, Noreikos sūnūs važiuodavo savo ketvertukū į gi
rią. Nupirkę biržę, dalį pristatydavo į miestelį, dalį parsiveždavo 
namo. .Be darbo nebūdavo nė valandėlės.
‘ ■ • Prie vargo nepriteklių užgrūdintas žmogus moka verstis . ir 
blogiausiomis sąlygomis. Jis suranda pusiausvyrą, jis atremia smū?. 
glus.’ Toks žmogus lengvai atsispiria..prieš nepasisekimus,nepalūžta, 
ir perdaug ne siafišuoja pasisekimais.

■ Kooperatyvų suvažiavimuose, pieninių kviestuosiuose susirin
kimuose 'vadovaujamieji žmonės iškeldavo Noreikos darbštumą,nevienam 
rodydavo Jį pavyzdžiu, o pats Noreika likdavo tylus ir užkietėjęs 
"Velniamynės” bernas. *

Tik dabar, kai atrodė jau visos kliūtys nugalėtos, jis pajuto 
norą vėl’ suartėti šu kaimu, kaip visateisis ūkininkas, nieko nenu-

I .
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skriaudęs ir niekam pikto žodžio nepasakęs. Nors ir pasigirsdavo iš 
kaimo balsų, kad Noreika apgavęs kaimą, kad už menką, nepilną hek
tarą žemės gavęs 40 hektarų pelkės', bet Noreika praleisdavo tas vi
sas kalbas pro ausis. Jam gerai buvo žinoma kokios įsikūrimo per
spektyvos buvo "Velniamynėje", kiek jis ten padarė darbo, - paklojo 
pinigų, skyrė nemigos naktų...

Sūnūs, išgirdę tėvų iškeltą mintį suruošti namie vaišes ir 
sukviesti visą kaimą, džiugte nudžiugo. Jų širdys buvo taip pat ne 
molinės. Jie pajuto norą prasiveržti, parodyti kaimui savo penkio
likos metų vargą ir to vargo rezultatus.

Noreikos ėmėsi darbo. Sūnūs aprinko gražiausią girioje ąžuolą, 
stalius gražiai nudailino tą lietuvišką pakelių simbolį, o dievą-, 
dirbys Anastazljus įdėjo visą sielą į Rūpintojėlio drožinį.

- Noriu parodyti apylinkei, kad "Velniamynė je" jau ne beperi 
velniai savo vaikų, kad čia pergalėjęs šėtonišką būtybę stovi Rū
pintojėlis, primindamas žemei dangiškąjį grožį, - dėstė savo mintis 
Anastazljus, puošdamas kryžių.

Daug svečių suvažiavo pas Noreikas. Nepasitenkino Noreika vioi 
savo kaimo svečiais: pasikvietė ir iš kitų kaimų. Neužmiršo jis ir 
savo geradarių, kurie buvo padėję jam savo pastabomis, darbu, pata
rimais. Atvažiavo apskričio agronomas, apskričio kultūrtechnikas, 
pienininkas, kontroiasistentas. Jis juos susodino galustalėje, gar
bingiausioje vietoje. • *

Stalai kvepėjo švėžiena, kumpiais, skilandžiais. Skanus mie
žių alutis putojo stiklinėse. Visų veidai paraudonavo.

Kunigas pašventino kryžių. Dievadirbys Anastazljus negalėjo 
nuleisti akių nuo Rūpintojėlio. Jis čia buvo įdėjęs visą sielą, nes 
senis Noreika nuo šios dienos žadėjo priglausti Anastazijų pas sa
ve. ' ■' ‘ '

- Užteks tau čia duonos. Gana prisidirbai. Galėsi čia pas ma
ne gyventi./ . , ■

Džiaugėsi Anastazljus, kad šitoji diena atneša jam tokį gražų 
atpildą už visą įdėtą darbą prie pakelėse pakrypusių Rūpintojėlių.

Klebonas, mylimas parapijoje žmogus, pasakė gražų pamokslą.
Jis linkėjo nenutolti nuo Kristaus mokslo. . r

- Kristaus kančią dėl mūsų nuodėmių teprimena mums Šis kry
žius. Kai pasaulyje niaukiasi juodi debesys, mes neatsitolinkim nuo 
krikščioniškojo mokslo, betrunkančio ir gyvenime po mirties, ir tu
rėkime žemiškame gyvenime šį ramstį - kryžių, - baigė klebonas,per
žvelgęs savo parapijiečius, kurių veidai jam buvo pažįstami, artimi 
ir meilūs. .

. Senis Noreika švytėjo laime. Jis savo senų kaimynų draugystė
je vėl atgijo. Jis geriausias ir stipriausias kaimo darbininkas 
pats atsistoja ant kojų ir paliko jiems lygus.

-Žinojau, kad tu gali savo rankomis pargriauti arki į; kad ga
li kuliamosios mašinos ratą įkelti vienas į ratus, bet aš jokiu bū
du negalėjau tikėti, kad tu "Velni amynę" apvers! aukštyn kojom, kad 
visus velnius išvarinės! iš mūsų apylinkės, - juokavo kaimo turtin
giausias ūkininkas.

Senis Noreika prasijuokė, jo žila galva skyrėsi iš kitų tarpa 
Jis prisiminė jaunas dienas, kai jo svajonėse buvo mažutis ūkelis, 
nuosava šeimynėlė. Šiandien atėjo viskas netikėtai. Per penkioliką 
metų išstūmė "Velniamynė" turtingą ūkininką, 40 hektarų savininką.

Kaimo kūmutės negalėjo atsistebėti Noreikų vaišingumu. Stalai 
lūžo valgiais ir gėrimais. Prasidėjo nuoširdesnės kalbos.

Apskričio agronomas pasakė kalbą. Jis nugyrė Noreikas, palin-
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kė jo ir sunums eiti tuo pramintu tėvo t ku, - tėvo, kuri s taip gra
žiai sutvarkė sodybą, taip gražiai tvai -;o kultūrines pievąs. ganyk
las, laiko veislinius gyvulius-.-.

’ "-Apskričio kultūrtecbnikaš- savo m ožtu_ rtųpie sė’tą žmogaus kovą 
su nei šbrendamai s ir paskendusiais vanc-enyje z e'm ė suplotai s.-

- Su laiku tokių kaip. “ Velni amyn- ” ' Lietųvojeąneliks. _ Liks tik 
-vietų-pavadinimai'.. Žmogaus-ranka moka .uga’lėtųį visas kliūtis, jeigu 
tik jis pradeda kovą,’— brėžti n ai. pabr. žo kulturtec'hnikas. j

Kalbė jo dar ir pienininkap, .pasvei inpą, tįor&įką kaip pirmaei
lį ūkininką,:, daugiausia pristaciųdį pier j į pieninė.

TTorėįka itik lingavo žilą: galvą. Ž tų’visų .geradarių žodžiai 
• ?j am ■ lipė. pi’i e Ąširdi e s. Jis jautėslįdar virt e Snip.,/ Jam buvo. - malonu 
žiūrėti-’’ įHuoa; apkrautus stalus, /l.tą putojantį alips Jam buvo, lyg 

. atpildas už tas nemiegotaš•naktis pūslėtom rankom;,;, kurios "kilnojo 
kelmus, kasė nu Sausinimo griovelius. . -J'f'lV-'

Įkai-ttfsitĮs svečius Noreika’-vedži o jo po savo /’vienkiemį, .rodė 
tas •vietas ,’ktir; stove jo nei šbrerutSmi; liūnai, .p. dabar ganėsi, juodmar
gės fir kitas'gyvuliu prieauglis. i .

— .čiži, siįoj vietoj, radau, ūš tą. baubi į, kur’dabar sienoje pas 
mane kabo/"Noreika Vietą;'--’ Jis mirė, užleisdamas šitą vietą 
man - Noreikai! • ' 'f-* t

• Svečiai juokėsi, i.š Noreikos pas akė jimų. /Jie negalėjo tikėti 
l^avo akim, kad ’’Velniamynė" galė jo '.pakeisti savo veidą, kad Norei
ka.;.. bernas i s galukiemėš . ^^lypo, šiandien^, juos vaišina, kad šian
dien jis turi gražią gyvuli ų." bandą, dvidešimt., melžiamų karvių...

1 - Taip,'.Noreika ir "Velniamynė" parodė apylinkei, kad darbas ir 
didelis pasiryžimas nuverčia didžiausius kalnus. • ,

.Jaunimas vaišėse neatsiliko..’Jis,'mažai rūpinosi "Velni am ynės 
įrengimais-;" Juos viliojo mUzi'lž&J -j auri'at viskas --junk-ds, vėsus gojelis 

—■ Jie be medžiaginių turtų/ dar rado- kitokį .pasitenkinimą.kito
kią laimę<-. ■: . ’■■ ■•7 / .’-J.- _■ —'

Kaim’.o;?‘jaunįmas.,./nepažinęs. miesto- j aunimo „užkulisįnio dziauga
mo, yra tyras' ir...nekaltas:, kaip kūdikio ašara. Žodis ''meilė" ..nebus 
valkiojama kiekviename posakyje, ir ta pati meilė’.pasireikš kaip ne
kaltas spindulėlis ankstyvą rytą per’mažutį klėties langelį. Širdis 
.atras širdį tik vien iš plakimo, iš nuleistų blakstienų .žvilgsnio. -.

- - • Nereikės ieškoti mėnulio prieblandos, nereikės imti citatų iš 
rašytojų veikalų apie .meilę. Įsimylėjęs'drąsiai užmaus aukso^ žiedą 
ant virpančių, merginos plr/štų, o purpurinės j , nepažinu si os dažų lu
pos, 'su.jungs,Įjų.amžinam, gyvenimui... ■ •

■<£>.-^jeigujis ieškos;., turtingos sau. žmonos, tai ji nueis' ten per. 
rūku paskendusi as ’ pievas ;'d upelį/ nuplaus savo .įraudusį-veičlą upe
lio sietuvoj ir vėl grįš namo susikaupus ir rami, kaip po pirmosios 
komunijos.- Ji neieškos--keršto žodžių, nes ji perdaug myli, kad ga
lėtų prakeikti...... 15^.

Praeis‘vasara ią? vėl žiema. Jos meilė liks tik prisiminimuose.
Paims -ją'kitas,- o jeigu nepaims liks senmergė, .davatka. Vasa

rą patarnaus laukuose.. o žiemą verps linus 'ir^vil-pas turtingosioms 
jaunamartėms...’ ‘

Jaunieji Noreikos.- '.žiūrė jo’ tvarką 'vai šmečiu. Visur jų buvo pit_ 
na, Visiems j’i'e-patarnavo^Pašokęs<skūpėdavo.. į trobą, lėlsdavčr' alų. 
Viepa^pdlstydavo stiklus se-rii'ams,’ .o antras-užimdavo jaunuolius.

. -šis, vdkaras toli nuskambėjo už "Velniamynės", - visi buvo pa- 
tenkinti', -'SveČiai džiaugėsi vaišingu šeimininku, o šeimininkas-ma- 

'loniais svečiais. ’ • '
Švelnios dainos iš'ištinu lietuvišku kiutinių paliko ilgus pri-
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siminimus Noreikoms. Bet jie neilgai minėjo taa kryžiaus iškilmes' 
ir "Velniamynės" įkurtuves,

Atėjo kiti laikai, o su jais kartu ir pikti žmonės, kurie pa
mynė po kojomis žemiškąjį grožį, žemiškąją laimę,JTokie žmonės,kaip 
"Velniamynės" Antanas Noreika, kuris prakaitu atkūręs dalelę Lietu
vos, pasidarė "buožė"?. prasikaltėlis ir liaudies priešas.

Jį išvežė į Bravęnįškįus už pyliavų ne pristatymą. Jie sunai
kino jį kaip didžiausią nrasikaltėlį* Jo pūslėtas rankas sunkiai 
atplėšė nuo krauju ir prakaltu., pritvinkusios žemės...

Noreikų sūnūs sukrito kaimo palaukėje už Lietuvos laisve, o 
senė Noreikienė buvo išmesta, miestely je. negyva pakeliui į Sibirą.. .

Liko tik vienas dievadirbys Anastazijus "Velniamynėje", Jis 
apsiblausęs prieina prie tos vietos,..kur stovėjo kryžius, ir mel
džiasi. Apylinkė laiko jį bepročiu../

■ "Velniamynė" atgauna pirmykštį savo vaizdą. Apylinkės raudo
nasis viešpats, įsikūręs Noreikų ūkyje, baigia viską sunaikinti. 
Juodmargės pranyko pyliavų katile/'kultūrinės pievos ir ganyklos 
išnyko, nes niekas jų nežiūri, smulkaus-nusausinlmp grioviai užsi- 
mynė. Rudenį, kai palyja lietus, "Velniamynėje" telkšo vanduo.

ir Anastazljus, pagautas įkvėpimo, sudėjęs ant krūtinės ran
kas, meldžiasi: ...

- Gerasis Dieve, kam užlęidai "Velniamynę velniams. Juk No
reika tiek įdėjo prakaito'ir darbo,, kol jis velnius i,š"Velniamynės" 
išvarė. Grąžink, Gerasis Dieve,, senąjį seimininką, o raudonąją"Vel- 
nlamynės" velnįii gūžtą nuplauk į Aluntos upelį.

Ir Anastazijus suklumpa. Jis laukią to laiko, kada "Velniamy- - 
nėję" vėl pasirodys "akys" ir pėškapdine žemių vi&špdčius, permir
kusius krauju ir jau lavonais bšdv.okianeius_

Uchtė ■' ' • " ’■ . ••
1946,Vi.7. /P)..'' - *■ . . r ■_

Mes kritom, kad šviestų'jum padangių saulė, 
Kad jūs niokėtuinėt kaip gintį tėvų šalį, 
Kad amžius •■atsimintų išgamos, ir jų vaikai,

f Jog'laisvės nieks ;parduot negali!

Mes kritome, kad didvyrių dvasią nemirtų, 
Kad ęlir.bti ir kovot - valia spindėtų geležinė, 
Kad būtų broliškai vieninga ir’laisva - 
Mūs Lietuva, mūs mylima tėvynė!.. _ v

Stasys Santvaras
• * ;'t -o "-' o - 0 - o - o

e •- ■ • •

Nuo tos dienos benamiai žiburiai - . -.
' ' Mažytės laisvės atskalos - klajoja 

. Po svetimas Žemes ir šiapus ir anapus 
Viena mintim į vieną kelią plakas: 
Uždegt šviesas ateisiančiam rytojui.

' ’ ' Vytautas Kastytis
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Liepom žydint, mes išklydom 
Vieškeliais vingiuotais, 
Kai tėvynė j žiedus:skynė

• Slibinas kraujuotas. •
'' ■ ’' ■ ■" ;

Ten palikom-be. vainikų 
Rymantį, smūtkelį
Ties sodyboms saulei žibant 
Jau ne mūsų dali ai. •;

Žjom.. Klūpom, Drėko lūpos. 
Skaū sm as. -ši rdį gėl ė, 
Kad tėvynė, kurią gynėm, 
Mums vartus užkėlė

• ...•'

i

įr '

Drėgnos akys.tolius sekė 
Kur gi Šia tas. kraštas, • 
Kurs priglaustų ir atjaustų 
Mūsų skausmo naštą? .

Bet nemojo- svetimoji , 
Žemė mums taip meiliai: 
Šaltos širdys neišgirdo, 
Kai maldavom gailiai.

Klupo gėlės. Audra šėlo. 
Žiauriai ji mus-blaškė. 
Pakeliuos ten klupdė uosius, 
Jaunus žiedus raškė.

Tuose dūžiuos nepalūžę
Viltį mes gaivinę,

Baug iškentę, džiaugsmo šventę 
vesime tėvynė j f ■ .

o - : -

Kur, gimto ji-pieva, tu žėlei, žydėjai, , , 
Šiandien tyrų smiltį pusto gūdūs vėjai, 
Ir klajoklio taką, kaip našlaitės skraistę, 
Ilgesio ir graudžio ašaros aplaistė...

Jurgis Baltrušaitis
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VI. Būtėnas
M-Ū ŠOS DAINA

Kilo baltas, beitas ryto rūkas, 
Ir darželiuos sviro Jazminai, 
O kažkur’ audra baisi, pasiutus 
Lyg grūmojo žemei mylimai.

Traukė vyrai ginklą iš palėpių, . 
0 raudojo vėjas neramus:
- Jau gimtoji žemė keltis liepia, 
Einam., broliai, 1 Mūšos krantus!

Ir rankas sugniaužę kaimo vyrai -
Mūšiui dėstės krantuose Mūšos, 
O pirkelėj ašarėlės biro,
Ir širdelė skendo sopuliuos...

. . ' . ■ , ■ ■ ' ' •• .• - eis

Daug nubiro ašarų ant rožių, 
Kai daina aidėjo prie Mūšos...
Tai daina šiurkšti - ne., meilės žodžiai :
Tai daina granatų tik krušos. • ’°

■Vėl Mūša ramiai laukais banguoja,
Baltas rūkas kyla pašinais... ’ ’ r / "
Lauki, lauki, mergužėle mylimoji:
Broliai laisvės šydą tau atskleis.

Tu tada dainuosi meilės dainą 
Grįžusiam iš kruvinos kovos...
0 dangaus gerasis Dievas laimins
Sūnų žemėj kritusi savoj. -

Aloyzas Baronas
■ T U KASDIEN SAVE KLAUSEI

Baisiai liūdnas kasdien save klausei,
Per naktis kankinai s ir. galvojai:
- Ak, kodėl tu pro šal prakeliausi,
Nei pažvelgt,.nei pamot nesustojus? ,

Tau krūtinėje kažkas sudužo,
Kai paliko aišku, kad mergaitė
Skrenda kregždėm lengvom per geguži, 
0 tu rudeni baigi prieiti. ’

Taip, žinai, o bijojai vis šito,
Kai stebėjai jos potamsius plaukus:
Niekada jai tavęs nepavyti
Ir.tau jos niekada nepalaukti..

Kas jūs vasarų skirtumą mažins?
Niekas, rie I 0 ruduo tau vaidenas,
Nes matai tu ją dingstančią gražią, 
Kaip pilis auksines nuo ekrano.
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Mažės provincijos miestelis skendo-vasaros gėlių žieduose. 
Raudonos rožės, skaisčios lelijos ir daugybė kitokių įvairiaspalvių 
žiedų puošė lietuvaičių darželius. Soduose kabojo priBirbusių ser
bentų kekės, nioksojo dideli agrėštai. Vasarą savo gražybėmis puošė 
ramią Šiaurės Lietuvos žeme.

Tik švelnus vasaros .vė jelis, pūsdamas iš rytų, savo šilki
ni ai£ sparnais vis dažniau nešdavo šiurpų dundesį, lyg graudų verks
mu. • ■ ' : •' „

Šviesiaplaukė Regi-na-,parimusi savo puošniame darželyje, su 
nerimu širdyje klausėsi' vėjo atnešamo keisto dundėjimo, kažkuo pik
tu grūmojusio. ' *

T&nsūs vakaro Šešėliai driekėsi viršum žydinčių, gėlių, vO g Re
gina vis klausėsi vėj.o’pasakos, ir kažko laukė. 0 tas vėjas šiurkš
čiai kartojo dun... dundun.. / Švelni ame Reginos veidely je, jos 
melsvose akutėse žiebėsi didis nerimas. Jauna ir’ grąži, kaip žydin
ti rožė, vis gyva, kaip vasaros saulė, spindėjo ji tnėrgame daržely
je ' -š IzG’Gatve praslinko vorelė vyrų su baltais raikščiais ant ranko
vių; Jauni buvo tie vyrai-, kaip jauna jų Tėvynė/ Tylūs ir susikaupę 
slinko jie rytų pašvaisčių nušviesta miesteli o’.gatve,. Vėjo pasakos 
juos pakėlė iš gimtųjų sodybų-. Atsisveikinę sii motinėlėmis Ir myli
mosiomis mergužėlėmis, jie skubėjo prie didžiojo tikslo, padiktuoto 
Motinos Tėvynės, fe jo -jie, pasiryžę būti tokiais pat ištikimais sū
numis, kokie buvp. jų pirmatakal -- 1919 - 20 metų savanoriai kūrėjai.

Tyliųjų vyrų tarpę" ėjo studentas Vytautas. Vasaros vėjas glos
tė jam garbanotus plaukus ir tamsus nakties šešėliai bučiavo raus
vus skruostus. ‘ • "*

Neramūs Vytauto žvil gsni ai vis..krypo į ša|is, tarsi norėdami 
ką pamatyti. Širdis nėrimo-krūuiaė Ji/ jos dūži ai aidėjo jauname kū
ne ir maišėsi su' dūži ai s / vė jo bangomis, plaukiančiais iš rytų.

... ir pamatė jis "tą, ko širdis norėjo, ko Jaunystės svajos 
troško: pamatė ją vieną daržely berymančią, besiklausančią baugi
nančių vėjo pasakų, pamatė tokią pat jauną ir skalisči-ą, kokią pali
ko išvykdamas į Vilnių. ’ ’ .

Vytautas spaudė savo karštas, jaunyste degančias lupas prie 
josios. Didis džiaugsmas užsidegė abiejų veiduose. -sVA.

«- Regina, tu girdi vėjo pasaką... Kokia ji liūdna... Tai Mo
tinos Tėvynės balsas, kviečiantis sūnus pakilti iš gimtųjų pirkių, 
iš aukso laukų ir eiti prie didžiojo uždavinio.-Tai laisvės varpė 
balsas: "Tas laisvės nevertas, kas negina jos”. į |

Virpantis. Regi e kūnas, prisiglaudė prie’Vytauto. Ji rankomis 
tvirtai apkabino Vytautui k-’V-ią. - f

- Vytuk, girdžiu... Bet aš nf'piiMrąį.u nuo tavgrfi’ Ej-sim kariu 
į ugnį, eisim į mūšį. Težydi vienišes gėlės čia daržely, kaip žydės 
mūsų laimė. ‘
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Praslinko virtinė dienų. Daug vežimų su liūdnais veidais nu

dardėjo miestelio gatvėmis 4 vakarus. Tai ramūs Lietuvos gyventojai, 
apleidę senąsias sodybas, keliavo į rūsčius vakarus. 0 iš rytų, kai p „• 
tamsus, debesis, slinko piktas siaubas rytų Augštaltijos laukais vis 
tolyn ir tolyn 4 vakarus. Šiurkštus vėjas šlamėjo aukštųjų klevų la- 
puošė ir aidėjo stiprūs dūšiai dun... dun... Dangus raudonavo nuo 
pašvaisčių, o kažkur toliau tarškėjo automatų šūviai.

Vora vyrų su kulkosvydžiais ir šautuvai atslinko miestelio pa- -• 
kluonėmis į rytų pragarą, Vytautas žygiavo, nešdamas kulkosvydi,žy- • 
giavo, klausydamas Motinos Tėvynės balso. Ne jis vienas, bet dar :- 
šimtas tokių ęat jaunuolių ėjo kartų su juo, žvelgdami į klaikius 
rytus, kur kyšojo ugnies liežuviai ir grūmojo didis pragaras.

..Vyrai priė jo-tylią upę. Bangavo vanduo, ir Jame, atsispindė jo 
raudona pašvaistė, - raudona, kaip sesučių darželio rožė, raudona, 
kaip nepamirštamos Reginos lūpos, raudona, kaip tyliųjų lietuvių 
kraujas. • M '

Ant augatų ūpės krantų vyrai apsikasė. Išsidėstė jie toli vie- 
nas nuo kito, nes mažos jų jėgos buvo, Vytautas pasistatė kulkosvy
dį ir atgręžė į rytus. Upės pakrantėje mirgėjo šviesios vasaros lau
kų gėlės. Prisiminė Vytautas gėles Reginos darželyje ir... gražiau — 
šią iš visų gėlių -ją.,* ' - - t :

Rytuose sutratėjo kulkosvydžiai $ į dangų pakilo rakietos. Ženk- ” 
las duotas. Už gimtosios Žemės laisvę, už jaunystę žavią ir nema
rią... Sužaibavo ugnis nuo upės krantų, sugrojo jaunųjų lietuvių 
ginklai, ■ . ■

O iš ten su visu smarkumu gaudė patrankos, zvimbė švino gaba
lai'. Jauni lietuviai tvirtai laikėsi prieš gausias priešo jėgas. "Už; 
gimtosios žemės,laisvę, už jaunystę-žavią ir nemarią" - ; kartojo 
salvės Šūvių. 1 ’ : . •• • ’ •

Baigėsi šoviniai. Lietuvių ugnis silpnėjo. Priešas kėlėsi per.r 
upę... Į Vytauto apkasą atšliaužė sušilusi dulkina Regina^ tempdama 
šovinių dėžę. Spindėjo žvalios jos akys, veido bruožuose žaidė drą
sa. __ ■

- Laikykis, Vytautai! Dar sugrįšim į rožių darŽBlį, vėjas^-s'a- 
vo šilkiniais sparnais atneš mums gražią, gražią pasaką.... J-;-- . ’ 

Sviediniai zvimbė pro ausis, minos sproginėjo abipus. ■ apkasų.- 
Regina šoko iš apkaso. Kažkur žemė sudulkėjo nuo sprogsta.-.ųlos mi
nos, ir Regina dingo, . . ' ■

Vytauto kulkosvydis vėl nespringdamas dirbo, bet jo draugų 
ugnis vis silpnėjo. Šovinių... šovinių... ..

