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Laucius

Kas pasakys, kodėl taip atsitiko? 
Staiga apimti protu negali, 
Ar meilė taip sau, paprastas dalykas 
Ar ji diev^ liepsna ir svaigulys.

Lyg nė ruduo, lyg žmones neberūstūs. 
Ak, nesvarbu, kad saujoj trupiniai. 
A3 prie tavęs, tad kvaila būtę. skustis} 
A3 toks laimingas bebuvau seniai.

Karti dalia pabėgėlio benamio, 
Sunki našta, o žingsniai kaip kančia 
Bet pajutau po koję šiltg žemę, 
Su tavimi susipažinęs čia.

Nors nežinau, koks tavo bus sprendimas, 
Ironija, ar jausmas koks pabus, 
Tačiau plunksna skambiais prašneko rimais 
Nauja versme pasinaudot skubu.

Kur tu esi, kvapesnis, rodos, oras 
Ir daug jaukiau man šaltame kampe. 
Tik tavimi tada gėrėtis noris, 
Tik tavimi, tokia švelnia, trapia.

Neklausk manęs, kodėl aš kartais' liūdnas • 
Ir su kitais nesiautėju kartu. ...
Jokia kalba širdis neapibudins, I 
Kuo gyvenu, ką sutelkei man tu.
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‘ £ Ir pavasariu žydinčiais Šlaitais, 
Ir žiemos balto šalčio keliu 
Aš einu vis, einu, o pareiti 
-J namus niekaip vis negaliu.

AS einu par naktis, pilnas skundo 
Per ilgiausio laukimo dienas, 
0 juntu, o žinau - nepabunda 
Amžinai mano žemė liūdna.
Taip tylu, lyg prieš audrą. Ir baisiai 
Ta pati vis sekioja mintis: 
Ar kada aš namo dar pareisiu, 
Jei pareisiu - ar kas pasitiks

PRAŠYMAS KRISTUI

Tavo Varda milijonai lupą mini,
Skamba amžiais gyvas Tavo Žodis., 
Laiko vieškeliais keliauja pilkos minios - 
Amžinybėn k ;lią joms parodai.

Be Tavęs mums Lutą sunkūs vargo žingsniai - 
Kas nuo veido ašaras nušluostyt?
Be Tavęs nė dulkė žemėje nedingsta, 
Bo Tavęs negrįžt mum savo uostan.
Kristau, Tavo Vardas mums Vilties Žvaigždelė 
Prašome. - išgirski maldą musą’.
Nuodėmes atleiski ir parodyk kelią 
Tik tėvynėn grįžę ramus būsim

Demonas pačiupo mūsą šventą šalį, 
Tavo Vardą is sodybų, tremia.
0 užtark .mus. Kristau, Dangiškas Karaliau, 
Sugrąžinki laisvę musą Žemei’.

Tavo Vardą mini milijonai lūpą, 
Skamba amžiais gyvas Tavo Žodis 
Mes, gyvenamo tamsioj nakty suklupę 
Laukiame stebukle
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JPINTOJEUS
Palaukėje po ąžuolu prie kelio 
parimęs' liūdi viens 
Rūpintojėlis 
ir, medine ranka parėmęs galvą 
Jis mąsto vienas 
tylutėlis.

.A-V;

Praeina pakeleivis senas 
ir gailiai pasižiūri:
- Padėk man, Dieve, vargą vargti! 
Pagarbiai nukelia kepurę, 
praeidamas pro šalį. 
Ir vėl jis vienišas, 
apleistas 
šalia kelioį

Už kalno žaros tvenkiasi raudonos 
už kalno Šauksmas alkanas:
- Nuplyšę mesi
- Basi’.
- Be duonosi

Nulindęs klausosi Rūpintojėlis 
Nustoja vėjai lapus judinę. 
Jis kantriai rymo susirūpinęs 
ir tylą vakarą, 
ir rytą, 
ir vidudienį.