Tūkstantinės priešų jėgos palaužė lietuvių pasipriešinimą* Iš 
užpakalio ir iš šonų glaudėsi kietas žiedas. Lietuviai pasitraukė 
iš apkasų..o Ne tik dangus į bet ir žemė raudonavo nuo sruvenančio 
kraujo. . ;

"O garbinga tu, Lietuva, kad turi tokių sūnų", - klausėsi vy
rai šlamančių smilgų balso. , _z

Piktasis siaubas pylė visais ginklais* Vyrai šovinių jau_ vi
sai nebeturėjo. Bet... vėl atsirado Regina^ vėl šypsojos jos lūpos, 
kai padavė vyrams ryšulį granatų. Pradžiugo Vytautas, pradžiugo ir 
draugai. Mirtis mūsų bus garbinga!

Pakilo baltos drebančios rankos į viršų, ir didžiulis sprogi
mas perskrodė neramią Tėvynės padangęi
— - — — — — — — — — U — — — — — — — — , —

Už sodybų degėsių kilo raudona rytmečio saulutė. Į padanges 
pakilęs vieversėlis čyreno ir sveikino žmones ankstuj! liepos rytą. 
Iš po didžiulės audros gnmta buvo taip rami ir graži.

•Tik upės pakrantėje gulėjo krūvos tų vyrų, kurie vakar su di
džiausiu užsidegimu kovojo už Motinos Tėvynės laisvę. O jųjų tarpe 
Švietė rausvas Reginos veidas. Raudonas sultys sruveno iš jos gal
vos ir pravertos lūpos tartum kartojo: "Mes vėl sugrįšim į rožių 
darželį ir klausysimės vėjo pasakų."
Seedorfas
1946 m.
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Mano tėvų namai baltomis langinėmis stovėjo apsupti seno, di
delio sodo, kuri aš taip mėgau! Ak, musų sodas b Klauskite, ko jame 
nebuvo9 Kaip sename Lietuvos kunigaikščių dvare, be-/įvairių vaisi
nių medžių, jame buvo dar senų klevų, liepų ir baltų beržų! Viename 
šakotame medyje buvo įkeltas sulūžęs vežimo ratas, ir jame įtaisy
tas gandrų lizdas. Visoje apylinkėje tik pas mus kiekvieną vasarą 
viešėdavo iš šiltesnių kraštų sugrįžę gandrai, kai kitų sodybų jie 
kažkodėl nemėgo. " < -X-

Mano tėvų namus.turėtų pažinti kiekvienas pabėgėlis, esąs da
bar Vokieti joje, Anglų ar Amerikiečių zonoje, keliavęs pėsčias ar 
važiuotas keliais per Suvalkiją Vokietijos pasienio linkui .19'44- me
tų vasarą tūkstančiai tokių pabėgėlių vežimų ištisomis dienomis be 
/paliovos važiavo, bėgdami nuo fronto ugnies tolyn, o mes via dar 
tebebuvome namie, diena iš dienos girdėdami vis garsesnį ir, garses
nį fronto kautynių triukšmą. v ' i.

Kiekvienas pabėgėlis, apsistojęs nakvynės mano tėvų namuose, 
gaudavo pastogę ir maistą, taip pat ir pašaro arkliams. ' išvykdami 
toliau, prie Vokietijos pasienio pabėgėliai su ašaromis akyse at
sisveikindavo, dėkodami už tokį didelį jų nelaimės atjautimą. 0 bu
vo sodybų, kuriose jie negaudavo savo, mažiems vaikams duonos žiau- 
barėlio, nors nuo bombų ir artilerijos sviedinių jų namai su visu 
turteliu buvo jau sudegę.

Mums vis dar sekėsi išsilaikyti tuose senuose namuose su bal
tomis langinėmis, nors vokiečių karo žandarai, su metalinėmis len
telėmis ant krūtinės sukiojosi apylinkėje, čia vienam, ten kitam 
kaimui isakvdami per keletą valandų išsikelti nuo fronto toliau.Tik 
atskiros sodybos toli nuo vieškelių ir. kelių, apaugusios krūmais ir 
medžiais, buvo laimingos oazės, nepaliestos tų įsakymų. Nežiūrint į 
tą, kad rusų artilerijos sviediniai kartais pasiekdavo sodybas ir 
krisdavo netoli jų pavojingai sprogdami, mes tebegyvenome namuose, 
kurių palikimo negalėjome ir įsivaizduoti.

o-o-O-o-o
Jau didžiosios pabėgėlių masės, lyg įšėlusios juros bangos, 

buvo nusiritusios į vakarus. 0 frontas, lyg baisus pragaras,virė ir 
griaudė. Dienomis, augŠtai skraidydami, staugė vartydamiesi baltį 
lėktuvai, apšaudydami vieškeliais važiuojančiuosius tankų ir kariuo
menės dalinius, kurių vis daugėjo. Naktimis,_Pastebėję neatsargų 
namų žiburėlį, jie numesdavo son bei ten bombų, padarydami gaisrus, 
Tas viskas buvo niekai, palyginus su tuo, ką mums atnešė viena gra
ži rugpjūčio mėnesio diena., jau nuo pat ankstyvaus tos dienos ryto, 
kanonada taip kurtinant ai gri audė, jog atrodė,-kad namų langai iš
byrės nuo viską supvrLinahxi o "juo. Dejavo žemė...

Taip, tai buvo atėjusios sprendži amosios^dienoc „ųy veoim na ta
vo toks menkavertis dalykas! Keista atrodė, r-f' ?1’gus į javų neuž
matomus laukus, į žaliuojančias pievas ir jose ramiai besiganančius
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galvi jus.Už 14 kilometrų nuo mūsų sodybos ėjo žiaurus mūši s. Šį gra
žų rugpjūčio mėnesio rytą tūkstančiai žmonių mirė, suplėšyti svie
dinių, sušaudyti..,

o - o - 0 - o -o
Tą rytą kieme išgirdome arklių trypimą ir žvengimą, ir gar

sius svetimos kalbos garsus. Kas gali žinoti, kas ten galėjo būti? 
Gal... Bet įėjęs į kambarį tėvelis-išblaškė šiurpų išgąstį, nors jo 
visiškai ir neišvaikydamas. Jis man liepė išeiti pakalbėti su vo- 

' kiečiu, sužinoti, ko jis nori.
Kai pravėriau prieangio duris, pamačiau ant neramaus žirgo 

sėdintį jauną karį. Jis pareiškė, kad Jo dalinys apsistosiąs kuriam 
laikui mūsų sodyboje.

Daug vežimų jau buvo privažiavę į seną sodybą, kiti dar va
žiavo. Vyresnieji šūkavo, nurodinėdami kareiviams vietas, kur ge
riau pastatyti vežimus. Kiti kareiviai negailestingai kirto alyvų 
šakas ir jomis dengė vežimus ir karišką virtuve. ' ■ ■

Jaunasis karys paminėjo, ar negalėtų įeiti į vidų pažiūrėti,ar 
‘ neras vietos mažai lauko virtuvės rastinei’. Jis vikriai nušoko nuo 

arklio, ir įėjo paskui mane į. vidų, Tėvelis sekė paskui. .
Taip, tas kambarys,' kur buvo tik ’didėlis stalas, kėdės* pri

krautos lentynos knygų ir radijas, jam patiko. Jis'tikįs, kad mes 
nieko neturėsime, jei tuo kambariu bus kurį laiką pasinaudota. Ne
žiūrint į Jo mandagumą, ar mes galėjome pasakyti 4,re"? •

Greitai jie susinešė įvairias dėžes. Kambaryj.e pradėjo tar-/ 
skėti rašomoji mašinėlė. Sename sode jau rūko karinė virtuvė. Joje 
gamino pietus fronto linijos apkasuose esantiems kareiviams...- '* 0 
frontas vis bjauriai murmėjo. Iki pietų balti lėktuvai ypatingai 
lakstė ir apšaudė kelius,, jei tik pastebėdavo ką nors važiuojant .Po 
pietų viskas nurimo. Aš išėjau į sodą, kur jau buvo kareivių pri
teršta, medelių prilaužyta. Badau vieną medžiais apsuptą ir■ saugomą 
ramią vietelę. Atsiguliau jos augštoje žolėje, Žiūrėjau į slenkan
čius per melsvą dangų baltus lengvus debesėlius...

o-o-O-o-o.
Ir štai vos girdimas lėktuvo urzgimas. Jis vis didėjo. ~Buvo 

daugybės lėktuvų balsas. Tas balsas buvo šiurpiai grėsmingas.1š ar
timesnių ir tolimesnių miškų ir medžiais apaugusių sodybų, ■ pradėjo 
šaudyti priešlėktuvinė artilerija, kurios paskutinėrais dienomis gau- 

( šiai buvo privežta. . . . ■ .
Išgirdusi išgąstingus kareivių šūkavimus slėptis, aš atsisto

jau ir pamačiau atskrendant į mus daug lėktuvų. Dideli lėktuvai skri
do, kaip gervės taisyklingoje eilėje, neatsižvelgdami, kad'- aplink 
juos sproginėjo priešlėktuvinės artilerijos sviediniai. Kiti lėktu
vai, lyg kregždės, nardė aplink juos, vartydamiesi ir apšaudydami 
pastebėtus taikinius. Atrodė, kad šie visi lėktuvai atskrenda nu
mesti baisiųjų bombų tik į mūsų sodybą. Bet lėktuvų banga praskrido 
viršum mūsų sodybos, nunešdama bombų krovinį numesti kitur, į vaka
rus, gal net į Vokieti ją, iš kurios, -nuo aųgšžumos, būdavo, matyda
vome baltus namus raudonais čerpių stogais.

Dabar pasigirdo; nau jos lėktuvų bangos ūžimas. Vėl prasidė jo 
priešlėktuvinės artilerijos šaudymas. Sprogstančių bombų perkūnija 
privertė mane slėptis. Ak, tas mano slėpimasis! As pasislėpiau po 
serbentų krūmu ir stebėjau besisukaliojančius ore lėktuvus, kurie 
smigo ant sodybų, kelių, apšaudydami juos .ir ant jų numesdami bombų 

o-o-O-o-o
Staiga pastebėjau tris lėktuvus, kurj e greitai skrido ant mū

sų sodybos. Dieve mano, jie gali pastebėti dūmus! Karinė virtuvė
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kūrenama rūksta. O kas gali būti tikras, kad nepastebės lakūnai ka
reiviškų vežimų, nors jie ir apmaskuoti medžių šakomis?

Tuo metu lėktuvai pasivartę pasviro nosimis žemyn, ir aš jau 
nebegalėjau ramiai žiūrėti į juos. Kritau kniūbsčia ir prisispau
džiau prie žemės. Baisus trenksmas. Lėktuvai, numetę bombas,dar pa
leido 4 mūsų sodybą po seriją šūvių.

Dabar Išgirdau klaikų žmogaus šauksmą. Kažkur kriokė sužeis
tas arklys. Pasileidau tekina į tą sodo pusę, kur buvo girdėti det 
javimas. Ir ką aš pamačiau? Jaunas* karys, lauko virtuvės viršinin
kas, gulėjo nutrauktomis kojomis ir beprotiškai saukė, plūsdamas 
kraujuose. Toliau spardėsi gražus jo arklys. Netoliese buvo sprogu
si numesta bomba, kur juos sužeidė. Tuojau prie sužeistojo atsirado 
kareivių. Aš nuskubėjau i namą, kurio langų stiklai buvo išbyrėję. 
Kambariuose pilna dulkių.

Tėvelis skubiai įbėgo ir susijaudinęs pasakė: "Užmuštos pen
kios karves ganykloje... Du arkliai, patys geriausi užmušti..." Jam 
taip pasakius, pasigirsta motoro urzgimas. Vėl lėktuvai atskrenda! 
Tėvelis tarė: "Elyt, bėk į sode esantį rūsį ir ten būk iki aš atei
siu." Prašydama tėvelį greitai ateiti, aš išbėgau į rūsį. Kaip tik 
spėjus įlįsti į rūsį, lėktuvai jau buvo viršum sodybos. Tiems nu
skridus, plūdo kiti. Mėtomos bombos sproginėjo arčiau ir toliau.Bu
vo girdėti patrankėlių ir kulkosvydžių šūviai. Priešlėktuvinė vis 
dar šaudė..«

Pradėjo virti frontas. Viskas pavirto į maišatį...
Iki vakaro pralindėjau rūsyje, nesulaukdama ateinant tėvelio. 

Temstant, nustojus lėktuvams siausti, išlindau iš rūsio. Ir ką aš 
pamačiau: mūsų namai degė!

"Tėveli, tėveli, -kur esi?" šaukiau, bėgdama prie liepsnojan
čio namo. Kareiviai žiūrėjo į mane, nustebinti mano verkimo ir aša
rų. Jų veidai buvo šalti ir bejausmiai. Mano tėvelio niekur nebuvo, 

o-o-O -o-o
Ir atėjo naktis. Mano tėvų namai sudegė, savo liepsnose pa

laidodami tėvelį, o kartu su juo ir visą šviesią mano praeitį. Visa 
apylinkė žėravo gaisrais, kurie dar ryškesni darėsi vakarui tems
tant, Degančioje sodyboje pasirodė naujų karei viii. Lauko virtuvės 
kareiviai mirusį jaunąjį viršininką palaidojo sode ir su gurguole 
skubiai išvyko toliau. Į jų vietą atsikėlė kažkoks štabas.Prigūžėjo 
daug mašinų. Niekas nekreipė dėmesio į mano skausmą. Man buvo pata
riama apleisti sodybą, nes, esą, kiekvieną valandą prasidėsiąs di- 

* dysiš priešo puolimas.
Prieš auštant jis prasidėjo. Mane paskutinį pasilikusį civylį 

žmogų visoje fronto apylinkėje paėmė vienas karinis sunkvežimis.
o-o-O-o-o • z

Mano tėvų namai! Namai, kuriuose aš augau^ iš kurių aš išėjau 
į pasaulį tokį platų, tokį didelį, - kokie jus šiandien esate man 
mieli ir brangūs? Vasaros dangus viršum jūsų yra daug žydresnis ir 
gilesnis, vasaros vėjas, kukždąs sodo medžių lapuose, daug švelnes
nis ir meilesnis, pievose gėlės daug gražesnės ir margesnės,negu aš 
randu beklaidžiodama kur kitur, svetur. Kaip man sunku buvo jus pa
likti ir jus apleisti 1944 metų vasarą, mano tėvų namai!..

O štai, jau antri metai, kaip aš nebraidžioju po žydinčias 
tėvų sodybos pievas. Vasaros kaitriose dienose neklaidžioju upelio 
tankumynuose, būdama tik su savo klajūnėmis mintimis, tik su savo 
•slaptomis svajonėmis ir neįvykdomais mergystės troškimais. Gyvenimo 
upė*mane neša vis tolyn ir tolyn nuo jūsų. sugriauto židinio, mano 
tėvų namai !

29



- 29 -

Mano tėvų namai, ar ne jūsų pastogėje as išvydau pirmą kartą 
pasaulio šviesą, kai mėnuo šelmiškai žvelgė per langą 1 vidų, o mo-.. 
tūlė mane ant rankų, laiminga būdama., supo... Ar. ne jūsų pastogėje 
gražiausios mano mergautinės dienos buvo vainikuotos kentėjimais šir
dy, kai po eilės skausmo metų mirė suvargusi, palūžusi, nemigo nak
tų ir rūpesčių iškamuota, brangioji mano motina. Ten, kur mano pa
saulio horizontai baigdavosi su sodybos galulaukėmis, nors vėliau ■ 
jau laiminga aš nebuvau, bet mano pasaulis buvo nepaprastai puošnus 
ir man didelis, didelis... ' ■ • .

Mano tėvų namai, ar llgas^dar kelias sugrįžti i jus? Jūs vis■■ 
dungsote mano mintyse, lyg priešų sugriautos pilies griuvėsiai. Ne-, 
jūs dar nesunaikinti!., jūsų nesugriovė siautę karo vėsulai, granatų 
ir bombų skeveldromis išarę ir išpurenę juodą sodybos žemę. Jūs dar 
tebestovite prieš mane kartu su vaikystės ir jaunystės metų . švie
siais atsiminimais. Tebestovite sename sode jūst mano tėvų namai, 
saugomi augštų klevų, senų liepų ir beržų, ir as dar. sugrįšiu I Su
grįsiu, sugrįsiu į jus! - .

Flensturgas ■ ....
1946 m.vasara “

o - O - o - 0 - O - O - O : ■> ,
■■ ■■ : . . y- /y/-;. .■ , ,

Redagavo Bronius Ke4arausfcas 
e r q i d/ų, \j uos 07> 

/iš keistuolio fantastinių pasakojimų/

Kalp_aš patekau ant asteroido? - ..... -■-•

Aplink Saulę ■ , be devynių didžiųjų planetų su -jų palydovais 
ir be asteroidų, gana didelių ir skrie j ančių tarp Marso ir Jupite
rio orbitų, juda daugybė visai mažų planetų, iš kurių daugelio . ne
galima matyti net ir per teleskopą, . , . . —

. Ąpie jų buvimo tikrumą galima įrodyti tokiu.būdu: niekas nea
bejoja apie buvimą daugybės akmenų /aerolitų/., kurie, kaip ir pla-< 
netos, sukasi aplink Saulę; dalis jų-užkliudo Žemę ir krinta . ant-, 
jos; kita dalie krinta ant Saulės’, truputį palaikydama jos spindė-, 
jimą, Jei yra smulkių ir stambių dangaus kūnų, kodėl gi negali būti 
tarpinio didumo?xx/ . r

Aš buvau ant asteroidų ir dar ant mažesnių planetų ir mačiau, 
kaip ten gyvenama. 0, tai nuostabus kraštas! •

. . ‘Atsitiko taip.
Klajodamas šviesos greičiu dangaus erdvėse, be kitko, patekau 

ant vieno asteroido; radau ten išmintingų būtybių, kurios manimi- 
labai rūpinosi, davė man dirbtinę atmosferą, uždarytą iš dalies, 
skaidriame stikliniame rutulio formos prietaise, kur buvo augalų su 
labai gražiais prinokusiais vaisiais, puikiai numalšinančiais alkį 
ir troškulį.

Bet to maža. Kai panorėdavau pamatyti jų gyvenimą, jie s’anda-- 
rial apdengdavo mano kūną, nepaliesdami jo formos ir judesių lais-

Straipsnio gale yra terminų paaiškinta. Kitam- skaitytojui 
tas gali praversti.

XX/ v' Dabartį rd« net 1-*? kr. nkersmena asteroidiu
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vumo, ypatingu gana plonu apvalkalu, kuria apsaugodavo mane nuo pa
vojingo atmosferos slėgimo nebuvimo; parūpindavo Jie man indų su 
deguonimi ir įvairių kitų aparatų, turinčių sąryšį su mano kūnu ir 
kuriam laikui atstojančių orą ir maistą. Šie aparatai dėl beveik vi
siško traukos jėgos nebuvimo neapsunkintų manęs, nors Jie būtų ir 
1000 kartų stambesni .

Taip aš išeidavau iš savo trobesio ir viską matydavau.
Gi Jiems buvo vistiek kur gyventi -atmosferoje ar be Jps,ka

dangi du Jos ir, apskritai, visi pašaliniai kūnai negalėjo patekti 
per Jų odą į vidų; atmosferos sluogsnls tik truputį palėtindavo jų 
maitinimąsi Saulės spinduliais...

Apie be galo sudėtingu s j milžiniškus ir labai įvairius pasta
tus ir apie daugybę mano nesuprastų reiškinių nepasakosiuzpaminėslu 
tik tą, kas ypatingai krinta į akis ir kas prieinama mūsų žmogiškam 
protui'

Kai prie Jų pripratau ir išmokau vaizdingosios jų kalbos ,/jle 
man pritaikė ypatingą mechanizmą savo mintims ’'vaizdingai" reikštin
as su jais daug kalbėdavausi ...

Argi reikia priminti, kad Saulė nuo asteroidų atrodė mažytė 
ir švietė bei kaitino J, 4, 5,... net 20 kartų silpniau, kaip ant 

• Žemės? Asteroidai, esą arti Marso, gauna 1/3 dalį to, ką mes gauna
me.' Bet juo toliau nuo jo, Juo mažiau šviesos ir šilumos duoda 
jiems Saulė. Arti Jupiterio šviesos Jėga sumažėja 25 kartus.

Todėl, atsižvelgiant į mano gyvenamąją vietą, man buvo reika
linga didesnė arba mažesnė apsauga nuo šalčio. Tuo tarpu gyventojai, 
būdami labai toli nuo Saulės, turėjo šaltą kraują, kaip mūsų žuvys 
ir vabzdžiai, o Jų kūnai buvo sudaryti iš sunkiai užšąlančių me
džiagų.

Hrmas_mano pašnekę sy.s_su čiabuvi ai s

- Iš kur Jūs? - kartą paklausiau jų.
- Mes - išeiviai iš kiįų didelių planetų,
- Kaipgi jus patekote čionai ir kaip galite gyventi tuštumo ją 

jei Jūsų kūnai buvo pritaikinti gyventi atmosferoje?
- Kaip mes patekome čionai, negaliu jums išaiškinti, nes tai

labai sudėtingas dalykas; o dėl atmosferos - tai mūsų kūnai po tru
putį keitėsi ir taikėsi prie gyvenimo tuštumoje panašiai, kaip pas 
jūs palaipsniui vandens gyviai pasikeitė į sausumos gyvius ir ne- 
skrajoJantie ji į skrajojančiuosius. Apskritai,'pradžioje ant plane
tų1 atsirasdavo vandens, gyviai, o vėliau - gyveną ore ir galų gale - 
gyveną tuštumoje... ■ •

iV" ' - Ašniekuomet nemačiau- Jūsų valgant, - pertraukiau Jo kalbą.
- Kuo Jūs mintate?

- Mes nieko nevalgome ta prasme, kaip jūs' Suprantate smea mai
tinamės, ir augame, kaip augalai, Saulės spinduliams veikiant,

- Tai žavinga, kad Jums nereikia rūpintis duonos kąsniu ir 
nėra reikalo žudyti ir ėsti silpnesniuosius; jūsų gyvenimas - tai 
mano sena svajonė, kuri ..atrodė man neįvykdoma. Bet vistiek aš nesu
prantu... Augalai maitinasi žemės sultimis ir oro dujomis, kurios 
Saulės spindulių energiją perdirba į augalų audinį... 0 jūs sakote, 
kad jus, kaip augalai, nieko nevalgote.

- Pradžioje, tiesa, kol mes nebuvome galutinai susiformavę, 
gyvenome, kaip Žemės augalai ir gyvuliai, ypatingoje dirbtinėje ap
linkoje, išgyvendami Jūsų praeities evoliucijos įvairias embrlolo- 
glnes fazes. Juk ir pas Jus plaštakės ir Įriti vabzdžiai pirmame gy
venimo periode turi- klrminn formą. Taip pat ir varlės - . pradžioje
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kvėpuoja žiaunomis, o paskui plaučiais... Susiformavę apsidengiame 
permatoma tvirta ragiena ir pasidarome tuštumoje nepažeidžiami,•, _

- Tai kaip jūs tokiu atveju kvėpuojate ir valgote?
- Mes jau jums aiškinome, kad jūsų žemišku supratimu mes ne

valgome, 0 mūsiškai mes kvėpuojame ir maitinamėš etai kaip. Ar ma
tote mūsų kūno žaliuosius priedėlius, turinčius gražių, smaragdinių 
sparnų pavidalą? Jie turi chlorofilo grūdelių, panašių 1 tuos,kurie 
nudažo lapus jiems būdinga spalva; kai kurių jūsų gyvulių kūnuose 
yra tokių grūdelių... Sparnai' savo stikliniu apdangalu nieko neiš
leidžia oro pusėn, betgi laisvai, beveik be nuostolio, praleidžia

■Saulės spindulių, šviesą. Šie spinduliai suskaldo angliarūgštę, Iš
tirpusią’sultyse, kurios srovena mūsų sparnuose, kaip jūsų kūno 
kraujas, ir atlieka tūkstančius kitų cheminių darbų, kurių rezulta
tas - įvairios dujos, skysčiai ir kietieji kūnai, ir pirmieji, ir 
antrieji, ir tretieji tuoj sueina iš dalles 1 fizinį, iš dalies į 
cheminį sąlytį su kitomis sudėtinėmis sulčių dalimis, sudarydami 
skystus kūnus, t.y. praturtindami sultis naujomis medžiagomis, Sul
tys, praturtėjusios jomis, kiekvieną akimirką mūsų kūnui duoda.visą 
kas reikalinga jom maitinti : silpname' chemiškame Junginyje deguonį, 
anglįęs vandenilius ir azotines medžiagas. Panašiai Saulė darbuoja
si ir jūsų augaluose.

- Labai puiku, - atkirtau, - bet kurgi dingsta išmatos /eks
krementai/, ir 13 kur jūsų augaliniai organai gauna reikalingų m ai-* 
tlntis medžiagų? iš kur Saulės spinduliai savo nuostabiems darbams 
gauna medžiagos?

- Viena su antra yra glaudžiai susiję. ’’Netinkamos" skystyje 
/sultyse/ ištirpusios atmatos, kaip dideliuose miestuose nešvaru«»ai 
nutekamaisiais vamzdžiais, plūsta nepertraukiamomis srovėmis į au- 
galines mūsų kūno dalis ir ten, Saulei veikiant, pasikeičia^ ’’tinka
momis’’. Vyksta amžinas skriejimas /apskritinis judesys/, ir todėl 
mums nereikia nei maisto,1 nei gėrimo, nei deguonies.

- Stebuklai, tikri stebuklai.! 0 pas mus virto priežodžiu, kad 
.būtina "valgyti ir gerti",... Na, įr nustebtų gi žmonės, jei jiems
praneštume., kad yra būtybių, kurios nei valgo, nei geria, o sočios. 
Bet malonėkite pasakyti, kaip jūs galite, turėdami tokius mažus spar
nus, antraip sakant, tokį mažą ūkį, gauti iš jo net :be Jokio tręši
mo tiek daug-gėrybių, tuo tarpu kai žmogui prasimaitinti ant Žemės 
.reikia keleto hektarų, - vadinasi, tūkstančius kart^ daugiau, ,

- 0 štai kaip! - pasakė vienas čiabuvis. - Tuštumoje Saulės
Spindulių energija nepaprastai stipri; be to, mes kur kas didesnę 
jos dalį pakeičiame potencine chemine energija, kaip Jūs ant savo 
planetos, tarpininkaujant jūsų augalams, - ir jos-visiškai mums už-, 
tenka gyvybės procesams palaikyti, juk jums yra žinomas dalykas,kad 
normaliais Saulės spinduliais apšviestas kvadratinis paviršiaus me
tras atlieka darbą, bevelk lygu dviejų garo arklių jėgų darbui. Ta
čiau mes esame toliau nuo Saulė’s, ir todėl iš. jos gauname energijos 
J - 4. kartus mažiau. Tokiu, būdu’, turėdami mūsų spapnų paviršių ma
žesnį, kaip 3-4 kvadratiniai metrai, mes per dieną atliekame dar
bą, lygų 5 kilogramų gryniausio grynanglio potencinei energijai,- 
leidžiant, kad atsiskirdamas grynanglls sudega deguonyje; didžioji 
šios energijos dalis šildo mūsų kūną, likusioji dalis eina maistui 
pagaminti. Tas energijos kiekis yra lygus 1 kilogramo ^grynangllo 
energijai, Labai daug reikėtų paprasto maisto, kad jis išskirtų to
kį’energijos kiekį. Po šito, turbūt, aišku, kad mes negalime būti, 
alkani.. ■ . 7

.. - Kaip? Argi Jūs niekuomet nepergyvenate nemalonių alkio ju-
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timų, troškulio, skauaraiųgo maisto virškinimo? ‘ .
- Niekuomet. Mes turime tik reguliatorių, kuris parodo, kada

reikia'atsukti mūsų.sparnus į Saulę, kad neužmigtume. Jei mes neno
rėtume Šio’nurodymo klausyti', tai užmigtume. Kai artinasi išsekimo 
pavojus, reguliatorius žadina mus ir rūpestingai -nurodo naują ap
linkybę', Tačiau čia, kur mes gyvename, nėra debesų, ir mes nekliu
domai maitinamės. . ,

- Tai štai kanT yra reikalingi jūsų gražieji 'sparnai :mataų,kad
jie yra jūsų sodas, daržas-, laukas, galvijų kiemas ir 1.1., nes pa
tiekia viską, kas yra reikalinga maistui. 0 aš anksčiau maniau, kad 
Jūę skraidote jais... •

- Galime skraidyti ir be sparnų. Gi tuštumoje sparnai’ jūsų
paprastam lakiojimui yra ir nenaudingi. Argi skraido pas jus musės, 
po oro siurblio varpu, kai iŠ jo yra pumpuojamas oras? -7

• * ”, • ' ' '
Planeta, _.nuo_kurĮ_os_ at sip.aį-?.įduoJa^adsoksnįu

•Mes esame ant asteroido, kuris nuo Žemės per geriausius. te
leskopus vos pastebimas, nes jo skersmuo nėra didesnis kaip 6 km. 
Čia traukos Jėga taip silpna, kad užtenka pasitempti - stiprinu šok
telėti, ir mes amžinai tolšime nuo asteroido ir niekuomet prie jo 
neprisiartinsime; mes atsipalaiduojame nuo jo traukos jėgos . vienu 
geru šoksnių/. kuris mus nuo žemės paviršiaus iš viso tepakeltų tik 
per 1 metrą.

■Tik Saulė privers mus., kaip planetą, suktis aplink save.Todėl 
per kai kuri gana ilgą-laikotarpi mes galime vėl atsirasti netoli 
mūsų palikto asteroido, atsitolinę nuo jo ratu ir paviję ji iš už
pakalio.- - . .

Prašau nelaikyti mūsų asteroido labai mažo: Jo apskritimas 
yra apie 17,5 km, paviršius siekia vos ne 10 000 ha, tūris - 92 km3, 
o jo masė, pagal Žemės tankumo vidurki, yrą 6000 kartų didesnė už 
visų Žemės rutulio gyvento jų masę'. ;

Palyginti, šio asteroido paviršius ,i š'.tikrų jų mažytis : ant jo 
gali apsigyventi nebaugiau kaip 3000 Žemės gyventojų su savo sudė
tingais ūkiais; gi čiabuvių gali čia tilpti ir išsimaitinti apie 8 
milijonai: truputi ankšta, bet laukai jiems, nereikalingi; traukos 
jėga labai silpna: šoktelėsi - ir leki, kur nori.

Čia. traukos^Jėga 2250 kartų mažesnė, kaip prie Žemės pavir
šiaus. Vadinasi, čia Jūs galėsite 2250 kg panešti su tokiu lengvumu, 

'kaip ant Žemės 1 kg; savo kūno svorio jūs nejusite,' nes Jus,žemiš- 
. kai skaičiuojant, prie Ženiės slegia .30 gramų jėga; stambus 2 metrų 
ketaus kubas, uždėtas ant gąlvos, slegia kaip pintinė su duona,kuri 
sveria apie 10 kg; vandens statinės svoris yra tokio sunkumo, kaip 
vyno stiklinė; žmogus^ant pečių kaip 30 g lėlė; 2250 žmonių -kaip 
vienas žmogus, net mažiau,^nes ant Žemės prisideda dar nuosavas ap
sunkinantis svoris, kurio čia negalima pastebėti.

Jeigu, jūs tiesiai stovėtumėte ant asteroido paviršiaus, ' tai 
mažiausias jūsų judesys pakeltų jus kaip pūkeli 1 orą. Tuo jėgų 
Įtempimu, kuriuo yra peršokama 10 cm augšcio slenkstis ant Žemėsį 
Čia pasikelsi te į 240 m augštl, t.y. truputi žemiau, kaipgi-Eifelio 
bokštą. Traukos jėga yra čia tokia menka, kad nuo 1 m augšcio kri- 
slte 22 sek. - vos ne pusę minutės. z.

Jeigu , jūs tyčia pakryps!te ir .norėsite pargriūti ant pavir-. 
siaus, panašiai kaip nupjautas medis, tai Šio malonumo lauksite jūs 
keletą minulių, -'ir smūgio nuo kritimo, žinoma, jokio nepajusite.

Jeigu jūs, norėdami atsisėsti, surl.0site kojas-, tai jūsų ko-
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Jos erdvėje te atsparos punkto kataruos 10 sekundžių, ]<urlų*me'&u jūs 
suspėsite užsidegti papirosą /gaila, kad trūkstant orb, to padaryti 
nebus galima/. Jei jūs gulėdami pakrutėsite, pasitempsi t e, nu si ei su
dėsite,- nusižiovausite, - tai tuojau Iškilsite keletą metrų augštyn, 
kaip plunksnelė, kuri nuo vėją papūtimo pasikelia, truputį palekia 
ir atgal krinta žemyn. Gulėti ir stovėti galite Jūs ant aštrių ak-' 

‘menų? kūno nesūžeisite, šono nenugulėsite.
. jeigu jūs užšimitšę staiga pašoksite, kaip pašokate ant Žemės 

nuo žolės, pamate ateinantį pas jus draugą, tai akimirka nulėksite 
t Keltų: ętrdvė® ir jedMtt* šrMae Maitoj ■
draugą nepaprastai sumišusį. Rėksite į viršų trie minutes; tiek pat 
laiko leisit ė s žemyn.

Smulkių daiktų nesvaidykite • jie visai nulėks; Bet ir pūdo 
sunkumo akmenis nesunku nu sviesti-t ai p toli, kad jie, tapdami aero- 
litais,, amžiams pranyktų.

1 metro ilgio Žemės sekundinė švytuoklė čia švytuotų 47 kar
tus lėčiau, ir laikrodis, pavyzdžiui, užuot rodęs 1 vai. 34. min., 
rodytų 2 min,: ’’laikas" eitų lyg 47 kartų lėčiau. Vietinė sekundinė 
švytuoklė taip trumpa /mažesnė kaip 1/2 mm/, kad jos negalima maty
ti. Kišeniniai laikrodžiai rodo laiką tiksliai /nes jų ėjimas trau
kos .'jėgos bevelk nepriklauso/.

Ant planetos bėginėti ir net vaikščioti yra labai nepatogu: 
vos truputį, pas! judinsite, tuoj nulėksite į viršų. Tačiau galima 
bėgti milžino žingsniais, turinčiais po keletą metrų platumo,' bet 
kojas dėstyti reikia labai atsargiai. Tik stipriau paspausite, - ir 

. jūs pradėsite, žengdami pirmą žingsni, vartai!otis erdvėje taip,kad 
antrą žingsnį jums teks padaryti ne kojomis, o galva, rankomis, šo
nu, - kaip paklius. Nepatogu, labai nepatogu t

Jei norite keliauti, tikriau pasakiusi aplėkti įvairiais me- 
rldljanais aplink planetą ir apžiūrėti Jos paviršių, tai geriau pa- - 
ateikite šitaip: atsistumkite kojomis nuo kokio nors didelio akmens 
ar planetos iškyšulio, atsigulę horizontallo je jeryptyje. Tada jūs. 
nudūmsite, kaip žuvis vandenyje, ir plauksite cla eonais, ola pilvu, 
čia ant nugaros.'

Jei Jūs atsistumslte silpnai, .tai, nulėkę kelis šimtus, metrų 
ar daugiau, prisiartinsite prie paviršiaus ir Jį vos' liesite; • čia 
jūs dar atsisplrsite horizontaliai į kokį nors Iškyšulį ir turėsite 
tai pakartoti 5-10 kartų, kol visai nustosite liete paviršių.; jei 
nenusileisi te ant paviršiaus, tai tus ženklas, kad centrinė jėga 
nugalėjo planetos.traukos Jėgą. Jūs pasidarysite jos.palydovu, Jos 
mėnuliu ir nustosite jutę traukos jėgos įtaką; jūs - tariamo trau- 

. kas jėgos "nebuvimo aplinkoje.
Nemanykite, kad reikalingas didelis greitis. Užtenka ir. vieno 

šuolio horizontalia kryptimi, o tam reikia sunaudoti du kartus ma- • 
žlau pastangų,-negu norint visįškai nųtoLtl ’nuo planetos; toks jėgų įtempimas aht Žemes gaunamas, šokant į 5/8 metrų augstį. Geriausias 
dalykas - stipriau at si spyru s, is karto .įsigyti- reikalingą greitį 
/j,6m/sek/. Panašius atsispyrimus jūs darote kojomis Žemės maudyk
lose. v ,' Pastebėsiu, kad visokios rūsies šuolių ir lėkimų metu /net ir ' 
ant Žemės/, kol jūs neliečiate paviršiaus,, jūs taip pat esate mato-. 
mo traukos Jėgos nėtuvlmp būklėje, kaip ir lakiodami aplink Planetą 
Ši kelionė įvykdoma visai neeikvojant jėgų /išskyrus vienintėlį iš
eikvojimą Šuoliui/ per i vai. 24 pin. - 1,4 vai., greičiu 3,6m/sek. 
Greičiau- Judėti negalima,* nes priešingu atveju jūs pradėtumėte to
lintis nuo. planetos ir, judėdami 1,5 karto didesniu greičiu /5 m/sk.

1
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- 18 ,km per valandą/, negrįžtamai nutoltumėte nuo^jos.
1 . Jeigu planeta suktųsi,’tai aprašytieji, reiškiniai būtų sudė
tingesni,. \ •• ’

. -.Nors per pirmąją kelionę aplink pasaulį nereikėtą dėti jokių 
pastangų, - važiuokite nors trilijonus kilometrų, - tačiau nebūtų 
gerai, jei greitis /18 km per valandą/ būtų mažas. Tiesa, pasidirb
dinę traukinį ratais į viršų, galėtume judėti visokio didumo grėi- 
Siu, nes bėgiai sulaikytų centrinę jėgą. Toks traukinys, judėdamas 
47 kartus greičiau '/595 km per valandą/, pagamintų tokią centrinę' 

r- o j ėgą atkurt yjąą;,ixgi^feniš  ̂tr.au kitfo* , bet ..turinčiai’.' - - pri-e ši ngą 
kryptį. Vadinasi, keleivi s. j"įš debesų krenta -ant Žemės”* 2,5 karto 
mažesniu greičiu, - traukos jėga, ‘kaip ant Mėnulio', 'Suprantama, kad 
trauko.s jėgos susidarymas didina tr.ynimąšl' ir trukdo traukiniui ju
dėti,' ’ t.\. ■ ■’ ..

Iš'daug milijonų planetos gyventojų tik dalis gyvena ant josį 
o daugumas, vydamiesi šviesą ir keisdami vietą su savo mašinomis, 
prietaisais ir statiniais', daro aplink planetą judantį spiečių, tu
rintį žiedo’formą - Saturno žiedo pavidalą, šis gyvas, žiedas stovi ■ 
plokštumoje,‘kuri yra statmena Saulės šviesos_spindulių krypčiai,ir 
todėl niekuomet nepritrūksta gaivinamos jėgos:; planetai sukantis 
aplink Saulę, žiedo judėjimas dirbtinai keičiasi, ir jo "veidas"
nuolat žiuri į šviesulį; žiedo elementų greičiai yra tokie maži,kad 

• jo plokštumos krypčių atmainą galima daryti ne tik Išartą per‘metus, 
bet ir 100 kartų per dieną.

Žiedo'skersmuo yra .10 kartų didesnis už planetos skersmenį,ir 
todėl jo gyventojai gauna energijos 100 kartų daugiau, kaip pačios 
planetos. Tekiu būdu žiedo gyventojai sudaro apie 800 mil. asmenų.

Aš buvau pas juos ant. žiedo, lakiojau iš vienos jo dalies į 
kitą, pasišokėdamas vis augštyn. Man visada atrodė, kad, planeta su
kasi, o mes visi stovime ir tik savo noru judame.

Žiedo dalių greitis buvo tiek mažesnis, kiek jos buvo toliau - 
nuo planetos; jo pakraščiuose greitis nebuvo didesnis kaip 4 km per 
valandą, tuo tarpu žemai, prie pat planetos paviršiaus, jis buvo 
3,5 karto didesnis.

Su manimi kartu keliavo ir mano būstinė ir visas mano namų 
žemiškasis apstatas, kurį paruošė man asteroido gyventojai.Todėl as 
visada, kada norėjau, galėjau naudotis atmosfer’a ir viskuo, į. ką 
buvau Įpratęs.

Asteroidąs, kurio skersmuo 10 kartų_didesnis

Štai asteroidas, kurio skersmuo lygus 56 km, apskritimas -176 
km, paviršius - apie 10 000 km2 x/. Kadangi toji planeta yra arti, 
aprašytosios, tai ji naudojasi taip pat Saulės spindulių energija 
ir ant savo paviršiaus ji gali išmaitinti apie 800 mili jonų gyven
tojų. Jos tūri* 1000 kartų didesnis' už ligšiolinės planetos tūrį. 
Kaip sau norite, si planeta yra didoka.. Šoksnis gali jus išmesti Jai 
labai nedaug - į kokį 280 m. augštį, Per namą ar upę peršokti, žino
ma, nėra sunku. Svoris vis dėlto jau yra jaučiamas: jūsų kūnas, že
miškai. pasakius, sveria beveik 400 g; keturių dešimčių kibirų sta
tinė nėra jau lengva - kaip vyno stiklinė; kibiras vandens slegia. 
50 g jėga,.
.• Kadangi’’’t o Ji planeta yra diddka, taikant Jos bėgti truputį

Tai yra mums žinomųjų asteroidų vidutinis didumas.
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natogiau,kaįp ant ligšiolinės; tik neskubėkite, 'nea, truputi pasis- 
inibinę, tuojau pradėsite vartaliotis. v \ •

.. Akmuo, sviestas 50 m/sek. greičiu, visiškai apleidžia plane
tą; nuo Žemės sviestas akmuo su panašiu statmenišfcu greičiu., pakyla 
I?5 m augšSio; tokiu budu iš vaikiško lanko būtų galima paleiski 
strėle, kuri nutoltų nuo planetos.

■ Akmuo-, paleistas iš mėtyklės arba iŠ kito paprastesnio Įran
ki p; lengvai gauna tokį greitį, kuriuo judėdamas,, persi skiria su 
planeta, • . ‘ '

, Traukinys, važiuodamas greičiu 36 m per sekundę /126 km/val./ 
nuo centrinės jėgos uraranda visą savo svorį; toks greitis ant pla
netos geru keliu yra tikri niekai. Tikrai, oro nėra, traukos .jėga 
225 kartus silpnesnė, kaip ant Žemės, ir todėl visų rūšių trintis 
tiek pat kartų sumažėja, o dar esant 130 km greičiui, kuri kartais •. 
turi ir žemiški garvežiai, traukos jėga, aišku, ir trintis galuti
nai išnyksta, traukinys pakyla 1 viršų ir amžinai lekia, neeikvoda- 
mas jėgų. Jei jam pačioje pradžioje yra lengva lėkti, tai • vėliau 
dar lengviau, nes mažas jo svoris, greičiui didėjant, dar labiau' 
nyksta, kol visai išnyks. -

Ant šios planetos būtų galima labai lygiu keliu važinėti' ir 
dviračiais, truputį pri’taikiuš juos mažai traukos jėgai; .bet jei jūs 
parodysite perdaug uolumo, t.al dviratis paliks planetą, ir jūs 'nu
lėksite į erdves. •

. Mažų planetų įgyvento jai turi ypatingas priemones ir įrankius 
greičiui.įgyti, jam sustabdyti ir nuo vartaliojimosi apsisaugoti.

AffLlnk šią, kaip ir aplink mažesnę planetą, sukasi -* gyvasis 
žiedas, gaudamas iš Saulės energiją, kurios užtenka 20 milijardų 
gyventojų gyvybėms palaikyti. Jo gyventojų skaičius yra 25 ’kartus 
didesnis uz planetos gyventojų skaičių, o paflršius - lik 6 kartus. 
Žiedo plokštuma taip pat yra visada atkreipta ’’veidu" į Saulę,- va
dinasi, Mir jo elementai keičia savo judėjimą pagal savo sukimąsi 
aplink šviesulį. Skridimo skersmuo yra penkis kartus didesnis už 
planetos skersmenį; jo gyventojai pastoviai bendrauja su . planetos 
gyventojais - ir štai kuriuo būdu.

Aplink vieną iš planetos meridianų /dienovidinių/ yra,padary
tas.lygus kelias, kurio viršuj šliaužioja planetą supanti juosta; 
tai ilga, žiedo išvaizdos platforma su daugybe ratų; su Saulės va
riklių pagalba ji nepertraukiama ir tolydine juosta sukasi aplink 
planetą 4 m/sek greičiu. Viršum šios platformos tokiu pat būdu su
kasi antra tokia pat platforma, kuri yra mažesnė ir lengvesnė; vir
šum antrosios - trečioji ir 1.1.,; iš viso jų yra dešimt. Tokiu būdu 
paskutinė žiedo išvaizdos platforma turi 36 m greitį, dėl kurio ji 
ir praranda savo svorį. Nėra ko stebėtis šių daugiaaukščių traukį- • nių galimumu; visi jie sveria 45 kartus daugiau, kaip vienas jų 
/mases vidurkis/, pastatytas ant.Žemės.

Aprašytoji sistema tuo gyventojams gera, kad visuomet yra pa
togus tarp žiedo /arba skridinio/ ir planetos bendravimas. Pavyz
džiui. jei aš noriu nuvykti ant žiedo ir ten netekti savo svorio,td. 
tam tikslui^atsistoju ant planetos prie pirmosios besisukančios plat
formos ir užšoku ant jos. Čia yra prietaisų, palengvinančių pana
šius veiksmus. Bet galima apsieiti ir be jų: bėkite greta su plat
forma, kol ją pavysite 4 m/sek, arba 14,4 km/val., - tai padaryti 
ant mažos planetos nesunku /ir ant Žemės galima bėgti tokiu grei
čiu/^ tada jūs be pasišokėjimo užšoksite ant pirmosios platformos; 
nUo šios taip pat - ant kitos: ir taip pateksite ant paskutinės 
platformos, kur ir nebeturėsite svorio,
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Asteroįd.aSj_ kurio Jįker^muo_dar_i0 kartų didesnis

Jo skersmuo yra lygus 560 km,į.y, jis tik seal's kartus mažes
nis už Mėnulio skersmenį; kaip matote,, tai jau yra tikrai’ nemaža 
planeta. Jos. traukos jėga 22,5 karto mažesnė už Žemės traukos jėgą. 
Žmogus čia telščoka tik ąpie 20 metrų augšČio, - vadinasi, būtų ga
lima peršokti tik /beržą- penkių aųgštų namą, griovį, upelį. Suaugęs 
Žmogus čia sveria tiek, kiek ant Žemės trijų kilogramų paršiukas.Pa
prastų žemiškų jėgų- žmogus be įsitempimo, gali panešti ant pečių, gaL- 
Vos,, ant rankų, kur patogu - panašių į save 22 žmonių būrį. Medžią-’ 
fu tvirtumas traukos jėgos atžvilgiu yra čia gana didelis, Pavyz- 
ziui, žmogus supasi sūpuoklėse, kurių; virvės yra nedaug ką stores

nės už pluošto .siūlus. Pastatai, kurie ant Žemės-t,uri tą pačią kon- 
strukciją? Čia yra 22 kartus augotesnii Sakysime^ kad pas jus 
stąfiė bokštą 300 m augšČio, tai čia jis galėtų būti 6,6-km aųgšcip. 
Akrnėhs negalima ranka taip nusviesti, kad-ji s nulėktų į beribę arba, 
suktųsi apie planetą, kaip jos palydovas. Bet pabūklų šoviniai vi
siškai nulekia, o šautuvo šoviniai, praradę svorį, sukasi -. aplink 
planetą, nekrisdami ant jos. ., •

Traukinys, kad centrinė jėga panaikintų traukos jėgą, • turi 
bėgti. 360 m/sek, arba 1280 km/val. greičiu. . _

“-Kyįa klausimas: ar galimas toks greitis, kuris butų 10 kartų 
didesnis už pačių greičiausių Žemės garvežių greitį?

Svarbiausia kliūtis greitai judėti yra oras; ’bet čia dujų nė-’ 
ra; traukos jėga ’22 kartus mažesnė, trintis tiek pat kartų mažesnė, 
ir todėl greitis gali būti mažiausia 5 kartus didesnis, t .y. 640 kn/ 
vai. Tokiam greičiui e sant, - centrinė jėga lygi tik 1/4 traukos Jė
gos, ir’, aišku, kad joa nesunaikins. Žinoma, traukos jėgos sumažė
jimo sąskįalton dar .padidės traukinio greitis, tačiau galima abejoti, 
ar jis pasieks reikiamo’didumo, 

.Tačiau aetek'oido gyventojai lengvai pasiekia reikiamo didumo 
greičius.. Jie tai įvykdo su daugiaaugščių^ vientisinių žiedo formos 
traukinių pagalba, kaip apie tai jau anksčiau'esu kalbėjęs. Jėga, ku
ri jubs išjudina, -Saulės motorai.