Ateina švintant parugėm našlaitė 
ir guodžias. 
Žiedais apkaišo liesas kojas 
suklumpa 
ir prabyla tokiais žodžiais 
- Kodėlkodėl^ Rūpintojėli, 
Tu parinkai liūdėjimui šią šalį? 
Visur tave matau: palaukėse, 
atkalnėse 
ir kloniuose 
taip liūdną, kenčiantį, 
bedalį. 
Ar Tau nelenkias aukso varpos 
ar nežydi gėlės? 
Ar gal darbai mūs negeri 
Tau rup'estį sukėlė? 
godėl vargeliai 
prie kelio želia? 
-> Palaiminki, Rūpintojėli 
šią šalį kentusią 
ir vargusią’. 
Palaimink duoną’, kad užtektą 
ir našlaitei jos pavargusiai
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Aloyzas Baronas
I V I A I

Ir kai ji dingo pamažu tarp pievų, 
neiškentė Rūpintojėlis: 
Jis atsiduso dalia kelio 
ir masto apsto žmogaus dalių: 
- Tiek amžių kantriai laukiau 
ir laiminau Šiuos žmones < 
vis skundžias savo likimu 
ir vargo kloniais.
Ir ant medinių skruostų < 
sužimba ašaros dvi gaili 
♦ Aplinkui Žydi auksu dirvoj duona, 
nėra tik meilės*... a

kojom 
žiedus

Ir saulės tekančios nurieda 
Jo ašara po 

našlaitės

spindėjime

R J Ž £ KARE

Jūs Belsdamiesi apkasais kas dienų ėjot 
Rūkydami ir keikdamies ten jūs. 
Prie žemės lenkė kulkos jus, lyg vėjas, 
tetiks Isakte šelmenis te liūs. 4
Jus puol| purvas ten, lietus, ledai Ir f* 
Jus puolė ten bombonešiai ir naikintuvai# 
Tr per spygliuotų vielų užtvaras jte bigot 
it sviedinių duobėse kėlėtės ir grRivoį.
Ir taip kasdien prie jūsų sprogo minos, - 
Sušaudytos milinės buvo lyg kad rėtis, 
Bet jūs sveiki išėjot iš puolimo, 
Nors daug kitų paliko ten gulėti.

Jau nieks nevaro jūsų į atakų -
Vėl glosto laisvė jus, apkrinta vyšnių sniegas 
Tik kartais skuba liūdesys, neramios Širdys pleką 
- Tai kas iš to, nes iŠ mirties vistiek mes BeiSbėgom?

o. -o-O-o-o

Kur tavoji laisvė , šv-into ji ^Tėvyne? 
Kaip paukščiai pašauti neteku sparnu, 
Kur krinta, ten turi tėvynę 
Ir tenka į nasrus medžioklių šunų. 
Taip tavo vaikeliai su širdžia suspausta 
Tremti po tolimus pasaulio kraštus , 
Ir meldžia išklydę. kad juos ten priglaust 
Bet tenka į rūpesčio, vargo nasrus.

Dr. Pranas Vaičaitis
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Susimaišys daiktai, vertybės, mintys 
Ir metafizika, pajutus alpią pjūtį.

" Tad nepatars, kaip nuo gesimo gintis 
Nei knygą, nei žurnalą šutės.

Ateis diena palijus ar pasnigus',/ 
Vienodai supsis misinginis diskas 
0 tau, pavargusiam po nuotykiu ir žygią 
Įtartinai aplink atrodys viskas

Temperatūrai kintant, pastebėsi 
Finalą sekantį neaišku siluetą
Ir keistą,, keistą fosforinę šviesą 
Lyg' iš akią jo didelią spindėtą.

Tad nebejaudins ekstra telegramos 
Iš New Yorko, Paryžiaus^ iš Berlyno 
Kur taikai punktai saugus, kur neramūs 
Ir ką Britanija pasiūlyti ketina

Agonijai atslūgus ir aprimus,_
Bus baigtas paskatinis romaniukščio epizodas. 
Tad išryškės ant veido rimtas grimas, 
Klaikiausiems įspūdžiams vienodasi

Atliekamas ateis iš biuro vyras,
Nuskus, apvilks ir sušukuos kaip rautui..
Beliks užbėgti į skelbimą skyrią
Ir apeigoms valdžios leidimo gauti., <

Apaus lengvai žvaigždyną promenadai. 
0 praktiškesnis, gal jau psalmę giedant, 
Brangią namiŠkią pritarimą radęs, 
Numaus apdilusį jungtuvią žiedą.

Neatsiklausdama viena senutė mirtom 
Rūpestingiausiai apsagstys paklodę. 
Tai už romansą, jai kadaise skirtą, 
Nusivylimais meile pasiguodus.