Tuojau paaiškinsiu, kas pėr vieni tie .motorai 0 Pirmiausia leis-- 
kite pastebėti, kad gyventojai yra pasiekę didėliu laimėjimų, ga-' 
mindamiesi ypatingai stiprius metalinius, visai uždarytus indus,ga- . 
11-nčius keisti, savo tūrį, pavyzdžiui, kaip dumtuvės arba armonika.

-Dabar įsivaizduokite, kad indas, kartą visiems laikams pri-. 
pildytas tinkamo skysčio du jų, turi vieną šoną juodą, bežiūrint Sau
lės įkaitinamą, kitą - spindintį, sidabrinį, Kai jis yra atkreiptas 
juoduoju šonu į Saulę, garų temperatūra ir jų tamprumas pasiekia aųg- 
sčiauglą laipsnį; kai šviesiuoju - žemiausią. Todėl aišku, kad, Jei 
indas sukasi /tą jis gali daryti ir savaime, .iš inercijos/, atsi
kreipdamas į Saulę’čia tamsiuoju, čia spindinčiuo Ju šonu, indo sie
nelės-pradeda viena prie kitos artėti ir tolti su žinoma Jėga,kurią . 
čiabuviai, sunaudoja nesudėtingais prietaisais. Taip jie- , perdirba 
trečią dalį Saulės energijos į mechaninę energiją. Tai yra papras
čiausia sistema, bet pas juos yrą daugybė kitų, kurių jums atpasa- 
•koti aš neapsiimu. ....

• Iš.Saulės apšviestp paviršiaus-kvadratinio metro, du kartus 
toliau nutolusio, kaip mūsų Žemė nuo Saulės, yra gaunamas darbas, 
lygus 1/4 AJ. .

Tokie varikliai amžinai veikia, - visur, kiekviename augštyję, 
nieko-jiem s. netrūksta. Asteroidų gyventojai turi jų visur;jie į v ai- . . 
riaušių konstrukcijų, ir yra plačiai pritaikomi: jie seka paskui čia-
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buviu s, kaip klusniausi gyvuliai , nieku ome t nepavargdami ir visur siū- 
lydami sav-o patarnavimus.

Štai tokia motorai.ir duoda daugi aaugščiama traukiniams tin-' 
karną judėjimą.- ' .

Traukinių ir^augštų skaičius yra nedidelis - tik 10, bet Jų 
greičių .įvairumas žymiai didesnis, kaip ant ana asteroido, būtent - 

’56 m. Iš vieno traukinio patekti į kitą be ypatingų, tam dalykui 
prietaisų labai sunku, šis prietaisas, toks : viršum kiekvieno trau
kini* ir ant pačios planetas yra dar Juosta bėglų, ant kurių įvai
riose vietose yra lengvi; ratukų. Pradžioje ratukai, nebūdami suka
binti, karOa su bėgiais stovi ar juda, kaip taą daiktas, ant- kurio 
jie yra; bet reikia tik padaryti lengvą trintį tarp jų ir greta ju- 

. danei o traukinio, tuoj ir jie pradės judėti kartu su pastaruoju <Taip 
aš įeinu į pirmus stovinčius ratukus ir /paspausdamas/ sujungiu Ju® 
lengvai trinčiai su pirmuoju • traukiniu; po keletoš minučių jau le- 
klu lygiagrečiai su Juo 128 km per vai. greičiu. Po to iš ratukų pap
aikėlių į traukinį, sujungtą su tais ratukais, iš kur atkabinu juos; 
jie truputį dar palekia ir sustoja/Iš pirmo traukinio ramiai ' per- ■ 

/ einu į kito angsto reliatyviai nejudančius ratukus, sujungiu Juos 
/paspausdamas/ trynimui si su kitu traukiniu, įsigiju padvigubintą 
jo greitį, ir tokiu būdu kylu vis augšty.n ir augštyn, gaudamas vis 
didesnį ir didesnį-greitį, kol .paskutiniame-traukinyje "Jis supu-

■ siausvyrins ir pačią traukos . jėgą.
Tada jau nekliudomai vykstu į vienas ’arba kitas žiedo dalis,į 

tūkstančių kilometrų augštį, kaip aplinkoje, .kur nėra traukos Jėgos.' 
' Visi dešimt traukinių /judėjimo metu/ kartu sveria keturis 
kartus mažiau, kaip vienas Jų, pastatytas ant Žemės.

Ant, asteroidų žiedų ? . ' ■ . .

Aprašysiu dar, ką aš daug kartų išgyvenau bei mačiau ant žie
do, bet ko iki šiol nepapasakojau; tai bus daug tikslesnė apžvalga 
reiškinių, vykstančių tariamosios traukos jėgos nebuvimo aplinkoje. 
Šiuos reiškinius smulkmeniškai stebėjau-ant žiedų pirmą, kartą,

štai aš puikiuose rūmuose, tarp savo augštųjų draugų, siūlan- 
. člų man daryti įvairius bandymus. Tam reikalui jie iškviečia , mane , 

viduryje salės ir .pastato taip, kad visai ne judėčiau. Nemanyki t e, kad 
tai yra lengva; priešingai, tas taip yra sunku / kaip pas jus pasta
tyti ant dviejų kojų kėdę arba lazdą smailiuoju galu, kad stovėtų 
pusiausvyroje. Jie ilgai vargo, vartodami ^įvairius gudrius būdus, 
kol pasiekė, mano visišką fizinę ramybę, iš ankstyvesnių laikų ne- % 
prisimenu, kad aplinkoje, kur nėra traukos jėgos, bučiau buvęs kada 
nors taip absoliučiai ■ ne judąs: visada kur nors šllauždavau, o suti
kęs kliūtį, atšokdavau, kaip sviedinys, ir vėl tas pats, tik kita 
kryptimi; jei būtumei priristas,, tai ir judesiai būtų riboti,tačiau 

.turėtumei ėūpuotis, kaip žvejo plūdė.
Tuo, būdu, sutvarkę mano pusiausvyrą, paprašė Jie mane, kad 

ateičiau pas Juos’. Pradedu.aš mikliai judinti kojas, kartu mosikuo- , 
ju ir rankomis, bet nė trupučio nesiartinu prie tikslo.^Tas mane 
erzina, aš už tai pykstu ir todėl puolu į neviltį, - tačiau nė per 
•pėdą nepajudu. Pagaliau, matydamas, kad mano pastangos prie . nieko 
gero neveda, nurlmstu ir atsisakau toliau daryti tą bandymą.

Mano '’žemiečiai" tikrai būtų pasijuokę iš mano būklės ir pa
kankinę mane vieną kitą valandėlę, pasislėpdami ir palikdami mane 
vieną likimui: bet šį kartą prie manęs būta kitos rūšies gyvūnų:Jie 

. tuojau mane ištraukė iš bėdos, pasiūlydami kitą bandymą.
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- Meskite jūs mums, - sakė jie, - kokinors daiktą, na, nors 
tą lazdą, kurią turite rankoje.

Aš tuojau sviedžiu lazdą, ir matau, kad po šio.veiksmo mano 
nejudomoji būklė kiąta, salės viena siena artėja prie manęs; -judu 
priešinga lazdos -judėjimo kryptimi, ir per minutę švelniai atsi
trenkiu 1 sieną.

Kitą kartą tose pačiose sąlygose jie pasiūlė-man apvirsti, t. 
. y, atsistoti kojomis 1 viršų; žinoma, aplinkoje, kur nėra nei trau- 

; , kos jėgos, nei’ viršaus, nei apačios, ir fiziologiniu atžvilgiu kiek- 
.. viena padėtis yra tokia pat; taip kalbu, kad būtų trumpiau ir’. aiš- 

. kiau. •
Nors ir kažkaip stengi ausi imti kitą krypti, tačiau man tai 

. nesisekdavo, ir, kai nurlmdavau ir grįždavau 1 pirmąją labai ramią 
pozą, mano veidas būdavo atsikreipęs 1 tą pačią vietą. Jokios’ pas
tangos nieko negelbėdavo; tiek pat galėjau laisvai judinti savo kū- 

'■ - no dalis; susiriesdavau kaip riestainis, atsisėsdavau turkiškai 
/suprantama, kad ne ant suolo/, sudėdavau rankas ant krūtinės,užsė
dėdavau jas .ant^nugaros, kraipiau galvą 1 šonus, augštyn, žemyn, - 
bet kai tik grįždavau Ipraston būklėn, pamatydavau, kad aš nė iš 
vietos nepajudėjęs ir nė kiek riepasisukęs. Buvo visai paprastas 

. reikalas,
- Jei jūs norite pasisukti, paimkite su savimi koki nors daik

tą, sakysime, kepurę, ir pasukite ją apie Isivaizduojamąją . jos ašį,
■kuri turi būti lygiagretė tai ašiai, apie kurią norite patys pasi
jukti; kepurę saugokite ir neleiskite jai pasprukti; jeigu norėtų 
ji. lėkti, tuoj griebkite ją, pritraukite prie savęs ir vėl verskite 
ją suktis. Taigi, kai pradės kepurė suktis, jūs pastebėsite, kad ir 
jūs sukatės,, bet tik priešinga kryptimi-^ Pasisukote jūs, kiek nori
te, ir kepurę sustabdote. Tuojau ir jūs sustosite ir žiūrėsite jau 
be jokių pastangų visai 1 kitą pusę'..

Taip galima sukinėtis ir aplink išilginę kūno liniją, ir ap- 
; - link skersinę liniją-/statmeną kūno ilgiui/, t.y. galite suktis ir 

■ kaip vaikų vilkelis^ ir .kaip akrobatas ant trapecijos, ir šonais.
JUo didesnė kūno masė, juo ji puresnė, apimamesnė, juo sun

kiau, priversti ją suktis, juo ir jūs patys suksitės greičiau,.o ji 
lėčiau /kampinių greičių santykis yra lygus kūrfų inercijos momentų 
santykiui/, -

Stumiančio kūno greitis yra tiesiogiai proporcingas jo masės 
kiekiui; tai yra,_juo didesnė kūno masė, Juo didesnis jo .greitis,ir 
♦priešingai. Jei Jūsų ir jūsų metamo kūno masės yra lygios, tai abu 

. lėksite 1 priešingas puses vienodu greičiu... Čia daug Įvairių dės
nių: visi jie yra smulkiai žinomi jūsų Žemės mechanikams..?' > 

. Dažniausiai kūnų Judėjimas buna sudėtingasx t.y. kūnas sukasi 
aplink vadinamą ją. laisvą ją asl ir tuo pačiu laiku Juda pirmyn,' nes 
ašis turi tiesų ir tolygų judėjimą. Nereikia didelių pastangų grei
čiui Įsigyti, Jei yra atramos punktas, - Jis gali būti menkutis ir 
liuliąs, kaip krintąs lietaus lašas, Bet jei jo nėra, tai tik išo
rinė Jėga gali duoti jums greiti, ir judėdami negalėsite savo grei
čio be atramos punkto pakeisti, Atsitikdavo, kad dažnai praskrisda- 
vsu per metrą pro šalį nuo reikalingo daikto ir aš jo nepasiekdavau, 
nes, "neturėdamas atramos taško, negalėdavau pasisukti 1 šalį.

Kaipjnan_dayė žemišku traukoj Jėgą?.

Pas čiabuvius mano_gyvcnimas buvo visai ^malonus, nes jie" buvo 
mnn geri, paslaugūs ir rūpestingi. Kartą ant žiedo pasiūlė jie man
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pasinaudoti ne tik žemišku apstato, kuriuo naudojausi as iranksčiau 
pas juos* bet ir žemės traukds jėga- - ’

Milžiniškas, tuščias, metalinis rutulys, pilnas oro, šviesos 
ir augalų, kurie atnaujindavo mano kvėpavimu suterštą atmosferą ir 
kurie maitindavo mane skaniausiais ir Įvairiausiais vaisiais /neži
nomais jums, Žemės gyventojams/, visuomet man praversdavo, kai pa
norėdavau paprastose ir Įprastose sąlygose pasilsėti. Šiame rutuly- 

. je nebuvo traukos, jėgos, kurios aš pasiilgau, nebuvo viršaus ir 
apačios} čia jūs nereikalautumėte nei minkštų sofų, nei pūkinių4nei 
pagalvių, nei lovų, nereikėtų jums nei kabyklų, nei lentynų. Tačiau 
vietoj jų buvo lengvi prietaisai daiktams pritvirtinti jų vietose. 
Tai buvo ploni siūlai su kableliais, kurie-prilaikė daiktu s i kliudy
dami jiems be jokios tvarkos šliaužioti; puodai su augalais buvo 
prie langų, o Saulės šviesa gaivino juos, vertė be atvangos auginti 
vaisius, kurie sėkmingai pavaduodavo pačius maistinguosius Žemės 
valgius,. ■

Teatsiranda traukos jėga, - tas viskas nutruks nuc savo vietų, 
suvirs 1 vieną, netvarkingą krūvą! Prabangi aplinkos- be traukos jė
gos apstata netinka Žemei,- turinčiai savo prabangą... v •

Pagaliau šį būstinė buvo perkeista; nustatyta apačia ir vir- 
‘ šus; apačioje Įrengtos plokščios grindys; ant jų pastatyti baldai, 
lovos; ant sienos pakabintas laikrodis su švytuokle; ant stalo pas
tatyta ropinė su vandeniu, alyva ir Įvairūs žemiški prietaisai ir , 
daikteliai ... •

-.Bet kaip jūsų čiabuviai gavo tą traukos jėgą? -paklaus skai
tytojas.

O,-labai paprastai!
Jie surišo pritaikytą traukos jėgai rutuli ilgomis ir tvirto

mis grandinėmis, kurių masės kiekis buvo didelis, truputi didesnis 
už rutulio masę, ir visą šią sistemą privertė suktis aplink, jos 
tpaukos jėgos centrą. Kad ši sistema nekliudytų žiedams. judėti, jos 
centrui buvo suteiktas taip pat keleto metrų judėjimo greiti s,kurio 
užteko, kad ji pakiltų viršum žiedų ir nepri 1d aus omai/ plaukiotų, 
kaip planetos palydovas.

-Rutuliui lekiant 50 m greičiu per sekundę ir grandinei turint 
500 m ilgi, susidarė traukos jėga, lygi Žemės traukos jėgai. ’ >

Staiga pasijutau gimtojoje šalyje,-bet buvau atpratęs nuo jos: 
čia apglušau, pagedo nuotaika, ir Jaučiausi lyg‘surakintas:. Po ke- 
letos minučių jau prašiau savo naujus draugus sumažinti, traukos Jė
gą. Kol atėjo pagalba, aš suspėjau atkusti, priprasti.. Pirmiausia 
issltiesiau lovoje ir kilnojau čia ranką, čia koją, lyg tikrindamas 
jų svori ir lyg tuo svoriu netikėdamas; paskui pasikėliau, pasėdė
jau, atsistojau, pavaikščiojau; norėjau šoktelėti, bet negalėjau, - 
matyt., aptingau; lukterėjęs truputi, pašokau, tačiau neaugėtai;pri
ėjau prie laikrodžio, pajudinau švytuoklę, - ji pradėjo švytuoti :tjk 
-tak, tik-tak.». Įsipyliau vandens, išgėriau... Mėčiau trintukąjjis 
sukdamasis padarė lanką /parabolę/ ir šleptelėjo ant killmo;pakrei- 
51 au stalą - nuriedėjo pieštukai... Viską išbandžiau, ką seniai be- 

uvau bandė* •
Kai pagal mano prašymą 1‘ėkusieji su manimi /iŠ ero pusės/ ma

no draugai sumažino du kartus /25 m/, sukimosi sistemos greitį, pa
sijutau tik'pusantro karto sunkesnis, kaip ant Mėnulio, nep traukos 
jėga susilpnėjo keturis kartus.

Švytuoklė pradėjo Švytuoti-dukart lėčiau, vanduo liejosi lė
čiau; užtat aš pajutau savyje Jėgą ir šoktelėjau vos ne iki lubų.

Atsisėdau ant kėdės ir žvalgiausi aplink: pro Vienus langus
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buvo matyti Juodas dangus su nemirgančiomis žvaigždėm!s,pro kitus - 
švietė .skaisti Saulė. Visas dangaus skliautas su žvaigždėm! s .Saule, 
planeta su savo Žiedais, atrodė, sukasi aplink mane, /kaip apie cent- ‘ 
rą, padarydamas pilną ap'sl sukimą per 63 sek. 0 mano kambarys atrodė 
nejudąs. Mano kambarys tapo man- planetai dangaus skliaute suradau 
nejudomus taškus - polius, apie kuriuos Jis greitai sukosi. Supran- 

. tama, kad sistemos aš! galima kaip nori nustatyti; tokiu budu gali
ma.padaryti poliariniu punktu kiekvieną žvaigždę ir net Saulę; tuo 
atveju, kai Saulė būtų poliarinis punktas, Ji atrodytu nejudanti ir 
šviestų į tuos pačius langus,, darydama tuos pačius sesėlius..

Jei grandinė turės 125 m ilgį /tai pačiai traukos Jėgai gau
ti/, tai greitis turi būti 12,5 m per sek. Tuo atve ju apsisuks .apie 
ašį per'3? sek.

Toji traukos \jėga,- besisukant gautoji, yra pastovi ir jai pa
laikyti nereikia eikvoti energi jos.

r Man naujieji draugai duodavo tokią traukos jėgą, kokios aš 
prašydavau-.

Sukimosi greičiui didėjant, augo traukos jėga,-ir aš tą skau-

■1 ' vlradavau 4 ją. Būdavo taip, kad. as negalėdavau pakelti rankos, ir 
tada pranešdavau, kad bandymus pertrauktu. • _

Greit man-tas viskas įkyrėjo, ir as vėl panorėjau būti aplin-^ 
koje, kur nėra traukos jėgos.

Kol mano draugai lėtai stabdė sukimąsi, stebėjau, kaip trau
kos jėgos mažėjimas veikla kai kuriuos reiškinius. . ...-

Prieš mane ant stalo stovėjo vandens stiklinė, kur tuvo įkiš
tas stiklinis vamzdelis; mačiau, kaip iš praustuvo sunkėsi vanduo 
ir lašas po lašo tekėjo ant grindų. JUo labiau silpnėjo* traukos Jė
ga, juo augščiau vamzdelyje vanduo kilo nuo savo lygio stiklinėje; 
vanduo jos kraštais kilo vis augščiau ir augščiau, darydamas gilų 
įdubimą; o krintą iš priskretusio praustuvo lašai darėsi vis stam
besni : pradžioje buvo žirnio, paskui - vyšnios, obuolio... didumo. 
Bet prie grindų jie artindavęs vlszlėčiau ir atsitrenkdavo į jas 
vis silpniau.

štai vanduo jau perlipo stiklinės kraštus ir pradėjo lietis, 
vamzdelis prisipildė iki viršaus, ir paskutinis didžiulis lašas iš 

/ praustuvo beveik laikėsi ore... Pagaliau visas vanduo ištekėjo per 
indų kraštus ir, palikdamas šlapią vietą, išsiskirstė... Švytuoklė 
sustingusi kabojo šonu, aš su savo kė*de pakilau į; orą, kūnai nusto
jo kristi; viskas su'judo, pradėjo lakstyti.... Traukos jėgos iliuzi
ja išnyko...

Aplinkoje, kur nėra traukos jėgos, lengviau pasireiškia trau- • 
kos jėga tarp mažų kūnų. Tai rutulyje, kurio masė pagal ; -teorinius 
apskaičiavimus negali daryti Jokios įtakos jame esantiems^ kūnams, • 
visi kūnai veržiasi į abipuslską susiartinimą: tačiau iš čia kylą 
greičiai yra tokie maži, jog atrodo, kad kūnai nejuda, ir reikia
žymesnio laiko, kad būti; galima pastebėti jų paslinkimą. _ , -

Du vidutinio pilnumo nejudą subjektai, kurių abipusiškas trau
kimas 2 m nuotoly je’lygus 1/100 mg /smiltelės svoriui/, per pirmąją 
valandą nueina 18 mm, per antrąją - 54 mm, per trečiąją - 80 mm.

jiems susiartinti atsčioje padėtyje reikia daugiau kaip 3 va
landų.

Galėtų jie suktis vienas apie antrą /iš tikrųjų - apie vidu
rinį tašką/ ir padaryti pilną apsisukimą per 2 paras /44 vai,/, ju
dėdami greičiu per kiekvienas' 26 sekundes po T mm.
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Aišku, kad pritrūktų kantrybės stebėti taip lėtai vykstanti 
reiškinį} be to, yra labai sunku pastatyti kūnus, kad jie nejudėtų: 
būtinai turite jūs suteikti jiems nepastebimą smūgi ir greiti,betgi 
kurių pakanka, kad kūnai išsiskirstytų 1* Įvairias puses ir, be to, 
gana skubiai. • '

Gyvento jai _bę planetų

Visi mes, planetų gyventojai, keliaujame aplink Saulę.Nepavė-. 
jingae mūsų vežimas ir nenuilstą arkliai yra pati planeta; net. . l-r 
jūs, Žemės gyventojai, darote tą pati. Bet ar nepatiktų jums ke- 
liauti vienam arba draugų kompanijoje be planetos?

Jūs matėte, kad asteroidų gyventojai laisvai lakioja po savo 
planetą ir net gali nutolti nuo jos neaprėžtai toli; jūs matėte,kad 
pabūklo šovinys ant planetos, kurios st ori sx/ yra 500 km, nutolsta 
nuo jos visai arba, padaręs bėgimą a ui ink Saulę, paveja ją iš užpa
kalio. " >

Gyventojai ant asteroidų turi ypatingų prietaisų patogiai da
ryti sau ir savo daiktams reikiamą greiti. Jūs prisimenate jų dau. 
giaaugščius traukinius, naudojamus susisiekti su žiedų. Panašius 
įrengimus Jie turi ir visiškai nuo planetos nutolti. Tašiau ant ma
žų asteroidų, kurių storis siekia penkis kilometrus ir mažiau, pa
kanka gero šoksnio arba labai paprastos priemonės, norint gauti rei
kiamą greiti. Daugybė tokių planetų gyventojų keliauja aplink Sau
lę, Įkurdami erdvėje eilę sodybų, kurios daro brangius karolius - 
.šviesulio papuošalą. Tai gyventojai be planetų.

Ant didelių asteroidų tas reiškinys yra sudėtingesnis.
iš anksčiau aprašytųjų prietaisų paskutinis traukinys, arba 

paskutinė augštutinė platforma, praranda svorį /traukos jėgą/, bėt 
jų greičio didumo tik tam ir pakanka, o nepakanka visiškai nuo pla- 
rietos nutolti. Jej» viršum šios paskutinės platformos Įrengtume nau
ją. ta pačia kryptimi greičiau judančią, tai Ji pakiltų ir nulėktų 
arba susprogdinėtų 1 dalis ir vi stiek nulėktų, nors planetos visai 
ir nepaliktų. . • ’ ,

Kaip ola gali būti?
Ant platformos pritvirtinti bėgiai galvutėmis žemyn, ir ant 

jų, apačioje, rieda augščiau stovinčios platformos ratai taip, kad 
žemiau stovinti platforma ją palaikytų ir kad negalėtų centrinė jė- 
ta jos nusviesti. Įs čia matyti, kad visos platformos iki pačias 
emlauslos, stovinčios ant paviršiaus, turi būti tokiu pat būdu su

kabintos viena su kita. . * •
Žemės tankumo /kaip paprastai mūsų sakoma/ planeta, kurios 

skersmuo 56 km, turi skirti augštesnei platformai 50 m/sek. Planeta 
560 km storio duoda greiti 500 m/sek.

Kylant iš žemiausio traukinio iki vidurinio, traukos Jėga, 
laipsniškai mažėdama, pastarajame visai išnyksta; kylant toliau,ly
ginamoji traukos Jėga vėl pasireiškia, betgi keičia krypti priešin
ga linkme ir augdama augštutiniame traukinyje didumu susilygina su 
planetos įraukos Jėga. -• ■ „ '

Viršutiniuose traukiniuose žmogus, žiūrint nuo planetos, stovi 
augštyn kojomis. Nuo paskutinio traukinio pakanka, sakapt, tik nu
virsti, kad nutoltum nuo planetos ir pasidarytum Saulės palydovu. 
' .Įsivaizduokite, kad traukos Jėga ant Žemės pakeitė krypti, ir

X/uia, kaip ir kitose šio straipsnio vietose; žodi ’’stori” 
reikia suprasti kaip planetos skersmenį.
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Žemė,užuot traukus, stumia jus į dangų /ten.į? mėlynąją' gelmę/,kad 
jūs vos begalite.išsilaikyti, sėdėdami- augšt yn.-ko jomis'medžiuosė ir 
užsikabindami, kas pakliūva po ranka-.; >'■■■■

Tą pati pergyvenate .ir viršutiniame traukinyje: centrinės jė
gos dėliai prilimpate jūs prie vagono lubų, - ir reikia tik išlieti 
pro langą, kad nulėktumėte i dangų. .

Traukinio atžvilgiu tai bus pats • tikrasis kritimas /bent per 
pirmąsias minutes/-: krisite kaip akmuo. ’' •

Čia.yra tik tas gera, kad traukos jėga, spaudžianti jus prie 
lubų, yra labai silpna ir net-ant asteroido, kurio storis’ siekia 
560 km,' yra 22,5 karto mažesnė, kaip ant Žemės; todėl jūs-- lengvai 
išvengsite-kritimo, įsikabindami kairiąja ranka į stogo iškyšulį.ši 
pajėga^yra lygi;trims Žemės kilogramams, prileidus, kad jūs sveri fi
ts. 65žemlnius kilogramu b. ■ - ■>'?.; ’ ’ /

Nuo, vidurinio . traukinio lėksite kur 'nors ir pasidarysi te pla
netos palydovais arba Jo's žiedo dalimi; nuo apatinių - krisite že
myn ant planetos; nuo. viršutinių - nulėksite" juo toliau, juo arčiau 
šis..traukinys prie paskutinio nuo viršaus, nuo kurio nulekiama į 
erdves ir • pasidaroma savarankiškais asteroidais'arba Saulės "karo
lių.1’ dalimi. , *r":- . .
.. . .. Daugi Baugščiai žiedo formos traukiniai ,. judėdami -planetos me
ridianu ir tuo pačiu laiku ypatingai lėtai sukdamiesi kartu, su ja,z 

i gauna galios numėtyti nuo savęs kūnus visomis kryptimis ir iki žl-z 
n.omos ribos norimu greičiu. . '

Kąip_tyarkomaB_judėjimas_aplįnkoJlex kur nėra trauko s : Jėgos?

Aš jau išaiškinau dėsnius judėjimo,' vykstančio aplinkoje be 
traukos jėgos arba tariamo traukos jėgos nebuvimo aplinkoje. Dabar 
aprašysime paprastesnius prietaisus, kuriuos prakįikos .reikalams nau
doja čiabuviai.

• Štai prietaisas gyvenamięsi.ems namams apsaugoti ./tam tikrame 
laipsnyje/ nuo svyravimo .ir sukimosi ? jis pakankamai pastovus, ne
svyruojąs, kad, ir kažin kokios jėgos jį suktų. ’ ,

Tai yra savotiškas kambarys su dviem ypatingai greitai besi - 
. sukančiais ratais dvie jose gretutinėse jo sienose; stambūs - ratai, 
neslegia buksvų, ir todėl Jiė sukasi laisvai, be trynimosi. i- '

Bet kai sį prietaisą bandoma pasukti - pakreipti į kitą pusę, 
tai jis, rodydamas didesnį ar mažesnį pasipriešinimą; priklausantį 
sukimosi greičio, slegia ašimis buksvas.

’ Aš tokiame kambaryje: galėjau, judėti, sukinėtis ir daryti vi
sus įprastus judesius -ir jiSj atrodė, ne judėdavo,. kaip paprastas 
kambarys be sukančius! skridinių.’ - ■ ,

Kiekvienas skridinys.sudarytas iš dviejų paralelių ratų., ku
riuos motorai suka į priešingas puses; tas jų dvyllpi škumas yra- 
reikalingas tam, kad būtų galima sustabdyti arba pagreitinti suki
mąsi /didesniam atsparumui/, nepalieciant kambario nejudamumo.

Prie šito prijungiamas dar kitas prietaisas, kuriuo, galima, 
kambarį visiškai laisvai .nustatinėti “ir laikyti jo pastovumą.- Tas 
prietaisas taip pat yra sudarytas iš dviejų abipusiškų statmenų,tik 
iš paprastų, negrutlnių, nejudamų ratų, Kai jie yra sukami, tai su-" 
kasi ir kambarys;kai juos sustabdo, tai sustoja ir kambarys.Pradžio
je yra pakankamai' silpnai sukama viena ašis su ratu tol, kol kita 
gauna norimą kryptį. Tada sustabdomas pirmasis ratas ir sukamas ant
rasis, kad pirmojo ašis taip pat gautų norimą kryptį. Tokiu , būdu 
nustatoma kambario ašis į tas ar kitas^žvaigždes, o. po to yra duo- . 
damas jam pastovumas. Paprastai ratų ašys sutampa su įsivaizduoja- •
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momis pagrindinėmis kambario inercijos ašimis,

Belieka dabar pasakyti, kaip jam suteikiamas slenkamas judesys, 
išiam tikslui pasiekti kambarys turi kažką panašų į ilgą pabūk

lą, mėtanti šovinius. Norįnt duoti kambariui tam tikrą judėjimą pir
myn, Jis nustatomas taip, kad pabūklas būtų atkreiptas į jo judėji
mo krypčiai priešingą pusę.' Tada šaunama /arba šovinys- išjudinamas 
Saulės motorais/, - ir kambarys lekia, kur reikia, dešimtimis metrų 
per sekundę greičiu; to greičio didumas priklauso atitolstančio šo
vinio masės ir jo greičio. Paleisdami kitą šovinį ta pačia kryptimi, 
gausime dar tokį pat /maždaug/ greitį ir lėksime su padvigubintu 
greičiu. Tokiu būdu pasiekiamas norimo didumo greitis.-

Sustabdyti ar sulėtinti judėjimą galima .Šoviniais, šaudant 
priešingomis judėjimo kryptimis. Įvairiomis kryptimis šaudydami,ga
lima padaryti kampus Ir judėti laužtine linija; Išnešdami nuolatinę 
skysčio srovę arba smulkius kūnus, gausime norimos krypties judėji
mo kreivę. Kad šoviniai, susitikę su kitais kūnais, negalėtų jiems 
pakenkti. Jie yra minkšti ir purūs, nors ir stambūs^

Artimam susisiekimui vartojama ilga grandinėlė su mase ant , 
galo; toji masė svįedžiama nelabai stipriai:, grandinėlė nugi vynioja 
nuo veleno ir, kiek galima, nuslenka kartu su mase. Tuo pačiu laiku 
kambarys atitolsta į priešingą pusę. Jeigu metamoji masė yra pakan
kamai didelė ir grandinėlė ilga, tai galima gana toli persikelti .Pa
vyzdžiui, kai sviedžiamoji masė yra lygi kambario ir visų jame esa
mų daiktų masei, o grandinėlės ilgis yra 2 km, tai šovinys gali nu
tolti nuo savo vietos Į bet kurią pusę per 1 km tolį. Grandinėlė’ga
li būti dar daug ilgesnė, nes ji dėl traukos jėgos /jos nėra/ pa
trūksta, nesilanksto, nėišsl tempia; o šovinio smūgis yra silpnas ir 
Juo Jis mažiau pavojingas, juo ilgesnė grandinėlė.

Tačiau retai čiabuviai keliauja arba gyvena pavieniui; ~kai 
tenka būtinai vlenem keliauti, tada paprastai naudojamasi kito čia
buvio mase, kaip atramos tašku. Paeiliui atsispirdamas Į kiekvieno 
Jų masę Ir pastebimai nekeisdamas Jų krypties, keliautojas pasiekia 
norimą greitį ir vyksta ten, kur jam reikia.

Įdomūs yra bendrieji čiabuvių manevrai . Pavyzdžiui, keletas Jų, 
susitarę, sudaro iš savęs įvairias nejudomas figūras: apskritimus, 
trikampius ir t.t., kur Jų bendros masės traukos jėgos centro padė-. 
tis lieka nepakitusi. Kartais jie susiburiuoja į dvi apskritas kon
centrines grandinėles. Viena grandinėlė, atsistumdama nuo antros, 
suteikia Jai ir sau priešingų krypčių judėjimą ir sudaro du rate
lius, kurie amžinai sukasi vienas šalia antro. Vadinasi,turime kaž
ką ęanašų į dykinėjimą. Dabar, jei vieno ratelio- nariai glausis į 
augstesnį žiedą, tai jų kampinis Ir absoliutinis greitis didės;, pa
galiau pritruks jiems jėgų glaustis, nes tam pasipriešins išsirutu
liojusi centrinė jėga. Pavyzdžiui, jei žiedo- skersmuo sutrumpėtų 
dešimteriopai, kampų greitis padidėtų 100 kartų, absoliutinis - 10 
kartų, o centrinė Jėga užaugtų 1000 kartų. Tokia centrinė jėga sti
pinų kryptimi išmėcioja nesūrištus. žiedo narius prieš jų. norą.

Kartais_dvi būtybės susitaria su ypatingo prietaiso pagalba 
stipriausiu būdu atsistumti viena nuo antros. Po to viena iš jų gau. 
na didelį greitį ir, užuot padariusi apie Saulę apskritimą,, padaro 
elipsę, nutoldama nuo Šviesulio; o antra praranda sau priklausomo 
greičio dalį ir, padarydama elipsę, prisiartina prie Saulės.Jei' at
sistums ne pavieniai, o grutėmis, tai viena grutė, pavyzdžiui,toji, 
kuri prisiartino prie Saulės, gali dar išsiskirti, ir viena būtybė 
is sios grutės dar labiau priartės prie Saulės, o antra - nutols. 
Šios evoliucijos yra neaprėžtai įvairios.
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Labai mažų asteroidų /pavyzdžiui,1000 m skersmens ir dar ma
žesnių/ gyventojai savo planetą paversdavo'jų pačių valdomu šovi
niu: duodavo, kokį norėdavo, jam sukimąsi ir tuo būdu'pagal norą 
savo paras pailgindavo arba sutrumpindavo; kai planeta gaudavo di
desnį slinkimo greitį, tai spiraliskai teidavo nuo Saulės, o kai 
gaudavo mažesnį greitį, tai prisiartindavo prie jos- Jie valdė pla
netą taip, kaip mes valdome arklius- Kai jie artėdavo prie Saulės, 
tai jų metai trumpėdavo, kai atitoldavo - didėdavo.- Prie. Saulės ar
tėjant, ji smarkiau kaitindavo planetą, ir šalčiai virsdavo kaitro
mis; o jai tolstant, Saulė, priešingai, silpniau kaitindavo, ir va
sara virsdavo žiemai Jie.pakeisdavo savo planetos sukimosi ašį,-kiek
vieną kartą darydami naują poliarinę žvaigždę ir pusiaujo žvaigždy
nus; taip jie tvarkydavo metų laikus- Jie pakeisdavo pačios plane
tos ašies padėtį, nepakeisdami jos padėties žvaigždžių atžvilgiu. 
Keisdavo savo trajektorijos aplink Saulę plokštumą ir pačią trajek
toriją, judėdami, kur jiems reikėdavo, Jie galėtų nuo- Saulės visiš
kai atitolti ir mestis į jos ugnies nasriig, vienu lašu papildydami 
Saulės energijos šaltinį. • ■

Suprantamas dalykas, kad planeta, panašiai bekal t aliodama sa
vo judėjimą ir padėtį, būtinai jpraranda dalį savo masės, ir juo di
desnę, juo daugiau padaro tokių permainų; būtinąjį energijos kiekį, 
kuris yra reikalingas gyventojams, planetai tiekia Saulė.

Nedidelio asteroido gyventojai būdavo taip susispietę į žiedą 
kad pačioje planetoje nieko nebelikdavo, ir menka jos traukos jėga 
dar sumažėdavo 100 kartų. Tiesioginis gyventojų tikslas - paversti 
savo planetą skridiniu, kuria užgriebtų milžinišką Saulės spindulių 
kiekį, duodamas gyventojams gyvybės ir jėgos.

Šis žiedas, arba skridinys, išsibarstydamas erdvėje, virsta 
’’karoliais”, sodybų be ’’žemės” grandimi, kurios sukasi aplink Saulę 
kaip rato lankas aplink jo buksvą.

Ant į.rįJH Ei-™l.nl.U_as.t£:r,2idų_

Pasitaikė man būti ir ant oirminės planetos, kurią asteroidų 
juestos gyventojai paliko nepalietę praeičiai atminti, kaip mes sau- 
gojame vietoves, kurios geologiškai yra žymios, p, kokia ta netai
syklinga masė I ir iš tolo, ir iš arti ji primena kažkokią skeveldrą, 
bet nieku gyvu .ne musų palyginti poliruotą Žemę. Traukos jėga ant 
asteroido, kurio didumas buvo labai mažas, yra neapsakomai įvairi 
krypties ir įtampos atžvilgiu r

Kitą kartą buvau ant pirminės skriejančios planetos, kuri bu
vo beveik rutulio formos. Dėl sukimosi lyginamoji traukos jėga ant 
planetos paviršiaus taip pat labai keitėsi : ant sukimosi polių ji 
buvo mažo dydžio ir turėjo normalią kryptį į centrą, tačiau juo to
liau nuo jų, juo ji buvo silpnesnė ir juo labiau jos kryptis krypo 
pusiaujo link; tokiu būdu žmogus, eidamas nuo polių, jautėsi, lyg 
leistųsi vis nuo labiau ir labiau statėjančio kalno, ir kadangi 
traukos jėgos įtampa mažėjo, tad laikytis jam ant didėjančio statu
mo buvo nesunku. Tam tikram nuotolyje tarp poli,aus ir pusiaujo trau
kos jėgos kryptis sutapdavo su horizontu, t.y. būdavo lygiagretiška 
planetos paviršiui, ir jums, jei tenai būtumėte, atrodytų, kad jūs 
krentat nuo stačios sienos. Toliau jau paviršius atrodė kaip pasvi
rusios lubos, kurios ant pusiaujo virsdavo paprastomis horizontalė
mis žemiškomis lubomis, ir, čia stovint, reikdavo už ko nors nusi
tverti, kad nenulėktum nuo planetos. Čia reikėdavo stovėti kojomis 
augštyn, kaip kartais stovi vaikai ir akrobatai; tarp tų stovėjimų
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yra toks skirtum a s, kad kraujas čia į galvą nesilieja, veidas jie rau
donuoja ir jūsų neslegia baisi žemės traukos jėga ęrie paviršiaus,© 
priešingai, lengvai stengiasi atplėšti nuo tų iškyšulių, į kuriuos 
įsikibę laikotės', Almenu čia nėra: visi jie dėl centrinės Jėgos nu
lėkė nuo planetos ir, lakiodami aplink planetą, tik retkarčiais prie 
jos prisiartina.

Vienąkart iškyšulys, už kurio laikiausi, atskilo, - ir štai 
aš kartu su juo lengvai atsiskyriau nuo planetos;, tada iš visų jėgų 
atsistūmiau nuo sučiuptos nuolaužos, kuri ir pradėjo greitai tolti 
nuo manęs ir planetos, c aš pradėjau prie jos artintis. Bet kadangi 
šį kartą pataikiau ant lygios planetos dalies ir nebuvo visiškai už 
ko nusitverti, tai ir vėl man teko nuo planetos atsitolinti.

Juo greičiau sukasi planeta, juo labiau tolsta nuo jos kūnai, 
atitrūkę nuo pusiaujo. Visiškai nuo mažų asteroidų atsitolinti pa
kanka jų nedidelio sukimosi greičio. Ir tokiam greityje centrinė jė
ga visiškai nusviedžia daiktus, ir jie pasidaro Saulės palydovais.

Buvo tos rūšies dar viena beveik rutulio formos. skriejanti■ 
planeta, kuri turėjo palyginti didelį kalną ant pusiaujo. Visur ant K 
jos traukos jėga buvo didesnė už centrinę jėgą, išskyrus tą kalną, 
kurio viršutinėje dalyje dėl greitesnio judėjimo i š si vystydavo di
desnė centrinė jėga, kaip planetos traukos jėga. Kildami iš kalno 
apačios, mes pastebime traukos jėgos silpnėjimą iki taško, kur ji 
visai išnyksta. Augščiau šio kritiškojo taško ji vėl at si rasdavo, t ik 
turėdavo priešingą kryptį; ji stengdavosi viską nuo paviršiaus nu
šluoti , - ir žmogui reikėjo vaikščioti ne kojomis, o galva,tiksliau 
kalbant, - ant rankų, stveriantis, kas pakliūva, kad nenulėktų nuo 
planetos.

Temperatūra įvairiuose jaupJSauįės toliuose •

Saulės spindulių jėga, mažėjant jų toliui nuo Saulės,auga ly
giai taip pat, kaip ir jos traukos jėga. Iš čia daroma tokia išva
da: Saulės sistemos erdvėje temperatūra yra be galo įvairi. Taip iš 
dalies ir yra, tačiau dirbtinai ši temperatūra gali ir vienoje vie
toje labai skirtis ir,, atvirkščiai, skirtinguose nuo Saulės toliuo
se būti Vienoda. Čiabuviai gana paprastomis priemonėmis pasigamina 
norimo didumo šaltį ten, kur paprastose sąlygose ’turėtų jie nuo karu
čio ištirpti.

Juodas paviršius, net Žemės nuotolyje ir. jos atmosferoje, ži
nomose aplinkybėse įkaista iki 100°. Kas gi bus tuštumoje, kur Sau
lės spinduliai be pertraukos veikia ir kur tolis, pavyzdžiui; yra 
10 kartų didesnis, šviesesnis ir šiltesnis?!

Įsivaizduokite, kad čiabuvį tokioje karštoje vietelėje pri- 
dengia spindįs metalinis lapas, kuris nuo temperatūros pakilimo ne
praranda savo atsispindėjimo galios. Ekranas atšvlečia nuo savęs 
didesnę dalį Saulės spindulių, nors ir pats Įkaista iki 300 - 400°.

Tą šilumą jis išsklaido Į visas erdvės puses, ir či abu vi S’, bū
damas tam tikrame tolyje nuo jo, gauna jau palyginti nežymų šilumos 
kiekį.

Pastatydami į pirmojo ekrano šešėlį antrąjį ekraną, kuris bus 
pirmojo kaitinamas, gausime gyvoms būtybėms pakenčiamą temperatūrą.

Taip pastačius vieną po kito kelius ekranus, galima sumažinti, 
temperatūrą, sakant, pačioje Saulės panosėje, kad vanduo l'r spiri
tas užšaltų.

Dabar jūs tikite, kad mano augštleji pažįstamieji nebijojo pH- 
siartintl prie Saulės, nors jų nuolatinė būstinė ir nebuvo perdaug
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arti jos*
Atvirkščiai, čiabuviai, kurie atsitolindavo nuo Saulės, dirb

tinai pakeldavo temperatūrą; priemonių tam buvo daug. Įsivaizduoki
te, pavyzdžiui, reflektorių arba Įgaubtą veidrodį ir jo atšvlestų 
spindulių kūgyje gyvą būtybe. Suprantama, kad ji, artėdama prie kū
gio viršūnės, savo temperatūrą pakelia tiek, kiek jai reikia.

Minėtieji veidrodžiai, turėdami milžinišką didumą, gali būti, 
kiek norima, ploni ir silpni; nereikia bijotis, kad jie suduš, nes 
nėra traukos jėgos, nereikia baimintis, kad jie pastoviai spindės, 
nes nėra atmosferos*

Čiabuvio spalva arba jo drabužiai taip pat turi labai didelę 
Įtaką jo pasisavinamos šilumos kiekiui. Daiktas, kurio juodasis šo
nas yra atkreiptas Į Saulę, o baltasis, blizgantysis, yra šešėlyje 
- turi geriausias sąlygas, kad Saulė labiausiai Jį Įkaitintų.

Šiuo paprastu būdu net asteroidų juostoje čiabuviai gauna žmo
gaus kūno temperatūrą. Jei jums tokioje padėtyje yra karšta,pasisu
kite mažu kampu, - ir temperatūra sumažės,

bėl savo pastovumo toji temperatūra, gaunajna dangaus erdvėje, 
ypatingai yra sveika: nei diena, nei naktis, nei-vėjai, nei drėgmė, 
net lietus - niekas neardo jos taisyklingumo; ji visai priklauso pro
tingų būtybių.

Paprasti ekranai čia sumažina ją, čia padidina, atsižvelgiant- 
Į tai, ar jie apsaugo daiktą nuo jo nuosavo spinduliavimo netekimo 
arba nuo Saulės spinduliavimo. Ekranas, apsaugodamas kūną nuo jo 
nuosavo šilumos netekimo ir tuo pačiu laiku atšvlesdamas Saulės 
spindulius ant paties daikto, dar labiau padeda jo temperatūrai di
dėti *

Įtakos turi ir kraštutiniai ekranai, kuriais tik nuslysta Sau
lės spinduliai; tokie ekranai sulėtina kūnų spinduliavimą. Įtakos 
turi ir silpni šilumos laidininkai, t,y. drabužiai.

Pasinaudodami įvairiomis priemonėmis, čiabuviai taip arti prl- 
siartindavo prie Saulės, kad stiklas nuo jos spindulių tirpdavo ir 
kaip vanduo tekėdavo; chemiškai sudėtingos medžiagos nuostabiai 
greit išsiskaidydavo Į sudedamuosius elementus.

Jie taip pat atitoldavo tiek, kad paskui kits kitą stovinčių 
ekranų paunksnėje gaudavo temperatūrą, kurioje garai pavirsdavo 
skysčiais ir užšaldami pasidarydavo kieti kaip plienas.

Labai patogu kiekvienoje vietoje beveik greta gauti milžiniš
kų temperatūros kontrastų! Tie kontrastai buvo čiabuvių panaudojami 
paprasčiausiam ir naudingiausiam šviesulio spindulių energijos pa
keitimui Į mechaninį darbą* Vieną tipą iš Saulės motorų mes jau ,ap
rašėme. , „

Nuo žvaigždės 2rie_žva:igždės

Kartą paklausiau savo draugų: ■
- Štai jūs gyvenate Saule, jums nereikia maisto, išskyrus švie

są... Kas gi bus, kai šios šviesos nebebus,., B JUk Saulė nešvies am
žinai ! Argi jūs tada turėtumėt Jau žūti? '

- Pirma, jei jūs manote, kad Saulės, susispaudimas yra vienin-- 
tėlis Jos spinduliavimo Šaltinis ir tuo pagrindžiate savo.prileidi
mą, kad Saulės spinduliavimas pasibaigs, tai tokia pažiūra yra ne
teisinga, nes tikrasis jų žvaigždžių ir iš daliesjnusų Saulės ener- - 
gijos šaltinis yra vidaus atomų energijos milžiniškų atsargų išsis
kyrimas, kuris vyksta žvaigždžli; viduje, cheminiams elementams pa
sikeičiant, 0 tai Įgalina apskaičiuoti, kad Saulė sugebės savo spin-
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dull avimą, palaikyti dar keletą milijonų metų, užuot pasigailėtino 
dešimtuko mili jonų metų/ kuriuos XIX amžiaus astronomai skiria li
kusiam Saulės gyvenimui užbaigti, •

- Antra,. jei Saulės .spinduliavimas tar. tikram laikui ir pusto* 
tų, tatai, be dbejo, mėa sužinotume prieš daug tūkstančių metų, ir 
tas mums Visai nekliudytų lėkti į kitą Saulę ir ten gyventi iki jos 
pabaigos. Klajotume jau nuo žvaigždes prie žvaigždės, joms gęstant.

- Bet kaip gi? - atkirtau aš. - Nuotoliai tarp žvaigždžių yra 
tokie mllainiški!., Kada gi jūs pasieksite kitą židinį, kitą gyvy
bės šaltini, jei šviesa tam sunaudoja mėnesius ir metus?^

- šviesa sunaudoja metus; mes negalime tokiu greičiu judėti,
- atsakinėjo man. jei' šviesa lekia metus, tai mes prasunksime tą 
patį tolį per tūkstančius metų: jei ji lekia mėnesius., tai mes-šim- 
tus metų, ■ , ■

-wKU&vgi jūs gyvensite per tuos tūkstančius metų? Argi, silpna 
Žvaigždžių šviesa, kuri jus lydės jūsų nelinksmoj kelionės metu?

- Ne, mes-gyvensime Saulės energijos atsargomis, kaip jūs nuo
lat Jomis gyvenate'o . >

- Vadinasi, jūs tada pasikeisite ,įr maitinsitės, kaip mes?
- Visai ne. Energijos atsargas pakeisime į šviesą, kuri ir

palaikys mūsų sjvyb^ kaip Saulė. Tas panašu į tą, kaip Jūp pakel
ei ate Saulės energiją, glūdinčią anglyje,'į mechanišką darbą,o pas
tarąjį į elektras šviesą, ’/ •

- Tai kiek gi reikia tos'energijos, kiek atsargų, kad užtektų 
tūkstančiams metų ir milijonams būtybių?

- %lų atsargų tiekia Saulė norimu kįekiu ir neribotam laikui,' 
JUk kiekvienam iš jūsų tūkstančiui metų paisto atsargu yra nedidelė 
o mums - ji ir visai maža. Grūdų kalnas vieno kubinio kilometro tū
rio turi maisto, kurio užtektų^3 milijonams žmonių per ~ tūkstantį 
metų; dešimties kilometrų luitas - atsarga 3 milijardams žmonių.