Išspaus ir ašarą kai kas iš mandagumo 
1/paminės, kad buvo nieko sau žmogus velionis, 
Kad viskas šia kaip iš to smėlio rūmai .
Prieš neišvengiamą kelionę.

Sukliks vaikai, akimirkas šauni^sįas prisiminę, 
Kojūgaly nuleidęs galvą draugas parymos.
Tik ji, šarma prigludus prie krutinėš> 
Maldaus.nors žodžio, vieno, paslkutinio, 
Širdies ^ai plakusios. Ar ruarajaifos. - V
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/Šiandienę nežinau, kur mano kojai stot nedraudžiama, 
'kur mano galvai pailsėti, - ■
kai vakarais laukai tuštėja ir prieblandos užeina graudžios, 
kai ž^mėj klaidžioja šešėliai lėti.
Ir šioj ir toje kelio pusėj trobos daga žiburius. Visi susės 

~ ‘ prie- stalo,
ramiai^žegnosis moterys, prieš dedamos į burnę šaukštu. 
Širdib manoji grįžtasi tolyn nuo žiburiu ir kaip našlaitė šęla, 
klajūnės akys meldžiasi žvaigždėms tolybių augšty.
Tie Žiburiai ne man. Prie stalo ten nesėsiu, 
su -moterim nerieksiu duonos ir nesižegnOsiu. 
Ten sėdi ramus Žmonės ramiam namy. pavėsy - ■
mane nuo vartyt šunes jyi išlos.
Užeis vidurnaktis, ir trobos žiburius užpus.
Naktis per naktį glostys kaulus žmogui, glostys raumenis 

pavargusius, 
o aš, klajojantis keliais ir šunkeliais žmogus, 
naktim keliaudamas, be poilsio neriuos tolyn į darganas.
Neriuos, nerasdamas priglausti galvai savo 
mažos pastogės mažutėlio šilto ploto* 
o sutemas užverčia nuovargio didžiule lava, 
o lava veržiasi, • \ ■ .
o lava laužiasi, r:'. ,
o lava tykoja .mane sutraiškyti, mane suploti.. y

Tais atvejais bendruomenė*vaidinimu pramato:. 
Užuojautos, šiek tiek retorikos, vainikai. 
Pasiteiraus, kur gimęs,/ cenzo, datyi 
Ir kokį turtę mirdamas paliko.
Nespės pakilti pasimatymams, mėnuli?, 
Kaip visados toks abejingas ir išblėsęs. 
Prisegs prie atvaizdo skiautelę juodo tiulio, 
0 kambariai bus pertvarkyti pjesei...

. •: o - o - 0 - o - o
Geriau įsistebėjus,reikia pasakyti, kad gailestingumo jausmas ’ 

žmonėse ne kiek didesnis, negu gyvuliuose.
Žmogaus kūnas sensta, o protas niekada neišeina iš vystyklu.
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Kaz. Nendrė

ANTYS

Suklyks pakildamos iš pelkių rudenį ’ ■. .
išgąsdintos, sujudintos, lyg girtos, antys.
Atsiprašau, atleiskit, kad pabudinau’.
Miegokit, mano rankds nepasieks nuo kranto*.

Sugrįžkit vėl į pelkę jūs, plunksnuotos tetos, 
pridenkit sparno plunksnom snapo galą, , _
ir miela bus ruduo praleisti, žiemos nubalęs metas, 
kelme kiurksoti gera, kada bala užšąla.

Sugrįžkit, tetos, ir ramiai miegokit pelkėj, 
žiemę rudenį neliečiamos jus snauskit.
Jūs savo tinginio nejudinkit, jūs snapb šildomo nekelkit, 
jūs mano, jūsę žadintojo, vieškelio krypties neklauskit.

■ ' ;
Kaz. Nendrė

JUODIEJI VIENUOLIAI

i !
Nupurto jie žalius papuošalus* Vienuolišką drabužį 
juodę, juodžiausia ant pečię užsimeta 
ir stovi, nunėrę galvas, susigūžę, ■ ' , "
vienuoliškai sustoję rymoti.