Grįžifflas_į_žęm^ - .

Kiek metų prabėgo, - nežinau. Atėjo laikas grįžti - ir štai - 
aš vėl ant Žemės. ■

Mano pramogos, Įspūdžiai, surašyti popieriuje, stovi prieš Juą 
> Kažin ar ilgainiui neprisiminsiu'dar'ko nors?..

Taigi, mano draugai, p apiako Jau aš jums daug nuostabių daly
kų, tačiau nėpapasakojau ir milijoninės dalieą to, kas iŠ tikimųjų 
yra. ’ '

Ką aš mačiau ir kur aš buvau?. Vienoje Saulės sistemoje.0 kiek 
tokių sistemų?! Tik viename Paukščių Take Jų yra mill Jardai. O kiek 
yra paukščių takų?!.. .

/fragmentas paimtas iš ruošiamos spaudai knygos ’’Svajo
nės apie žemę ir dangų"./

• Tennįnų paaieikįnĮmas_/Rod->Z

AJ_-_PS, arklio jėgos vienetas-
leroįitas /gr./ - meteoritas, iš dangaus erdvės nukritęs že- 

mėn akmuo; oro akmuo-
Asteroįdąs_Vgra/ - nedidelis dangaus kūnas, skribjąs aplink 

saulę, kaip ir planetos: žvaigžde jas.
atmosfera1 /gr*/ - dujų slvogsnis, gaubiąs žemfe arba bet kurį 

"”kTtą dangaus kūną. ' . ■
Azotas /gr-,/ - dujų elementas, ore sudedamoji dalis. • z

j
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Ekranas, /pr#/ - balta medžiaga aptrauktas rėmas, kuriame de- 
~m onst.ru o j arai, rodomi įvairūs švxečiainle ji paveikslai; ap
skritai, prietaisas izoliacijos /iš jungos/ tikslams.

Elipsė /gr,/ - geometrinė figūra, uždara kreivoji' linija, ku- 
. ~ rios kiekvieno.taško.atstumų nuo.dviejų duotųjų taškų /fo- 

. kusų/ suma yrš paptcvua dydis.
Inercija /lot*/ - fizikoje- - masės ypatybė laikytis savo pir- 

~mrnės būsenos - ramybės, arba'tolygaus judėjimo, kol kokia 
. - nors išorinė priežastis išjudina ją iš ramybės arba toly

gaus judėjiniOo ' ’ .
Jupiteris /lot,/ - saulės sistemos didžiausia planeta.
Maršas /lot*/ - saulės .sistemos planeta, sprendžiama lyg' ir 
~ gyvenama. ■ . •
Meridijanap /lot®/'- dienovidinis? vaizduojamoji ilga; kreiva 
~ linija, einanti per'" abu du žemės rutulio ašigalius ir jcer- i 

tanti pusiau jį /ekvatorą/ stačiu kampu? žemės rutulio /glo- 
bo/ pusi-ąujis dalijamas į 360 dalių ir per kiekvieną šio 
padalijimo tašką tiesiamas dienovidinis? tuo būdu iš viso 
yra 36O Mo /dienovidinių/. •

Parabolė ^/gr,../ - geometrijoje —. lenkta linija, gaunama ‘ kūgio 
, paviršių pjaunant plokštuma,* lygiagreti ška su liečiamąja 

plokštuma.
KLaneta /gr*/ - dangaus kūnas, sukąs! s' aplink saulę Ir iš jos . 

gaunąs šilimą ir šviesą. Jis gali suktis ir aplink kibą 
planetą kaip tokios planetos palydovas. -

E°lįHs /sr=/ - žemės ašigalis? tariamasis žemės ašigalio ga
las. Ir kiti dangaus kūnai gali turėti savo polius* .

.£°i.eIicįPl3 /lot*/ - galimas? galįs veikti* / • 
s®iy-£a_^iat.e5.a /gr*/ - visuma planetų, kometų ir asteroidų, 

skriejančių aplink saulę,
Spiralė /lot*/ .. straigto- pavidalo kreivė /kreivoji linija/. 
3e£l®kĄo£ius /lot*/ - veidrodis, vartojamas spinduliams at- 

splnd^tr. ’ .
Reliatyvus /loto/ - neabsoliutus, sąlygini'sj surištas su kitu 

dalyku, -pareinąs nuo kito dalyko,
Traektorįja, /lot-/ - mechanikoje. - fizinio kūno arba geometri

nio taško judėjimo kelinso # '

0,-0 -O -O-O-O -O ; ■

0 ar tai tavo'žydinčios akys,' , 
ar žvaigždės panoktinės?

1 ■ Suspinde leidžias ir vėlei teka - ,
gimton šalin vadina, /

B» Rutkūnas.
o - 'o - p - o - o .

Ir dienos bėgs kbantus pagraųžę, 
Žaizdas užgydys ždmėj perplėštoj.
Matysim, upės‘knip ledus išlaužia • « 
Ir. blaivos dangus ša.ly gimtoj,

.B* Gaidžlūnas,
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' ' ' ' KALBOS REIKALAI

Lietuve Je,būdavo,kai kuriuose laikraššiuosė ar žurnaluose ra
šydavo įvairiais lietuvių kalbos reikalais visuomenei ar mokyklai, 
nurodant, kad žodynas, slptaksė, formos, kirčiavimas "būtų lietuviš
ki ir bendrinės /literatūrinės/ kalbos .ir kad rašyba /dalykas susi
jęs su fonetika ir nunktuaclja/ būtų vartojama tokia, kokia visuo
tinai pritinta. Ir ištremty je toks pat darbas galimas ir būtinas, t, 
y. reikalingas visuomenei ir mokyklai, Juk svetimoje padangėje ir 
nesavosiose sąlygose, ką rašant ar sakant, žmogui dar lengviau, iš
klysti iš .nusistovėjusi o lietuvių kalbos kelio. Šiuo lietuvių kai-, 
bos reikalų skyreliu norėsime padėti ne vienam, lietuvių kalbos gi
liau besimokančiam ar benorinčiam savąją kalbą tvirčiau suprasti.

gve,tĮjgy;bės,. kūrių dabar, žinoma, pri vi s dar daugiau, bet jos 
mūsų kalbą labai ir net negražiai gadina - ir todėl jos uįtinos«Tam 
reikalui, mūsų kalboje yra daug tikrai mūsiškų posakių ir žodžiu net 
nuo seno, pastebiu, kad kitas ir kitaip, t.y. kltjais*,^ lietuviškais 
posakiais ąy Žodžiais, gali mintį reikšti: ne viekas ola mums tuoj 
gali ir į galvą ateiti. Po dvitaškio duodami gėM sakini ai, žodžiai, 
formos. > . • 1

I. Trumpai po devintos jis atėjo: tuoj, arba netrukus po de
vintos. .. . .

2* Tas neįeina į klausimą, - kam kalbėti: ne tas reikalas,..J 
ne taip... - Bus gerai} jei koks'klausimas svarstomas, pvz,,. žemės 
dirbimo klausimas: į /žemės dirbimo/ klausimą įeina: arimo gylis, 
žemės rūšis, sėjos metas ir 1.1., bet ne.įelna į tą klausimą: karvių 
melžimas, plastika, valgis, šokiai. .

3<= As padariau viskas, kas reikia: padariau viską, kas rei
kia. - čia- ta klaida atsirado iš rusų kalbos žodžio vsįo, kuris yra 
bevardės giminės, •

4. Mat kur šuo pakastas /wo 1st Hund begraben/ - lietuviški 
■ jam posakiai tik tokie: tai mat koks reikalas? tai mat kaip; tai

štai kaip.
5. Kam durnių voiioji, klijuoji; nevoliok4 ne klijuok durniaus

/ne valioj duraka/ - lietuviški jiems posakiai šitokie: kam niekus 
kalbi, tauški; nekalbėk nįekų; be reikalo tauški, niekiu©ji
Ir-1.1. . .

6. Reikia klausimą šonkauliu statyti /nužno vopros žebrom po- 
stavlt/: reline klausimą griežtą /aiškų*../ duoti; aiškiai ' reikia 
kalbėti,

7. čia toliau išvardinu kas seka /Sto sliedujet/: ola toliau 
išvardinu viskąj išvardinu šit ką,

’• . B. Taip vadinamą rašinį-parašė; taip vadinamas gudruolis.. Jei
norima aiškiai įyarfllntl, lietuviškai bus be prieveiksmio taip ir 
su įvardžiuotine forma: vadinamąjį rašinį parašė, vadinamasis' gud
ruolis. - Betgi gerai: taip vadinamas rašinys, o ne karvė; ką aš 
padarysiu, kad taip /kaip nors/ vadinamas gudruolis.

9. Ko gero, galėjo sprandą nusisukti /šego dobrogo/: Jei kaip
galėjo...; kas be ko, galėjo,- Bet gerai; ko gero A° B®rs/ at- 
ns s0jL ? • ' •

10. Neina taip - nepiešk /es geht nicht/: taip negalima - ne
plėšk; taip neplėšk. - Bet gerai : laikrodis taip neina, reikia pa
versti; jei taip /geruoju/neina, varyte varyk,

II. Sakė, kad daug prekių pribūva /pribyvujet/io., prekių at-
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Vežama,atgabenama /ne: atvyksta/. Nemaža kariuomenės pribuvo:... at
vyko, atėjo, atkeliavo, atvežta. - Bet gerai : jis visur pribūva 
/prlesti; Jo visur yra; jo visur pilna/.

12. Jei nesisaugojo, pateko po tramvajum, nupjovė koją, ir 
prašom /u požaluista, i proszen/:,.. nupjovė koją, ir žinokis;!/ da
ryk, ką darąs. - Bet gerai: grasom /prašau/ pietų, prašom pasiimti 
savo atlyginimą; prašau, prašom nemeluoti.

1J. Neužilgo pradės snigti /ne za dolgo/: netrukus pradės 
snigti. - Bet gerai: griebkis /kabinkis/ ne už ilgo /pagalio/ /šok
damas per griovį/* bet už permestos karties.

14. Per karą prisiėjo ir pavargti /prišlos/: per karą teko, 
pasitaikė... - Bet gerai: daug kaimynų prisiėjo /priėJo,prigriuvo/; 
Jis kojas prisiėjo /bevaikščiodamas kojas pavargo/; niekaip negaliu 
namų prisieiti /prieiti/.

Dėl svetimųjų kalbų Įtakos ne vienas Jau užmiršta ir šitokį lietuvių-kalEoi Turtą:" a - " , ' .
1. Dainuoja žmonės /žmonės kartais ir gieda/, poėtai gali dai

nuoti, irpadangės, miškai, net siela, kulkosvydžiai ar-dar kas,bet 
paukščiai tik gieda ir paukščių tik giesmes, o ne dainos. Žinoma, 
paukščiai gali ir Čiulbėti, ulbėti; paukščių čiulbėjimas,čiulbesys, 
ulbėjimas, ulbesys.

2. Lietuviui miršta žmogūs, bitė, skruzdėlė, užmiršta /kaip 
ir nutirpsta/ kokia kūno dalis, o poėtui ir gamta miršta. Kas kilia, 
Jei kada Juokais ar iš pagiežos ir dvėsįa į Žmogų pasakoma.

3. Lietuviui žmogus ir bitė tik valgo, o ne ėda./Kalbant apie 
normalų valgymą./

4. Lietuviui lekia paukštis /ir skrenda/, lėktuvas /ir skren
da/, žmogus /vietoj žodžio bėga/, debesys /ir plaukia/, traukinys 
/ir eina, važiuoja, dumia/.

5. Lietuviui plaukia žmogus, laivas, pvz.: laivas išplaukė iš 
uosto, o su Juo išplaukė visi keleiviai, Betgi: tas laivas daug ke
leivių, prekių atvežė.

6. Lietuviui rūbai bažnyčios, karaliaus, valko /rūbeliai/ ir 
poėtui gamtos. Maironis dainavo: "pamesk, tėvyne, rūbą seną, kurį 
užvilko svetimi." Žodis'rūbas rodo iškilmingumą. Ir vieta, kur rū-

. bai kabinami, vadinama rūbine. Drabužis /drapanos/ - visais kitais 
atvejais. Vieta, kur drabužiai kabinami, vadinama drabužine, '

7. Skalbiniai /bielizna/ - skalbiamieji drabužiai, o balti
niai - audeklas, kur išaustas ir patiestas ore baltinti /baltam pa
sidaryti/, > ■ ' . ?

8. 4 l ddrBną^.JUmotua 7/v nedeliu/uždirbi?*liet,:
per savaitę, dieną, metus arba: kovaitėje, dienoje .metuose,,, - Bet 
gerai: į savaitę įeina 7 dienos, ir t,t. /savaitė turi 7 dienas/.

9. Viso buvo 100 litų /vsego/: iš viso buvo. 100 litų, - Bet 
gerai: viso /pvz., žibalo/ buvo 5 litrai.

10. Ant aštuėnių /valandų/ būsiu namie : aštuntą /vai./; as
tuoniomis būsiu namie.

Pietus Ištaisė ant dviejų žmonių /na dvrf/: dviem žmonėm /ne: 
dėl dviejų žmonių/. - Prielinksnis an V'rodo viršum ko kas yra arba 
ko nėra: ant kalno /kalne/ karklai siūbavo, pakalnėj rugiai liūlia- . • 
vo; tik ant lauko /lauke/ pliko kelios apykreivės pušelytės liko.Be 
to dar šitokiuose posakiuose: nepyk ant Jo /geriau senoviškai: Juo 
nepyk, Juo pyk/, motina savo dukterį ant /iš/ aklų pažino.

11. Paklauskit pas Jį, pas vedėją /u nego/: jo, vedėjo pa
klauskit-. J*as mokinį buvo negerai parašyta: mokinio buvo... Pas ma
ne galva skauda /u menia/: man galva skauda. - Prielinksnis gas, ro- *
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do arba krypti, kėlią: pas /!/ kaimyną nuėjo, arba vietą: paa juos 
jis lazdą užmiršo, arba-šaiįa ko kas yra, ar ko nėra: sėskis pas ma- 

' ne /prie manęs/, pas pirtį stovi kulbilas.
. 12* Anart to, dar reikia Štai kas. pasakyki t bę to, dar... Vi

si suėjo, be it? /tik JO nebuvo/. •- Apart /opric/ - peliet, žodis,
• TarftauH rd ai žodžiai, vartojamieji mūsų kalboje, turi būti 

tvarkingM -kalbos^pollbkiais kirčiuojami, pvz.l ' *
1. Gramofonas, patefonas, telefonas /ne: telefonas/*,,.;' čia. 

kirtis apt gąręto o, kaip baronas, vargonai, malonų*
2*''Komitetas, fakultetas, paštetas, tu alėtas, universitetas,.. 

čia kibtis ant garso ė, kaip senesnės formos bronzalietas,puštalie- 
tas, kur kirtis ant dvibalsio ie /jis is garso e/. .

3. Aspektas, inępektas, konspektas, prospektas... čia kirtis 
ant priesaginio garso e; priesaga -ekt- prancūziška.

o - o- o - 0- o-*.o - o

■ ' ’ Leonardas Jočys
. - ’ . KOKIE .TURIME BŪ-TI ? ,

"Žmogus yra Dievo vaikas, betgi Jis yra sunkiai slėgi amas to 
tragingojo likimo ištiktojo pasaulio, kuriame reiškiasi*tai puolimą 
tai vėl kilimo ir plėtoties procesas. -To Ultimo pagrinde, pačiuose 
jo šaltiniuose glūdi pirmykštė laisvė, kuria Dievo vaikas buvp iš 
Sradžios apdovanotas ir kuri tikrai atąraiždavo Kūrėjo pavedksląM,N« 
erdiajevas. <

Sis Dievo vaikas žmogus gyvena ne tik pojūčiais: regėjimo, ' 
klausos, uoslės^ lytėjimo ir kitais instinktais, bėt ir protu 
bei .v a į i'a. Žuogus, vadovaudamasis instinktais, pažįsta,ar daik
tas yra sios, ar anos rūšies, ar baltos, ar žalios spalvos ir t. t* 
Kūno gamtiškosios savybės padeda kasdieniniam žmogaus gyvenimui.Vi
sada, ką vienas-organas nustato vykdyti ar nevykdyti, kitas organas 
ir vykdo. Pavyzdžiui, akimis žmogus nustato, kad čia yra vanduo. 
Tuojau kojos sustoja ėjusios, o visą kūną apima baimė, kad nepri- 
gertų. , .

žmogaus protas nesutampa su valios atsparumu gėriui arba blo- 
' giul. Pavyzdžiui, protas nusprendžia, kad vyrui rūkymas yra žalin- 
'gas plaučiams ir kišenei, bet valia persilpna šiąja yda nusikratyti. 
Retkarčiais pasitaiko ir tokių žmonių, kurių valia visiškai atitin
ka proto reikalavimus.

< Taigi žmogus turi instinktus, nuo gamtos sąlygų pareinančius, 
ir valią, kai kuriuose objektuose nesutampančią su protu.

Žmogui užmerkus akis ir pabaigus žemėje klajojimą, mes sakome' 
ji mirus, ir jo kūną Įdeda 1 grabą ir užkasa žemėje. Chemijos ir 
kiti gamtos mokslai konstatuoja, kad po tam tikro laiko gulls gam
tos kūnas žemėje ar ant žemės, veikiamas puvimo .bakteri jų,-supūva ir 
chemiškai sutampa su, kitais padarais, žmogaus kūnas irgi .priklauso gamtai ir, savaime aišku, pareina nuo jos dėsnių; vadinasi, žmogui 
mirus, lo’kūnas supūva. Tačiau kūnui praradus pirmykštę formą, tam 
tikra žmogaus egzistencija vlstiek lieka pasaulyje. Be to, žmogus, 
užgimęs turi kažkokį kitą pradą, kuriuo griežtai skiriasi nuo. gyvu
lio. Tą išaiškina gamtos mokslai, ' . '

Tas. kitas pradas ir po mirties žmogaus egzistencija pasauly- S 
1e ir vra tas, ką mes vadinas siej a. Siela yra'tas-procesas,kuriuo 
pasireiškia žmogaus kilimas ir kritimas.

/•
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Kada žmogus savo kūnu ir siela visiškai pasiskirta. Dievo tar- 

' nybai,‘ visiškai suartėja su Au gašlausiu o ju Kūrėju, nuolat bendrau
damas maldomis, tada žmogus - Dievo valkas pakyla dvasioje - sielo
je. Jo siela tampa tyra, šventa ir skaisti. Šitame žmogaus pakilime 
pasireiškia pirmykštė laisvė, kuria Dievas apdovanojo kiekvieną gy
vūną. Tokiu laisvos valios pakilimu sieloje žmogus sukuria pats sa
vyje Kūrėjo paveikslą, žmogus pakyla ir ne Dievuje: pavyzdžiui, me
nininkas, sukurdamas gražų paveikslą, pakyla mene. Ir t.t. Bet, jau 
šis, pastarasis pakilimas yra žemiškas, sieloje neturįs jokios reikš- 

. mės. w -‘ Žinome, kad gamtoje augmenija negali egzistuoti, tverti be 
saulės, be šilimos. Taip sielos gyvenime būtiniausiai reikalinga dva* 
slnė šviesa ir šilima, žmogaus pakilimas Dlevuje yra tas, kas gan
tai Šviesa ir šilima.

Neretai pasitaiko, kad žmogaus dvasia - siela nupuola,Žmogaus 
sielos - dvasios nupuolimas'pareina nuo to,'kad žmogus nepažįsta ir 
nesistengia pažinti Dievo Apvaizdos. Nepažindamas Kūrėjo, žmogus 
jaučiasi silpnas, bejėgis didingos gamtos akivaizdoje. Tikriausiai 
čia žmogus nusilenks gamtos apreiškoms, prlpažindamąs savo parelna- 
mumą nuo aido likimo. Aišku, žmogus nulenks savo žilą galvą visam 
tam, kas jo aklins sukelia stiprų Įspūdi. Toki žmogų mes vadiname be 
charakterio ir, žinoma, tokiais žmonėmis Lietuvos neatstatyslm.Lie
tuvi s be charakterio negali būti geras tėvyf&ės mylėtojas bei Lietu
vos patriotas, kadangi jis linksta ten, kur pučia šiltesnis vėjas. 
Ypačiai šiais laikais, kada mūsų tėvynė yra mindžiojama svetimų pa
dų, lietuvis turi turėti tvirtai suformuotą nusistatymą bei charak
teri. Lietuvio dvasia turi veržtis pirmyn-1 laisvę, 1 nepriklauso
mybę.

Žmogus nutolęs nuo Dievo, vis kaskart slenka 1 politeizmą, 1 
bjaurius prietarus, kurie Iškreips sąžinę. Šiandien dar tebeskamba 
žmogaus ausyse karo audrų garsai, tuo tarpu kai pasaulio išminčiai 
ir galingieji svarstosi*ir neranda būdų, kaip atitolinti nuo žmoni
jos tas audras, ir būtina,, kad kiekvienas žmogus, ypačiai atstovau
jąs tautą, valstybę, turėtų tiesią ir neiškraipytą sąžinę. Sąžinės 
tiesumas, tikrumas turi būti fundamentas - pagrindas pasaulio tai
kai. To išvadoje girdime, kad kai kuriems galingiesiems lengviau 
pameluoti, negu tiesą pasakyti.

Žmogus, praradęs sąžinę, praradęs tikėjimą, krypsta 1 komuniz
mą, nes ten nei sąžinės, nei Dievo nė nereikalaujama, net nepagei
daujama. Štai prie ko veda žmogų nupuolimas Dlevuje.

Todėl būtina, kad kiekviena organizacija, kiekvienas sambūris 
bei sąjūdis, Įgyvendindami bet kokius gėrio principus, religiją, 
krikščionišką tikėjimą, būtinai Ištvertų aktyvūs. Tikėjimas čia tu
ri būti pagrindas, ant kurio būtų statomi organizaciniai vienetai. 
Jau aukščiau matėme, kad žmogus be tikėjimo greit nuslopina sąžinės 
balsą, palinksta net 1 komunizmą. Komunizmą, manau, kad jau esate. 

. kiekvienas puikiai pažinę, pavojingiausias, gal net kritiškiausias 
dalykas būtų atimti tikėjimą jaunimui, ypačiai studį Juo j ančl am, sie
kiančiam tikslo. Pasidairykime po pasauli. Tūkstančiai žmonių, ieš
kančių tiesos ir atilsio, grįžta 1 katalikų Bažnyčią, Nuo to, kuri 
iš dviejų tiek griežtai priešingų dvasinio karo stovyklų laimės,pa
reina žmonijos likimas. Būtų liūdna, Jei ši laimė atitektų komuniz
mui, kuris kai kuriose vietose puikiai stiprėja. Būtina, kad -inte
ligentai susilaikytų^nuo bet kokių sąžinę palaidojusių srovių. Šios 
srovės, gimusios augštose inteligentijos sferose, palengva pasiekia 
minias. Paskelbtoji tiesa,, kad politinių santvarkų kertiniu akmeniu
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laikoma žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, paskelbta Didž. 
Prancūzų Revoliucijos, yra klaidinga,. 1739 m. paskelbta^ši deklara? 
ei ja’ bu vo mėūoniŠko jo liberalizmo programa visa® XJX amžiui .Hbera- 
lizmas savp esme yra tas pats ateizmas,- žmogus daugiau nebepriklau
so Dievo ir nebežino jokių dieviškųjų įstatymų.* Tauta. girdi, esan
ti autonomiška, neturi, pareigų į nieką at si žvelgti. Tai yra tautos 
sudievinimas, tai valstybė visagalinti, tai Absoliutas, panteisto 
filosofo Regelio žodžiais tariant, "Got-t auf cjnfer bestimmten dps 
Werdens". ’ .