Praeis nuobodūs.mėnesiai, o jie stovės palinkę. . / 
Juos kalbins varnos skrisdamos, o jie tyloj paskendę. 
Jus kelkite didžiausią triukšmą, lyg bobos rinkoje, 
o jie mąstys ilgę daug mėnesię, kaip šiandien.

M$Btys jie ir miegos baltuose pataluose - • 
į*uodi vienuoliai medžiai, .
juodi ir tylūs ąžuolai,, beržai ir uosiai. 

...* juodi ir tylūs maldininkai, juodi bežadžiai.

Miegos jie lapkritį, miegos jie sausį, kovę, 
o nuo balandžio pumpurę sužiurs akelėm.
Šalin tada baltom žvaigždutėm išbarstytą lovą, ' 
tada žaliuoti, ošti ir žydėti galvas keliam*.

j Jūs, varnos, būkite pasveikintos, upeliai, bėkit laisvėn, 
o mes žalioje žemėje žaliai žaliuosim ' •

* ir vasaros gyvenimą iš naujo ošdami pražaisim. -
'į mes, žiemos juodi vienuoliai ąžuolai, beržai £r uosiai.
/ ' . • . ■ ■ •

o-o-O-o-o

Prancūzę mckp,??’cinkas p i^ogas sakydavo:, jei Indijos turtus 
ir Europos kai '’•'u vainikus sudėtą po mano koję mainais už maa©\ 
pamėgimą skaityti, - viską koja paspirčinu.

9



xrisipazinir, pulk jiems po kojy prašyk pono atleidimo, ji", 
tau dovanos, — mokė Tėvas sumų., gdvęs iŠ eerojo dvaro prižiūrėtojo 
leidimy lankyti jį dvaro rūsyje.

~ teve, jis man jau. tikrai nedovanos. Jis negaii į cia-
ne net pažiūrėti. Zakar, kada mane vedė surištom rankom, jis pamė-, 
lynavo. Jo akys buvo raudonos, o žvilgsnis aštrus,
4 . taip padaryti. Tu sunaikinsi. save ir mane,-per
trauke teves į uždedamas sunui ranky ant kaklo.

— Tėve, aš žinau .; Aš jaučiu, kad šita dvaro pastogė bus tdu 
atsakyta... Tąve priglaus mano gerieji bičiuliai, tokie pat,kaip i* 
aš. Tu nebadausi^ ° kada-musy. žemė bus laisva, tu vėl galėsi grįžti 
į savo gimtinę gūžta.

- Ky tu_kalbi, Tu iš proto išėjai, - neišlaikė tėvas ir su
kniubo prie sūnaus kojy.. Sužvangėjo geležinės grandinės nuo ssūnaus 
ranky. Sūnūs norėjo pagelbėti tėvui, bet buvo taip pat bejėgis, - 
trumpai pririštas.

- Seni,, greičiau lauki - 
sas./

pasigirdo karidoriuje griežtas bal-

- Tėveli, kelkis... Tave šaukia... Skubėk’.
-* Greičiau'._Dėl tavęs aš galiu savo kailį, prikišti, - uždusęs 

įbėgo dvaro prižiūrėtojas.
- Apalpo..., - sušnabždėjo sūnus, o jam akyse pasirodė ašaros. 

Jis negalėjo padėti savo mylimam tėvui, nes pats buvo užkaltame ak 
meniniame narve.

®v5r.° Pr:*-2iurėtojaą, supratęs viską, nieko neatsakė. Jis pa
griebęs žilagalvį senelį išnešė. Užsidarė sunkios ąžuolinės' durys, 
raktas pasisuko du kartus, įr išeinančiųjy žingsniai nuskambėjo vis 
tolyn ir tolyn. . .

Sūnus liko vienas.* Pelėsiai ir drėgmė jautėsi tvankiame rūsy
je. Geležiniu grandiniu, vienas' galas buvo uždėtas ant pamėlynavusi y. 
ranky, o kitas stipriai pritvirtintas rūsio akmeniniame pamate.Suo
lo nebuvo jokio. Katrėje pusėje buvo mažytis langelis, kuris švietė 
tik luboms, o žemiau, paliai grindis, buvo tamsu.Tik ilgiau pasėde 
jus, galima pastebėti'apipelėjuslus rūsio akmenis.

Nelaimingu naktis, kai jį pagavo dvaro papirkti bernai, ne-a-. 
Įėjo paslėpti tos‘kaltės, už kurių jis turėjo atsakyti .Pundas drau 
džauly jy knygių tuvo geriausias įrodymas. Pagautas jis dar aiškinosi 
pažįstamiem^ bernams, prašė jį’paleisti, žadėjo atsilyginti.Kada ir 
tas nepadėjo, nrakalbėjo į juos, kaip lietuvis lietuviui. Bet jie 
Jo^SŪprtito.' Jiems buvo meilesnis pono žadėtasis auksas, negu ne- • 
kaltas žiogus į kuris nešė tauta?, laisvės šviesų. Jis turėjo pasi
duoti likimui. Bandė dar savo jėgas, bet jy buvo keturi, o jis tik 
vienas . iš pašaly užkluptas. Dar jis kovojo, grūmėsi su jais, bet 
•’am rankos-buvo surištos, o pats jautėsi silpnas ir nuvargęs,Atga
beno jie jį į šita rūsį, pritvirtino prie pamato, kaip didžiausių 
nusikaltėlį, ir nušvitusiomis akimis pranešė ponui, kad Jonas Šir
vinta jau sulaužytas. Ponas apsidžiaugė, bet savo Žodžio neištesėjo; 
nedavė bernams užmokesčio, liepė palauktu kol valdžia atsiysianti. 
Keikėsi išeidami dvaro bernai,'‘bet rūsio raktas buvo pono kišenėje. 
Jis jau buvo ramūs. Kitų dienų pranešė žandarams, kad jo rūsy sulai-
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kytas Jonas Širvinta su draudžiamąja^lietuviška literatūra, ir.pra-’ 
še, kad jie atvažiuotą jo pasiimti. Žandarai.tik to ir telaukė. 
Jiems malonus ir įprastas buvo darbas kamantinėti, mušti, o paskiau 
pakarti žmogą. Jie iš to gyveno. Iš to gaunamo uždarbio jie išlai
žydavo šeimą, kuriai buvo skiepijama meilė ir ištikimybė carui.

Dvaro ponas taip pat buvo ne.vietinis. Jo tėvas,pridaręs dau
gybę skolą Rusijoj, atvyko čia į Lietuvą. Lietuvoj gavopuiką dvarą 
.su visu gyvu ir negyvu inventorium. Iš pradžią jautėsi nekaip.Ilgė
josi tolimosios Rusijos, ilgėjosi ten praleistą jaunystės dieną.Vaik
ščiodavo per dieną dienas parko takeliais. Aprimo. Tyli buvo jo se
natvė, kaip už parko stovintis tvenkinys. Neieškojo jis • artimos - 
dvaruose draugystės, svečią iš kitur taip pat nelaukė. Gyveno se
nais prisi.mil,imsis „ Jo sūnūs buvo visai kitoks: mėgo medžiokles,mė
go lankytis į kaimyninius dvarus. Jis greit apsiprato su aplieka, 
prisitaikė naujoje vietoje. Greit vedė kaimyninio dvaro savininko 
dukterį. Buvo apsukrus, greit prisitaikė prie valdžios ponu. Sūnaus 
santykiai su tėvu atšalo. Sūnūs liko jam svetimus. Susitikdavo jie 
tik prie pietą stalo, kartais nepratardami į_viens antrą nė žodžio. 
Senis-mieliau nueidavo prie tvenkinio pasižiūrėti ten besisukančio 
malūno rato arba paplepėti su seniu Petru Širvinta, senu dvaro gy
ventoju. Susėsdavo abu seniai. Nors ju buvo,skirtingi gyvenimo ke
liai, bet juos surišo vienoda senatvė tyliame dvare. Senis ponas 
pasakodavo jam apie tolimąją Rusiją, apie turtingą gyvenimą, apie 
carą, kuriam ištikimai tarnavo. Senis Širvinta klausydavosi pono 
pasakojimą, kartais savo pridėdamas. Bet jam svetimas buvo tas pa
saulis. Kada ponas baigdavo kokią savo gyvenimo istorijėlę,Širvinta 
nuslinkdavo savo žodžiais apie dabartinį dvarą, apie anksčiau gyve
nusį poną; kairiais pasiskąsdavo savo vargais, kurią kiekvieną dieną 
daugėdavo, nes buvo našlys. Gyveno tik su sūnumi Jonu, kuris buvo 
visa jo senatvės paguoda. Senis ponas pamilo ir Joną. Atnešdavo jam 
obuolią iš dvaro sodo, žadėjo jį dar pamokyti, bet vieną dieną už
geso ir jis. Dvaras pasipuošė gedulu, ir senasis dvaro ponas nuėjo 
amžinybėn. Paliko jis senį Širvintą vieną prie tvenkinio, paliko ir 
jo sūną kumečią eilėse.