Leonas XIII 1789 m. šią deki araci ją^apibūdina taip: "Pavojin
gas ir apverktinas naujumo noras, pasireiškęs tikybiniuose klausi-, 
muose, greitai logikos nuoseklumu persimetė į filosofijos sritį, o 

■ iŠ čia pasiekė socialinę santvarką ir politiką,vŠtai kur reikia ieš
koti dabartinių neribotos laisvės principų pradžios, kuriuos svajo
jo ir pagarsino Žymiausieji revoliucionieriai. Jie padarė "naujo
sios” teisės pradus ir pagrindus, kurie iki šiol niekam nebuvo ^ži
nomi, kurie daugeliu atžvilgių prieštarauja ne tik krikščioniškai 
teisei, bet ir prigimčiai. Apie Dievo suverenu valdžią nieko nėra 
kalbama, lyg Jo nebūtų arba Jam visai nerūpėtų žmonių draugi ja, tar
si atskiri žmonės ir draugija neturėtų jokių pareigų Dievui o

Šia prasme "Žmogaus ir piliečio teisių pareiškimą" reikėtų 
laikyti bedievišką, nes nepripažįsta suverenas sau Dievo valdžios,© 
Jo^vietoj 'stato tautos suverenumą., Liberalizmo deklaraci ja pavergia 
sąži.nę ir atiduoda visa daugumos malonei, kuri yra akla, nuolat kei
čias ir neturi Jokia moralinio pagrindo, -Čia gali būti ir brutalios 
jėgos viešpatavimas,'nes, jei mažumai pasisektų įgyti .valdžią su 
ginklu rankose, ji lygiai taip pat būtų teisėta, kaip ir dauguma, 

■kadangi ji yra galinga ir moka priversti kitus vykdyti savo valią.
Taigi XIX amž. liberalizmas yra įsikūnijusi revoliucija prieš 

dieviškąją ir krikščioniškąją pasaulio santvarką. Galima sakyti tam 
tikra prasme ir aocialižmą esant taip pat proletariato liberalizmą. 
Liberalizmas siekė religijos - dorovės srity; subjektyvi škos min
ties laisvės, betikybiškos laisvos mokyklos, šeimos ėmancipavimo. iš 
krikščioniškos moterystės nuostatų ir.apskritai išvaduoti visą gy
venimą įš Bažnyčios įtakos. Politinėje srityje buvo pasiekta vals
tybės’ absoliutizmo. Liberalizmas išvadavo ekonominį gyvenimą iš Dia- 
vo įsakymų įtakos, paskelbdamas egoizmą, laisvą konkurenciją.

0 ką laimėjo plačiosios masės liberalizmo gadynėje? Gi darbi- 
• ninku’skurdas, dirbtinių pramonės kriziiį kėlimas, ūkininkų išnaudo

jimas, emigraci Ja į svetimus kraštus ir 1.1. Nuolatinis ir besaikis 
pelno gaudymas, nepaisymas teisybės dėsnių mažiau ar daugiau su'pa- 
raližavo valstybių ekonominį gyvenimą ir sukėlė karus. Kad ir libe
ralizmas. sukurė mamonistinic kapitalizmo tvirtovės, betgi tuo pasi
naudojo grupės, sugriebdamos kapitalą į savo rankas kai kuriose ša
lyse. Nuskriaudė žmones, ir svajotojo ir žadėtojo auksinio amžiaus 
nesukūrė suvargusiai žmonijai. Jau didysis ispanų filosofas Baimes 
yra pasakęs: "Netikėjimas yra didelė nelaimė naujaisiais laikais". 
Netikėjimą inteligentijoje greit išugdo universitetai, ignoruodami 
krikščionybę. Kas- atima mąstančiai visuomenei Dievo tikėjimą, .tuo 
?ačiū-nuslopina žmonėse atsakybės pajautimą, žodžiu, numarina Jau- 
riauslus dvasinio gyvenimo nervus.

Visų tų srovių įtakoje istorija pergyveno baisiausią ^momentą 
Prancūzų Revoliucijos metu;, vėliau tas persimetė į Rusiją, Šiandien 
Jau matome Rusiją NKVD supančiotą ir tiesiant savo kruviną leteną 
Europai. Prie p1 ^dėjų prisideda visokie moderniškų Šokių salonai, 
baliai, įžiebd^mi •eeb-n.'tHi*14 ’■ Urvą nakties pro-
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štitucija. To viso rezultate Prancūzija virto išsigimėlių tauta.
Labai gaila, kad. mūši; tremtinių studentų tarpe atsirado sro

vė, kūri tolsta nuo Dievo, pasiimdama sau pagrindu tą, kas x dau
giausia audrų sukėlė žmonijos 'istorijoje. Anksčiau matėme prie ko 
veda nutolimas nuo krikščioniškųjų tiesų. Šiandie Prancūzija, net 
Rusija palaipsniui gręžta prie Dievo, Tačiau lietuvis inteligentas, 
kad ir daug patyręs šio karo metu Dievo malonių, bėga nuo.Jo ir dar 
su savim traukia jaunimą, juk mūsų jaunimas Įneš laisvę ant rankų 
tėvynėn Lietuvon. Mes turime turėti savyje tvirtą tikėjimą, bet ne 
skaldymąsi srovėmis.Mes turime būti patriotai tikėjimu ir tėvynės 
meile. Mes rasime paguodą ir nusiraminimą sunkiose tremtinio valan
dose Dievuje. Be Jo pagalbos neiškovoslm laisvės tretyj! kartą nu
kryžiuotai tėvynei. Lietuvi inteligente, studente,. Jei myli tėvynę 
- mylėk ir Dievą.

o — o— o — 0 — o — o — o

AP. •
LIETUVOS P R I P A Ž I *N Ė J A I

Lietuva de facto yra T. Rusijos okupuota, bet de Jure, kaip 
nepriklausoma valstybė tebepripažįstama šių valstybių: Amerikos
jungtinių Valstybių, Anglijos /Didžiosios Britanijos/, Kinijos /Tos 
3 valstybės yra ši karą laimėjusios./, Vatikano /Katalikų pasaulio- 
valstybė./, Afganistano, Airijos, Argentinos, Austrai!jos,Belgijos, 
Bolivijos, Brazilijos, Gili, Dajos, Dominlko respublikos, Eigipto, 
Ekvadoro, Etljopljos, Filipinų, Graikijos, Gvatemalos, Haiti .Hondū
ro, Irano /Persijos/, Islandijos, Ispanijos, Kanados, Kolumbijos, 
Kostarikos, Kubos, Libano, Liuksenburgo, Meksikos, Naujosios Zelan
dijos, Nikaragua, Olandijos, Panamos, Paragvajaus, Peru, Pietų Af
rikos unijos, Salvadoro, Sirijos, Turkijos, Uragvajaust Venecuelos.

. Jei UNO Saugumo Taryba imtų /O ji turėtų imtis is savo paskiru 
ties ir savo Įstatų - statuto,/ svarstyti Lietuvos valstybinio in
tegralumo ir suverenumo reikalą^ tai pagal tarptautinę teisę už Ne
priklausomą ir Laisvą Lietuvą is vienuolikos tarybos narių turėtų 

• pasisakyti 8: Amerikos Jungtinės Valstybės, Anglija, Australija, 
Brazilija, Elgiptas, Kinija', Meksika ir Olandija. Bet ir Prancūziją 
kurioje tebegyvi Prancūzų revoliucijos šūkiai: laisvė, lygybė ir 
brolybė, mūsų valstybę turėtų užstoti*. Bet iš T.' Rusi jo8’nieko ne
lauk: ji kaip tik ir yra Lietuvos okupante. Visa Lenkijos išeivija 
ir jos tremtiniai yra Lietuvos atstatymo šalininkai, betgi šių die
nų Lenkija yra T. Rusijos sveroje, nors irgi yra Saugumo Tarybos 
narys.

Dėl T. Rusijos po Vokietijos kapituliacijos staiga Įgytos Įta
kos iš Europos valstybių dėl savo valstyblnai politinių ihtere.su 
drebėte dreba, Juo labiau pačios nebegalėdamos ir bijodamos kitų 
valstybių, kad Ir Pabalti jo. respublikų, šios valstybės: Austrija 
/jos dalyje tebėra SSSR kariuomenės daliniai/, Čekoslovakija /Čia 
tas pats.7, Danija, Norvegija /irgi tas pats./, Suomija /Joje ne tik 
stipri SSSR Įtaka, bet ir raud-. armijos įgulos./, Švedija /jaučian
ti dideli spaudimą iš SSSR/, Vengrija /Joje tebėra raud. armija./. * 
Šios valstybės istorijoje ir Ugi bolševikų okupacijos buvo Lietu
vai draugiškos valstybės. • -
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T.Rusljoa okupuotos Šios valstybės: Pabaltijo ir Balkanų, ne-, 

bekalbant per nauja jau apie minėtąsias. Is tų valstybių irgi netu
rėjo nė .vienos sau nedraugiškos. Pabrėžtina, kad. Rytų ar Vidurio 
Europoje nebėra nė vienos valstybės, kur dėl jau minėtųjų priežas
čių Lietuvą de jurs uripažintų. jos visos didesnės ar mažesnės bol
ševikinės politikos vasalas. A

jos ir Vačvksric. yra ir lau nuo Lietuvos atgimetuslų vai styti ų, tai : 
Italija^ Portugalija ir Prancūzija, ir tai vienų padaryta dėl šiais 
laikais labai suprantamų madinių priežasčių, o kitų - visiškai ne- 
suprantamų arba sunkiai esančių Įmanyti » . . .

Labai svarbaus sektoriaus valstybės Juodosios Jūros ir Vidur
žemio jūros pakraščiuosei Graikija, Eigiptas, Iranas /Persija/, Li
banas, Sirija‘ir Turkija, būdamos. Vakabų Ali Janių globoje, Lietuvą 
tebepripažįsta.,

Kitos visos valstybės yra toli už Europos ribų, betgi,būdamos . 
laisvę mėgstančios šalys, nori, kad ir mažosios valstybės naudotųsi 
taja pąčia laisvės saule, ir Lietuvą tebepripažįsta kaip valstybę*■ •

Yra valstybė, Vatikanu vadinama, kuri kad ir labai mažos te
ritorijos, bet milžiniškos pasaulinės Įtakos, netf ji atstovauja 533 
.milijonus pasaulio katalikų. Toji valstybė ir visas mažąsias val
stybes pripažįsta ir nuo seno stovi visų tautų, ne tik žmogaus,lai
svės sargyboje. - .

' - ■ . . O - o - o - 0 - o - o - o ‘ *
A. Matuzonls

DARBI N X < K (T VARGAI PER PIRMĄJĮ
i, j l š 2 v i n m

1940 ms. birželio mėn. 15 d. raudonajai armijai okupavus Lie
tuvą ir jos ekonomini gyvenimą Įjungiant i bolševikinę valstybinio ūkio sistemą, skaudžius to padarinius vėliau pajuto ne tik Lietuvos 
žemės ūkis, bet ir pramonės darbininkai, kuzių vardu bolševikų va
dai taip'garsiai mėgdavo kalbėti . ,

Lietuvos Neprikišusomybės metais.bendra Lietuvos darbininkų 
būklė nebuvo blogiausia. Nors socialinis draudimas, aprūpinimas ne
darbo atveju ir nebuvo tokioje augštumoje, koks jis turėjo būti,vis 
dėlto, iš kitos pusės, su kiekvienais Nepriklausomybės metais , buvo 
stengiamasi darbininkų būklę gerinti. Tokios darbininkų klasės,apie 
kokią bolševikai mėgsta kalbėti, Lietuvoje nebuvo. Darbininkui ne
buvo užkirstas kelias Į mokslą ir nuosavybę. Socialinėje būklėje 
geriau gyvenančiam tautiečiui darbininkas nepažinį tos neapykantos, 
kokia vėliau bolševikmečiu taip brutaliai buvo brukama tarp Jo ir 
buvusio darbdavio.

Kaune buvo sukurti šie trestai : statybos, pramonės ir komuna
linio ūkio. ' „ w •

Kalbėsim apie statybos trestą, kurio ainirje man pačiam teko 
dirbti. Sis trestas pradėjo vykdyti Įvairias statybas, kaip antai, 
darbininkų kolonijų namų statybą ir k. Tiesioginiai statybininkai 
priklausė profsąjungai, o trestai atliko darbdavių pareigas.

Greitai statybininkai pasijuto beteisiais tų Įmonių vergais. 
Anksčiau buvę komunistėliai, priklausę pogrindžio nežymiai veiklai, 
dabar iškilo viešumon'ir dažnai, kompartijos rekomenduojami, užėmė 
augŠtas vietas. Statybos tresto valdytoju paskiriamas Kepenis,vargu
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galis pasirašyti,o Jo pavaduotoju politrukas čiausovskls, Latvijos 
nei at vi s, ’ir visa eile Kaune dažnai matytų neaiškių tipų. 31e visi 
pasidarė "inžinieriais" ir "technikais.",

Prasidėjo visokį, "kursai" meistėrlams, dešimtininkams,statybų 
vedėjams, normuotojams. Kursuose buvo su visu uolumu dėstoma ir aiš
ki narna įkyrėjusi VKP/b/ istorija. Kasdien įvykdavo visokį susirinki
mai, mitingai, rinkimai, kuriuose darbininkų dalyvavimas būdavo bū
tinas ir kurie įvykdavo darbovietėje ddrbui pasibaigus.

Didžiausias darbe prasižengimas buvo - pavėlavimas 1 darbą. 
Pavėlavimas 1 darbą buvo laikomas sabotažu. Pavėlavusieji buvo ra- 

• šaul į juodą darbovietėje esančią lentą. Pavėlavimui pasikartojus di 
kartu, darbininkas buvo metamas iš darbo be'teisės gauti darbo ki- 

' tur. Darbo netekimas bolševikinėje santvarkoje yra lygus ištrėmimui.
Nė vienas darbininkas nebuvo tikras savo rytojum. Ir darbi

ninkų daugelis miegodavo ne namie. Kokiam darbininkui neatvykus i 
darbą, vakare per susirinkimą statybos personalas pranešdavo, kad 
tokie ir tokie darbininkai komandiruoti į kaimynines respublikas at- 
.lifcti praktikos darbų. Kada prasidėjo pirmasis masinis vežimas į 
Sibirą, aš pats buvau paklaustas nelietuvio sandėlininko: "Ar tavęs 
dar neišvežė?" Sakau : "Dar ne." - "Tai išveš." O buvau tik darbi
ninkas.

Prie bolševikinės santvarkos 4 darbininkai turėjo išlaikyti 
vieną-tarnautoją "draugą", kuris buvo darbininkų globėjas ir kartu 
viršininkas bei enkavedistas, "profgriupioras", o. tai buvo tiesio
ginis ir netiesioginis viršininkas. Tokie globėjai buvo daugiausia 
rusų tautybės žmonės, buvę kriminaliniai nusikaltėliai, NKVD agen
tai. Statybos darbų personalą sudarė apie 40 žmonių, kurie, vaikš
čiodami po statybos rajoną, kiekvieną darbininką stebėdavo.

Pasibaigus įvairiems kursams ir išleidus naujų diplomuotų 
meistėrių pagamintą laidą, buvo griebtasi stachanovietiškųjų darbo 
metodų. Prasidėjo soclenktynės. To rezultate dažnai per dieną pas
tatytas pastatas per naktį sugriūdavo, ir kitą dieną darbą tekdavo 
vėl iš naujo pradėti, švenčių švęsti nebuvo kada. Kalėdos, Naujieji 
Metai buvo skirti eoclenktynlų planui vykdyti,

Šitas aprašytasis vaizdas ryškiai rodo, kad Lietuvos darbinin
kas bolševizmo neapkentė ir kad net anksčiau jo buvę simpatlkai ir 
gerbėjai, praktikoje’ Jį išgyvendami, pasidarė baisiausi, bolševizmo 
priešai.

čia nekalbėjau apie tuos skaudžius smūgius, kuriuos lietuvis 
darbininkas jautriai išgyveno su visa tauta, kai bolševizmas ėmė 
trempti ir naikinti visa, kas lietuviška, ir brutaliai piršti rytų 
bolševikinės kultūros Jovalą. Štai kodėl ištrėmime turime daugelį 
lietuvių, kurie tėvynėje nepaliko nei*dvarų, nei ūkių, nei namų,bet
gi negrįžta, gyvendami sunkų ir vargingą tremtinio gyvenimą.

o-o-o-O-o-o-o • >
Užu saulę gražesnė, .už žydrio dausas, 
tu it vaiką mane per pasaulį vedi; 
tavo meilė - pabirus' aušrinių švies ap
dega žiedu paparčio nugrimzdus širdy. -

Benys Butkūnas

Tenustoja ūžę viesulai ant kelio,-- 
Pasikels dalužė pavergtoj šalelėj I

Vytautas Kastytis
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i,i- is^sįgįmas^. Kursai lietuvių pradžios mokyklos mokytojo cenzui. 
Įgyti Flensburge buvo Įsteigti 1945 m* spalių 15' d., o baigė mokslą 
gegužės 15 dieną, egzaminai truko Ilgi, gegužės 31 dienos.

Kursuose iš karto buvo Įstoję 20 kuršininkų, baigusių ne na* 
žiatf kaip gimnazijos ar tolygaus tipo mokyklos 4 klases; vieną, du 
ar tris mokytojų, seminarijos kursus ir specialiųjų mokyklų mokiniai, 
kurių pažymėjimai atitinka bent 4~rių gimnazijos klasių pažymėjimus 

.Dalis jų tuoj ar kiek vėliau išvyko mokytis 1 susikūrusias lietuvių 
gimnazijas ir viena užsimetė ištekėti ir pasimetė tolimesni lavini
mąsi. Ligi pat kursų galo ištvėrė 14 kuršininkų. Daugiau kuršininkų, 
tiesą pasakius, Flensburge ir negalėjo atsirasti ? palyginti maža 
Šia lietuvių kolonija, nėra tam tikro mokslo cenzo jaunimo, aiok 
tiek buvusių ir kursų nuošalyje pasilikusiųjų abiturientų svajota 
apie universitetus ir, kas be ko, vieno kito patingta toliau layin- 
t‘is, geriau pasinešus 1 amžiną snūduriavimą, paplepėjimą ir paša
limą kortomis iš pinigėlio.

. Kursai suorganizuoti visų Flensburgo lietuvių inteligentų da> 
nioniis pastangomis, iš karto mūsų Intel!gantuose vis dėlto buvo 
depg skepticizmo, kad kursai nepasiseksią suorganizuoti. Tik ryžtas 
ir užsispyrimas tai padarė', kad kursai Įkurti.

Kursų aplinka. Kursai gavo Lietuvių Bendrabutyje, - Pferdewaa 
-Serstr. 14, Tirnin KrBger mokyklos pusketvirto augšto namai - atskirą 
r klasę savo žinioje, „kur vykdavo teorinės Ir muzikos bei dainavimo 

- praktikos pamokos, o lietuvių kalbos ir skaičiavimo praktikos pamo
koms kuršininkai vykdavo A tame pačiame bendrabutyje dirbančiąja 
pradžios mokyklą. Savb atskiros klasės .turėjimas kuršininkams labai 
V naudą išėjo» kadangi bendrabutis Žmonių perpildytas ir kambariuo- 

’se trukšmas, tai jie savo klasėje turėjo progos ramiai sau pamokas 
rengti.’.

Mokslo jrienjonė s bendrojo 1 avi nil 
dome vidurinėje mokykloje, kurioje buvo mūsų ________ __T _ .
davėm ir Ltfbecko lietuvių gimnazijai. Specialiešiems mokslo 
kams, kaip’rankdarbių pamokoms ar kitoms metodikoms, mokslo 
monlų stigom. Nebent su si kr apatėm J3 visų pakampių kartono, 

kams jo prisimedžioti teko is visokių tos mokyklos spintų, sanaenų 
palėpių. Muzikos instrumentai - pi Janinas Ir flsharmonijėlė.Kreidoj 
susiradom klek reikiant. Mokykliniai suolai, rašomoji lenta •“ 
viskas. Buvo pasidaryta didelė mok.‘kursų vitrina 
biami ne tik kursams j ............................ *
kuršininkams reikalingoji 
tai, ki<5uej.a[;iai i uivaoiv aa-‘^/auiwj.p o **■ u*u. »vm.ouxų uca 
jų vadovėlių buvo surasta, ir jie negrąžinamai išdalinti mok. kursų 
lektoriams^' - • • ' - - -

too dalykams buvo geros* Jų ra- 
'0 mūsų bendrabutis* Dali jU 

daly- 
§rle- 

. . taip '
popieriaus. Kadangi popieriaus rašyti čia sunku gauti, tai kursini». 
kams jo prisimedžioti teko iš visokių tos mokyklos spintų, sandėliu

ir 
__ i, kur buvo skel- 

reikalingieji skelbimai, bet ir šiaip rodoma 
_______ _________ igoji medžiagai pamokų planai, pamokų konspek- 
žemėlaplai, mokslo aantraukėlės ir 1.1. Vokiečių kalba rašytų- -

J
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Kursjį darbas^ Kursuose buvo dėstyti 43.mokslo dalykai*- "Teori*, 
filų pamokų, buvo S53> o praktikinių 100, -iš visa 753. Tiek reikėjo 
nudirbti per 8 mėnesius. Tčdėl buvo ilgas tarpas, kad kuršininkai 
kasdien turėdavo po 6 teorines pamokas, o kai prasidėjo praktika - • 
tų pamokų skaičius kasdien 3-4 pamokomis padidėjo. Todėl buvo la
bai žymu, kad kuršininkai didžiai išvargo, nors ligi pat kurso galą 
reikia džiaugtis, geros nuotaikos ir mokymosi ryžto jie nepametė. 
Buvo atsitikimas, kad kuršininkė, nuvargusi pamokose Ir nepakanka
mai pavalgydama, darbe nusilpo* Tai tyčia pabrėžėm, kad skaitytojas 
matytų, ypač būsimbsios Nepriklausomosios Lietuvos žmogus geres
niais laikais skaitydamas suprastų, kokius laikus lietuvių mokyklos 
ištremtyje yra gyvenusios ir kokio būta mūsų moksleivių didžiadva
siškumo.

Įjektorįai. Ir kuriuos mokslo dalykus Jie dėstė: '
1. “Būtėnas Petras - kursų vedėjas, liet, k., liet. k. metodi

ka, mokyklos administravimas, liet, literatūra lig po Maironį O, vi
su ot. literatūra,- lįet. k.pedagoginė praktika. * ;

2. ^Lisauskienė Voldemara - fizinis lavinimas.
3. Balėnas Kazys, pr, m-los ved. - mok, administravimas.
4. Baliukonis Antanas, pr. m-los mok. - mok. administravimas.

' 5* Bankauskas Česlovas, prof. - chemija. • ,
. 6. Brazys Antanas, gyd. prakt., - mokyklos higiena.

,7. Cižiūnas Vaclovas, g-jos direktorius - pedagogika ir peda
gogijos istorija. v

8. Jonelynas Kazys, matininkas ir pr. m-los-mok. - geometrija 
>. ir dailyraštis.

. .4 9. Kaupas Vladas Viktoras, dr. žurnalistas - viauot. istoriją 
senoji. , . .

10. Klimas Leonas, kun. - tikybos metodika ir filosofijos pradu 
menys.

11. Klumbys Mikas, kun. . - psichologija ir vaiko, psichologija. -
12. Kutra ^onas, advok. - teisės mokslas.
13. Kuzminskas Stasys, dlpi. ekonomistas - vlsųot. istoriją

■ viduramžių ir naujoji, visuomenės mokslas ir finansų mokslas.
' . 14. Laucius Stasys, pr. m-los mok. ir žurnalistas rašytojas • 

liet, literatūra po Maironio. •
15* Masalaitls Matas, kooperatininkas - kooperacija.
16. Nakas Osvaldas, gyd. prakt'. - anatomija.
17. Nnstopkienė Antanina,' pr. m-los mok* - rankdarbių metodi

ka ir vaikų darželio vedimas,
18. Nastopka Vilius, -geod. inž. — matematika - aritmetika ir 

algebra ir žemės ūkio mokslas. .
19. Pakalnis Leonas - anglų kalba.
20. Povilaitis justas, pr. m-los mok. -• skaičiavimo metodika, - 

geometrijos met., muzikos met., dainavimas; muzikos praktika ir 
skaičiavimo- praktika. .

21. Slelyla Stasys, pr. m-los mok. - pedagoginės praktikos rei» 
kalaus.

22..31skina8 Vilius, g-Jos mok. - kraštot. ir geografijos met* 
gamtamokslio met., dailės darbų met., gamtamokslis, geografija dr 
kosmografija.

23. Stankevičius Vladas, „inž. - fizika;
L . 24. Vaitkus Andrius - Lietuvos istorija.

Išdėstę savo kursą ar išbuvę ligi mok. kursų galo, FXensburge 
trūkstant sąlygų gyventi, išvyko kitur gyventi: Baliukonis.Būtėnas, > 
Barikauskas, Kaupas, Klumbys? Kutra, Laucius, Mašalaitis,Nakas, Nas-

- .4 K - . M
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topkienė, Nastopka,Pakalni s, /12/,o V.člžiūnas iš Neumflnsterio lai r 
kinai buvo atvykęs Savo kurso išdėstyti.

Naujieji mokytojai - jų 14. Gerai baigusis Ji 4
1. Andrulis Jonas '
2. Barkauskas Jonas , •
3. Bukaveckaitė Aldona
4. G<Jlbuogytė Birutė
5. Klelaitė Aniceta
6. Markonieng Kazlauskaitė Snilija
7. Maurukienė Vandai aus k ai t ė Stasė
8. Pakalnis Leonas

- Kiti: ~
9. Birštonaitė Danutė
10. Kuraitytė Rasa • ■ .
11. Būtėnas Vladas
12. Padvol skis Arkadijus
13. AnuškeviČienė Radzevičiūtė Ona
14. Draskinytė Stefanija.
Iš kursus baigusiųjų bevelk visi jau dirba pradžiūs mokyklose 

- Flensburge ar kitur; vienas išvyko universitete studijuoti*
Baigai. Mok. kursai pradėti iškilminguoju posėdžiu* kuriame 

dalyvavo lietuvių Įstaigų vadovai ir visuomenė. Katalikų bažnyčioje 
buvo kursų pamaldos su kun. L. Klimo pranoksiu. Vakare pasilinksmi
nimas - šokiai, kai pirmą kartą tada buvo pradėti čia šokti lietu
viškieji šokiai ir žaidimai. Nors kursai darbą pabaigė gegužės 31 
d., bet, kol švietimo Įgaliotinis patvirtino kursų-baigimo pažymė
jimus, dar kiek laiko truko, ir oficialusis kursų baigimo aktas te
buvo liepos 6 dieną*

- Gerbiamiems - mok. V, Siskinui, nupiešusiam kurdų, požymėJi- 
komė lietuviškųjų motyvų vinjetę ir padėjusiam kursų administravimo 
darbe bei pakėlusiam visos eilės mokslo dalykų dėstymo naštą,direk
toriui V. Čižiūnų!,mielai sutikusiam iš NeumiSnsterl o kelioms savai
tėms atvykti kursams svarbių mokslo dalykų pedagogikos ir pedagogi
jos istorijos išdėstyti, mok. J. Povilaičiui, daug darbo Įdėjusiam 
1 muzikos, dainavimo, skaičiavimo praktiką, visiems lektoriams, są
žiningai ir atsidėjusiai atlikuslems. savo mokomąjį darbą, ir bend- 
rabuČlo bei lietuvių bendruomenės vadovybei kursų vedėjas reiškia 
didele padėką. ' •

Naujiems mokytojams kursų vedėjas ir lektoriai savo progomis 
Jau viską yra pasakę, kas reiks jiems mokykloje kaip mokytojais ir 
gyvenime kaip žmonėms lietuviams. Didelio ryžto, pedagoginių žinių 
gilinimo, sėkmingo darbo ir savo pačių gerovės absolventams linkė
tina.

0-0-0-O-0-0-0

Tai ko gi mūsų dvasia beliūsta, 
norint ne kartą širdį ir skausta?
Sukilę naktį varykim rūstą:
dienos šviesesnės ateities rausta*

Maironis*

Kas gerai padarys - sau, ir kas blogai padarys - sau*
Būk kantrus iki galow
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1936 - 37 m.buvo gimnazijų ir progimnazijų 95, o jose mokinių 
18.500.

1941 - 42 m. - 80, o jose mokinių 31.700.
1936 - 37 m. prekybos mokyklų 6, o jose mokinių 1300.
1941 - 42 m. - 4, o jose mokinių 1760.
1936 - 37 m. technikos mokyklų 1, o mokinių joje 400.
1941 - 42 m. techn. m-lų 2, b jose mokinių 1100.

• . .'••.•*1$36-<-'37 amatu mokyklų 1'9, o jose mokinių 1350.
" 1941 - 42. m .r-amatų m-lų 23, ° jos® mokinių 3700.

’ 1936 - 37 m. žemės ūkio m-lų °0, o jose mokinių 1500.^ 
1941 - 42 m, ž. ūkio m-lų 30, o jose mokinių 1964.

L I 0 T U V A - I N D E. LOPŠYS

It-alų mokslininkas Dr. Cesare Carmi net! savo veikale "Annua- 
rlo Missionario Italiano” 1934 m. 39-51 psl., rašydamas apie arijus 
/atsieit, anie indoeuropiečius/, jau bevelk 3000 metų valdančius 
plačiausią žemės rutulio dali, sako: "Labai galimas daiktas,kad pir. 
masis indoeuropiečių lopšys bus buvusi Lietuva /Molto probabllmente 
la prima culba degli indo-Europe! fu la Lithuania/, nes Lietuva tai 
ta sails, kur lietuvių kalba, papročiai ir tradicijos palikę pla
tesnių ir gilesnių pėdsakų. Aiškiai matyti, kad toje šalyje prieš 
indoeuropiečius nėra buvę kitų”, /inde. - žodžio "indoeuropietis” 
mokslinis trumpinys. Red./

LAISVĖS GIMIMO METRIKA

Anglų spaudos žiniomis, originalas "Magna Chart a" -Didžiosios 
Laisvės Chartos, kuri sudarė politinių laisvių ir demokratijos pra
džią Anglijoj - vėl grižo iš Amerikos 4 tėvynę. Pasirodo, kad vis 
labiau Įsigalint hitleriškam karo siaubui, kuris 1940 m* grėsė pa
vergti Ir Britų salyną, anglų vyriausybė laikė būtina ir reikalinga 
"Magna Charta" originalą padėti saugioj vietoj, kuri būtų nepriei
nama naciams. Tokia vieta buvo Amerika, kur britų Laisvės gimimo 
metrika Išbuvo visą karą, Praūžus karo audroms, "Magna Charta” už
daryta transatlantinio "Queen Elisabeth" seife vėl-perplaukė Atlan
tą, grįždama tėvynėn. Tačiau, kai laivas artinosi prie Southampton 
uosto& laivo kapitonas pernešė tą brangų dokumentą 1 savo kajutę, 
kur paslėpė po lova.,'manydamas, kad nuosavoj kajutėj "Magna-Chart ai” 
hue saugiau...
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IŠ 53*000 ASMENŲ, repatrijavusių Iš Lietuvos,tik 15*000 tebu- 
vo vokiečių tautybės. Taigi, daugumas ’’renatrl jantų*, pasinaudoję 
repatrljacija save ir artimuosius išgelbėti iš baisais likimo oku
pantų užsėstoje Lietuvoje,

KELTU KILMES VARDAI: Rhein -Reinas, Main - Mainas upė, Sieg, 
Tanaus. ,

GUDO VARDAS rodo, kad Jis paskolintas dar tada, kada patys 
germanai vietoje dabartinio gotas ištardavo g-h u d a s. Va
dinasi, ne vėliau kaip 500 m. pr, Kr. ’

POLKA /čęk./ - mums-lietuviams gerai pažįstamas čekų šokis, 
19 amž. paplitęs visuose kraštuose su tam šokiui pritaikinta muzi
kė.

AMERIKĄ atradus, Europoje atsirado malsas, tabakas, cukrus^ 
bulvės, bovelna.

TRYLIKA raudonų ir baltų ruožų Amerikos vėliavoje simbolizuo
ja IJ-kolonijų, kurios 1776 m. buvo paskelbtos jungtinėmis 'Valsty
bėmis. Mėlyname vėliavos kampe matome 48-nias žvaigždes, reprezen
tuojančias 48-fiias valstybes. Paskutinės 2 žvaigždės vėliavoje at
sirado 1912 m., priėmus 1 Uniją Naująją Meksiką ir Arizoną.

LAISVĖS STATULA, stovinti New~Yorko Įlankoje, Bedloe saloje, 
1886 m. buvo Prancūzijos padovanota amerikiečių visuomenei. Ji yra 
padarytą nrancūzų^skulptoriaus Fridriko Bartholdi. Sveria 200 tonų ir yra 46 m. aukščio.

ŽODIS "YANKEES”, kupluo šiandien vadinami amerikiečių kariai, 
apytikriai yra kilęs is Massachusetts indieclų, kurie taip pravar
džiuodavo visus anglus kolonistus.

KNYGOS imtos spausdinti 1440 metais, t.y, prieš 506 metus.Tai ' 
Jono Gutenbergo nuopelnas. Pirmoji lietuviska,,knyga buvo 1547 metų 
Mažvydo Katekizmas, kurios 400 metų sukaktuvės bus kitlemet.Ta plr- . 
moji lietuviška knyga dienos šviesą išvydo po 107 metų dabartine 
spaudą išradus.

. ARCHIMEDAS, didysis graikų matematikas ir atradėjas, gimė Si- 1 
cllijoje, Sirakūzų mieste, 287 m. prieš Kr. ir ten žuvo 212 m,, kai • Maroeliaus laikais romėnai užėmė tą miestą*

o - o o - 0 - o - * o - o r ■ •

Bet tas šaltas Šiaurės vėjas , 
Blaško žmones ir girelę

. .Ir, daužydamas užėjęs, '
Mus iš miego kelte kelia.

Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią praeiti atminę:
Pagimdys vargai galiūnus,

-- Ugnimi uždegs krūtinę i
Maironis .
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ELTA - Lietuvos Telegramų Agentūra, Įsteigta dar Lietuvos ne
priklausomybės kovų metu, dabar yra ištremtyje1. Dabartinė .Vilniaus 
Elta nėra tikroji: tėra bolševikinė, jų propagandinė.'

Ap - Assoclated^Press - viena iš stambiausių jungtinių Ameri- 
kos Valstybių laikraščių agentūrų, arba sindikatų, iš 334 tokių aga> 
tūrų žymesnės: United Press ir international News Service.

BBC - British Broadcasting Corporation - Britų /Anglų/ Radio 
Transliacijos Sąjunga, ' . ■

REUTER - Anglijos Laikraščių Agentūra.
TASS - Teiegrafnaja Agentūra Sovieckavo Sojuza - Tarybų Są

jungos Telegrafinė Agentūra,

, • AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA

"„merika" /katalikų savaitr,/ Hed, Juozas B. Laučka, 22 S.ęth 
Street, Brooklyn.il, N. Y. . ,

"/anerikos Lietuvis” /taut, sav./ Red. G. A, Kybą,' 14 Veraon 
St., Worcester 4, Mass.

’’Darbininkas'’ /katalikų 2 kart* sav./-Red, A. Kneizya, 366’1h 
Broadway, South Boston 27, Mass. ' •

"Dirva” /taut, sav,/ Red. K. Karpius. 6820 Superior Avenue,. 
Cleveland 3, Ohio.

"Garsas” /R. Kat., sus. org4 sav./ Red. Matas Zujus, 73 E.Soulh 
Street. Wilkes-Barre, Pa, ~ ■

"Draugas" /kat. dienraštis/ Red. Leonardas Šimutis, 2334 S. 
Oakley Avenue, Chicago z8, III.

"Keleivis" /aoc. sav./ Red. S. Michelsonas, 636 E. Broadway, 
South Boston 27, Mass.

"Lietuvių Žinios" /kat. sav./ Red. St. Gaballauskas, 119 So.
22nd Street, Pittsburgh 3, Pa. . • . „

"Naujienos" /soc. dienraštis/ Red. Dr. Pijus Grigaitis, 1739 
S, Halstead Street, Chicago 8, III.

"Sandara" /sandarlecių sav./ Red. Mykolas Vaidila, 840 W.JJrd. 
Street. Chicago 8, III.

"Tėvynė” /sus. Liet. Am. sav. org./ Red. Pranės Bajoras, 307
W. 30th Street, New York 1, N. Y. -m

"Vienybė" /taut, sav./ Red. J. Tyeliava, 193 C-rf.id Street,Bro
oklyn 11, N. Y.

"Margutis" /2 kart mėn. taut6/ Red„ Antanas Vanagaitis, 6755
S. Western Avėnu«, TTI. •

63

Brooklyn.il


- ?3 '
• S P A U D A K I T U R *

"išeivio Draugas" - D. Britanijoj lietuvių R. K.Darbi ninku’ Są
jungos savaitraštis; 76, Main Street, Lanarkshire. Scotland.

"Argentinos Lietuvių Balsas"- - Casilla de Correo 30. Buenos 
Aires, Argentina.

LIETUVOS K. ON BULATŲ ADRESAI

1. United Lithuanian Relief Fond od America, -19 West 44th Str., 
Room 510. New York 18. N. Y. ' '

/Čia dirba kun. dr. J, Končius, Juozas Laučka ir prof.K.Pakš
tas/. . - ' . • .

Fondo Įgaliotinis Paryžiuje yra dr. S. Bačkys, 5 rue de Mes
si ne 5, Paris, 8-me. Berne Įgaliotinis - Mlnisteris Ed.” Turauskas, 
Bern, 87 Monbijoustr,

Lithuanian Legation, 17 Essex Villas,' London/ W. 3.
Lithuanian Legation, 2622, 16th Street 11. Washington,

Consulate General of Lithuania, 41 West 82$d Street, New 
N. Y. /Giminų ieškojimo Įstaiga/. ■ ' ...
Consulate of Lithuania, 30 N. Lasalle St., Chicago 2,111/24- 
Legation of Lithuania, Monbijourstr. 87, Berne, 
Cpnsųlat'de Lithuania, Hardturmstr, 287, Zuerlch.
Dr. St:i- Backys, 5 rue de Messina, Paris, 8-me.
V. Gylys, ValhallavMgon 155> IV, Stockholm.
Lithuania American Council, 1739 South Halsteadt St.Chioas) 

thu am an. National Council, 233 Broadway, New York,, 7.

1. 
o.

DO.
3.

York 24,
4.

' -„...s.
»6.
7.
8. . ______z ______
9. Lithuania American Councif7’1739 South Halsteadt St.Chloasj
10. 'Lithuanian. National Council, 233 Broadway, New York,.7.
11. Lithuanian League of Canada, 6642 Ave Rasemonte,Montreal.

A'ork 712N ^ythuQaian American Information Center, 233 Broadway, New 
•ZlETUVIŲ EMIGRACIJOS BIBLIOGRAFIJOS BIURAS, arba Office of 

Lithuanian; Bibliography in Emigration /sutr, LEBB/, vadovaujamas 
bibliografo biblloteld.nlnko A. Ružancovo bej. dlpl. ths* S. Šimkaus. 
, Y1?1 effli8raci J°Je išleisti ir leidžiami SRsydinl ai lietuvių
kalba bei apie Lietuvą ir lietuvius svetimomis kalbomis bus regis
truojami Tarptautinio /Briukselio/ ir Lietuvos /Kauno/ Bibliografi
jos Instituto taisyklėmis, 9

• Organizacijos, leidyklos ir redakcijos kviečiamos siuntinėti 
savo senesnius ir naujus spaudinius Biurui - Office of Lithuanian 
Bibliography in Snigration /13 b/ Memmingen - Fllegerhordt /Bayern/ 
D» P. Camp, Bl. 2, R. 28.

BALTIC UNIVERSITY CAMP - Pabaltijo Universitetas, Hamburg,Kn- 
rollenanetr. Zoolnger. Pasini! buvo paverstas UNRRAos Universitetu, 
-ir 1.1. /Netoli nuo Dommtor. gelež.- stot-ie-s./

TRUMPINIAI ‘

ALT Amerikos Lietuvii; Taryba.
BALF - Bendrasis Amerikos Lietuvių "Fondas.
ALTKTR - Amerikos Lietuvių Komisija Tremtinių Reikalams.
ALIO - Amerikos Lietuvių Informacijų Centras.

1 -- ALIIBES- Amerikos Lietuvių išeivių Informa-oi jos Biuro Europi
nė Sekcija. .

for Di sni. a-ed Baltic Persons Londone. .
LTBK - Lietuvi”- Tremtinių Bendru omo nėr Komitetas, W1 e shade ne.
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LVS - .Lietuvai Vaduoti Sąjunga jungt.Amerikos Valstybėse /Bū
tų lietuviškiau: Sąjunga Lietuvai Vaduoti/.

TGF - Tautinių Grupių Federacija iš Rytų,- Centro ir Pljetryčlų 
Europos kilusių amerikiečių kovai prieš komunizmą: išvaduoti pavėrę 
tąsias tautas ir,valstybes. Čia priklauso: lenkai, lietuviai, lat
viai, estai, guldai, ukrainiečiai, bulgarai, albanai,, čekai,kroatai, , 
rumunai ir kitos tautos. Apima 11 milijonų J/V piliečių.

VLIK - Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas.
. DP - Displaced Person - ”isvietuotasis asmuo”, o iš tikrųjų - 

tremtinys /dabartinio karo/.
UNO - United Nations Organization, arba lietuviškai JTO -JUng> 

tlnių Tautų Organizacija. Susirinko Londone sausio 10 d. 51 tautos 
atstovai. Lietuvos čia nebuvo, kaip ir kitų T. Rusijos pavergtų val
stybių. '

UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administra
tion - Jungtinių Tautų Paramos ir Atstatymo Administracija.

YMCA - Young Mens Christian Association - Jaunųjų vyrų Krikš
čionių Sąjunga, Įsteigta 1844 m. Londone. .

ST - UNO Saugumo Taryba. • ■
US, arba USA - United States of America, o lietuviškai JAV - 

jungtinės Amerikos Valstybės.
LTSR - Lietuvos Tarybų Ęooialistlnė Respublika /tik nesava

rankiška/.
SSSR - Sojuz Sovietsklch .Sod all stlče aki ch Reapubllk - Tary

binių Socialistinių Respublikų Sąjunga, arba T. Rusija - Tarybų ft»- 
sija.

CSU - Krikščionių socialų unija Vokietijoje.
SPD - socialdemokratų partija Vokietijoje,
KPD - komunistų partiją Vokietijoje. 'LPD - liberalų demokratų partija Vokietijoje.
BBK - Bielomorsko - Baltijskij Kombinat - milžiniškas koncen

tracinis lageris Sovietų Karelų Respublikoje.

• ’ ■ ■K A I ■ K U R I E . T E R M I N A I .

ANGLOSAKSAI - taip Įprasta vadinti Angliją ir Amerikos jung
tines Valstybes. Vardas kilęs'iš anglų ir saksų žodžių, čia vyriau- 
janti . kalba anglų, ' ■

CHARGE D’AFFAIRES - eiftąs pasiuntinio diplomatines pareigas.
D. BRITANIJA - Didžioji Britanija, t.y. Anglija. Ji su savo, 

dominijomis ir kolonijomis vadinama D. Britanijos Imperija.
INFLIACIJA - pinigų nuvertėjimas, t.y. jų vertės nukritimas, 

pinigų nusmuklmas, paleidus X apyvartą nevertingų, auksu nepadengtų 
pinigų arba vertybės popierių.

INFORMACIJA - žinia, pranešimas, paaiškinimai.
KONSULAS - valstybės, prekybos ir k. atstovas užsieniuose.

• LOTYNŲ AMERIKA - Pietų Amerika, čia vyrauja romaniškosios /lo
tynų kalbos kilmės/ kalbos: Ispanų ir portugalų. z".

MILITARE ATTACHŽ - karo atašė /karo, kariuomenės atstovas sve
čioje valstybėje/*

PASAULINIS KARAS - šis karas, o Didysis karas - 1914 m. pra
sidėjęs karas. • z • •

PASIUNTINYS - kurios valstybės Įgaliotinis kitoje valstybėje.
.SIAURYS 'AMERIKA, arba Žiemių Amerika - JAV ir Kanada, t. y.. 

Anglosaksų Amerika su anglų kalba. *
VAKARŲ ALIJANTAI - Vakarų Sąjungininkai, t. y. Vakarų Europos 

valstybės: Anglija, PronoCzl ir Amerika.
WELFARE - ryšio ka>?ninkag.. kitose stovyklose :lyderis.
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"ŽINGSNIU ŽINIOS ' ■ '

n Žingsniai”, pradėję eiti Klcnsburge 1946. III. 25.» to
limesniu N 4-5 išėjo ?lensbuygo ir Seedorfo vietovių pažymėji
mu, o N 6-7“jau vien Seedorfo, Bet,deja,čia šiam numeriui ne
beteko pasirodyti: užklupo tos stovyklos likvidavimas, ir ba
landžio 2 d. 604 tos stovyklos lietuviai su gimnazija, moty- . 
toju kursais,kitais Kursais,pradžios mokykla, "Aktualiosiomis 
Informacijomis” ir Kitomis Įstaigomis buvo atšalti j. Stadp Kar
tu į. čia ir ’’Žingsniams” atsikeliant. Ir šis "Žingsniu" nume - 
ris yra pavėlavęs ne redakcijos Kalte,o priežastis tebus gali
ma paaiSKinti geresniu- laimu susilaukus .Kadangi "Žingsniuose ’* 
dedama nesenstama medžiaga,tai dėl susivėlavimo žurnalo turi
nio aKtualumas negali menmeti. . •

"Žingsniai" pasiryžę ir toliau citi,kad ir dėl popieriaus 
ar ko susitrumdydami, ir mai.-Kuriė periodinėje spaudoje paste - 
bejimai, Kad "Žingsniai”, osg,nustoję "žingsniuoti", tėra nosi- 
'informuotu korespondentu neapdairus roportaželis.Jei "Žings - 
niams" butu lemta sustoti, ju redakcija periodinėje spaudoje 
tai praneštu- ’ ' >

. Kai Kas iš musu bičiuliu mus ragina spaustuvėje "žings
nius" spausdinti.Dėl kai Kuriu esminiu kliūčių to vis dar no- 

- galim padaryti.
Žurnalo turinio nededame dol popieriaus, stokos. 
Flensburgo buvusi "Žingsniu" administracija J. Sccdorfę 

"žingsniu" redakcijai atsiuntė 194? .1.16 .raštu ("Žingsniu" ne“ 
d aktorius, tuo patim ir "Žingsniai ",persikėlė iš J?lensburgo 4 
Seedorfu 1946.VI.25.,nes čia reikėjo mokytoju Kursai steigti),, 
Kad ji,administracija,nutarusi likviduotis ir "Žingsniu” turtę 
pavedusi Flensburgo lietuviu visuomenes Kultūros vadovybei 
spaudos reikalams naudotis. Tas turtas-svarbiausia: universa
laus šrifto rašomoji mašinėle ir rotatorius, įr dabar jais naw- 
dojasi J.Senkaus redaguojama "Lietuviu Informacija".Dėl tos 
priežasties "Žingsniai” turėjo iŠ'naujo kurtis,o žurnalo paliK- 
tasis.turtas tegul patarnaujb tai pačiai lietuviu visuomenei, 

’’Žingsniu" 51 6*7 viršelis A.Luodžiuno,o paveikslas kito 
dailininko .Iaveikslas : "Lietuvius bolševikai “varo Sibiran į. 
mirties nasrus”-"ITe tiek skamba’ akmenėliai pasagoms daužyti , 
Kiek vaitoja, miisu broliai šiauren išvaryti"( Vysm.A.Baranaus 
kas) . Straipsniu bei skyrių antraštės pieštos V.Juro ir Tarvy- . 
do. ' ‘ ,

Gerbiamiems žod-zio ir meno sričių bei leidimo-agr.A.fcas*
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poraviciui, T0Kimantui,I 0Marxoniuif OoNamui, Vl^Būtcnui, J.Mnol— 
gal, Vl.DaiLydoi’-Bond.rad’ųrbiams rodaKoija roiŠKia didelę pado
rų. v ’ '• ■'''■■

Siamo ’’Žingsniu.’’numeryje yra Elenos Dubysos "Sugrisiu”, ‘ 
buvęs išspausdintas Dotmoldo ’’Lietuvių Žodžio” N 6, 1946. IX. 
16,,. ir Missto ’’Mos ištversim”, buvęs išepausdintas Augs r- 
burgo "Žiburių” N 4451946oXIa30? tim pailginant trimis pos
mais, Tų Gorb0 Autorių tu.es abu Kurinius "Žingsnių” redaKCi- 
ja yra gavusi nepalyginti samsčiau, tiems jų Kuriniams dar Ki
tur spaudoje nepasirodžius. Dėl to rodameijos noataioitų Kal
tinti, o Gorb „Bendradarbius, norinčius bont per du leidinius, 
tuos pačius savo Kurinius perleist!, prioš spausdinant Kitur, 
prašytumėm -apie tai laimu mums pranešti,kad ŽJjn.otumdm v. jų 
"Žingsniuose” nobodėtl0 • •,

"Žingsnių" N 8-400 motų lietuvių ępaudoš sumamtuvių proga 
-i,matricas jau rašomas* Jamę, be KitKo,bus.ir rašytojos Gab
rielės Potkovicaitos-Bitos p a šimtinio jos gyvenimo etapo Ke
liolika' laisKų su atitinKamals Komentarais ir su josios pa- 
vcIksIu, , -

Visus lietuvius Kviečiame bendradarbiauti ir is anKsto de-
Kojamo. ' -

Adm sas: (24) Stado$Pūlvorwog, Lietuvių Stovymla, 
Laidžia Spaudos Brangintųjų Sambūris. .

* Redaguoja Petras Butonas,- ' '

Ko tas yra'drųsus,Kurs stvėręsis Kardo, 
u V ' " • V 1? V* ' ‘■Ifeatimis griozdams,,xlyg svoris Įniršis, : 
T1k artima puola ir laimė jam ardo, 
Pats būdamas žmogus visai užsimiršęs.

■ • . • ' ' ■ ■ -t *

Drųsiu .tiK tų mes toturim vadinti,
Kuris mums minties Kovoja laisvybę, 
Kurs nuomonų savo iŠdiųsta apginti? 
Kurs amis galingiesiems pasamo teisybę.

• KudirKa
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