Naujasis dvaro savininkas žinojo, apie savo tėvo ir Širvintos 
uraugystę., Gal jam buvo pasakojęs tėvas. Bet apie Jono mokymą nebe
galėjo būti jokios kalbos.* Jis pats susilaukė dukters Katrines, ku
riai paskyrė visą savo energiją ir turtus, kad iškovotą savo tėvo 
prarastą garbę, jeigu ne per ją., tai bent savo apsukrumu ir patai
kavimu rusą valdžios ponams. ;

Augo Katrina ir Jonas. Amžiaus skirtumas buvo nedidelis, -ti?: 
penkeri metai. Dvaro alėja, tekantis upelis ir už kilometro stovin
tis miškas buvo jaunos dvarinįnkaitės Katrinos ir kumečio Jono Šir- ' 
vintos žaidimą vietos. Iš pat mažens jie susiprato, iš pat možons 
jie vaikišku sutarimu mokėdavo /apgauti savo tėvus ir linksmai pasi
džiaugti. Kiek vargo turėdavo Katrinos auklė, kol juos surasdavo 
pasislėpusius, kiek vargo turėdavo senis Širvinta, kol sulaukdavo 
išalkusio sūnaus pietą. / •

Jeigu bū.tą gyvenęs senasis dvaro ponas. Katrinos_senelis, gal 
ta draugystė butą gavusi kitokią formą, gal ir Jonas butą gulėjos 
ateiti į dvarą pas Katriną-7 bet dabar jam buvo uždrausta, - dabar ‘ 
jis turėjo tenkintis tik tais paslaptingais išsisukinėjimais,amžinu 
melavimu. 1

Katrina ir Jonas subrendo. Ją vaikystės džiaugsmas pasislėpė 
dvaro pauksnėse, bet išeita gyvenimo mokykla Joną gerokai parurgš. 
Jis suprato, koks didelis skirtumas tarp dvaro aplinkos ir jo gyve
nimo. Jis matė savo tautiečiu sunkią būklę, jis sužinojo,kad jLietu- 
va yra pavergta ir turi nešti sunką caro jungę. Jis įsijungė į ko
va. Buvo jaunas, alinas energijos. Nebijojo pavoją ir nuovargio. 
Dirva buvę plati ir dirvonuojanti. Dalis buvo suaugusi su ta minti-
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ml,Kad kitoks gyvenimas neįmanomas,kad reikia vargti, nes taip Die
vas davęs, kad reikia neari kantriai tų kryželį. Kita dalis , buvo 
gerai įsikūrusi. Jai visai neatėjo į galvų mintis, kad Lietuva gali 
viena gyventi be globėjos Rusijos. Svarbu, kad yra pinigų, ir duono- 
o ko daugiau reikia.

Tik dalis šviesuolių, paragavusių mokslo, suprato, kad tėvų 
žemėje svetimųjų jungas yra nereikalingas, kad'Lietuva turi nusi
mesti vergovės pančius ir gyventi laisvų gyvenimų,‘be išnaudojimų. 
-Jie buvo pirmieji pionieriai, pradėję nelygių kovų. Ta kova,-kurios 
pumpurai buvo tik spauda, palengva persimetė ir į kitus sluogshius. 
Palengva pradėjo suprasti ir kaino lūšnelėse, kad pučia kiti vėjai, 

'kurie neša jiems laimingų rytojų. Draudžiamosios literatūros išne
šiojimas buvo pavojingas, bet jis buyo reikalingas, nes kitokio ke
lio nebuvo. Ginkluotas sukilimas buvo neįmanomas, nes plačioji Ru
sija būtų sutrypusi, ir nušlavusi nepasiruošusių ginklu atremti mažų 
tautų. Pirmiausia ji turėjo įoisąmoninti, suprasti, pajusti, o pas- 
'.’i laukti reikiamo momento, metant vergovės pančius.

Pasiryžėlių eilėse atsistojo ir Jonas Širvinta. Jis, įkvėptas 
ir paragintas, griebėsi to atsakingo darbo. Tas darbas jam s(ekėsi. 
Jis mokėjo lengvai paskleisti lietuviškąjį raštų savo apylinkėse. 
Niekas jo neįtarė, niekas jo nepersekiojo. Laime buvo jo pusėje.Tik 
vienas įvykis jį sukrėtė.

Buvo tylus sekmadienio vakaras. Vasaros saulė buvo pasislėpu
si už parko medžiui. Už tvenkinio nesisuko malūno ratas. Tvenkinys, 
pakraščiuose priaugęs žolių, buvo jauki poilsiui vieta.Niekas near
dė ramybės.

Jonas Širvinta, atsisėdęs prie tvenkinio,.skaitė. Jam nė į 
galvų neatėjo mintis, kad guli jį kas nors surasti. Bet surado. Su
rado jį Katrina, jo jaunystės žaidimų draugė, dabar jau didelė,gra
ži ir nepasiekiama. Jai buvo atdaros kunigaikščių, grapų ir dar ki- 

.tokių augštų titulų ponų salionai. Ji visai buvo pamiršusi,kad prie 
jos dvaro, pi-ie Širvintos upelio pakriaušės yra kumetynas, kuriam,- 
gyvena Jonas, linksmas jos jaunystės diemi prisiminimas .Kelionės po 
užsienius, garbingos pažintys, tėvo karjera dėl prarastos senelio 
garbės visai buvo užtrynę tų vaizdų.

Grįžusi į dvarų, visuomet buvo ne viena. Apylinkės dvarininkų 
sūnūs subildėdavo pas jų., Ir vėl linksmybės’.

Tik šį sekmadienio prievakarį, likusi viena, panoro pasivaikš
čioti po parkų. Tie takeliai jai buvo žinomi. Prie tvenkinio susi
tiko vėl jie. Netikėtai užkluptas, Jonas nespėjo paslėpti lietuviš
kos knygos. Jis tik užvertė skaitytų jį puslapį ir įsmeigė akis į 
Katrinų. Atsistojo ir pa-sisveikino. Jis nebučiavo jai rankos, t ik jo 
skruostuose pasirodė raudonos dėmės. Ji buvo baltai apsirengusi;jau
nystė žydėjo jos veide.

- Sveikas, Jonai’. - paduodama.rankų, nusišypsojo Katrina.-Ko
dėl vienas?

- Esu nevedęs, - išsprūdo Jonui.- Ar tik nuvedę turi būti vieni?
- Nežinau, panele. ’
- Kų čia skaitai? , ' '*
Jonas pabalo. Jis norėjo paslėpti lietuviškų knygų, bet buvo per vėlu. Katrina spėjo perskaityti knygos vardų. -
- Iš kur gauni lietuviškų knygų? Juk pas mus jos uždraustos.
Jonas nieko neatsakė. Jis dar labiau nuleido galvų, lyg pra

sikaltęs mokinys prieš mokytojų.
- Nebijok, Jonai, bot buk atsargus ’. Už tokį dalykų gresia kar

tuvės. . - '
Jonas pakėlė galvų. Tarp, jis žinojo, kad už tokį dalykų gal. jis skaudžiai nukertėti, žinojo, kad gali jį nušluoti nuo žemės pa

viršiaus, ber jis išsidrųsino ir sako:
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- Kitokios kalbos nemoku,.. savo ji kalba yra artimiausia šir
džiai. .. '

- Bet ji yra uždrausta.
- Uždrausta jūsy. . . ■ . / .
- Kaip suprasti? ’ ' v
- Taip, jį uždrausta jusy, nes jūs esate svetimi mums; - už

kirto Jonas. _ ' „ , -
- Jį uždrausta caro, kuriam turime būti ištikimi.

Mums carus taip pat svetimas, r,,' , . ■
J epai i kg tu kalbi. . , • \ /

— Aš kalbu tg kg jaučia visa mano- tauta.
- Jonai, tu .eini prieš, valdžią.
- Kodėl, mos negalime vartoti savo tėvg kalbos rašto,; s? vg 

knygių pasiskaityti?
-Jonai, tu iš proto eini.

' „ - Ne, tik jūs., panelė, manęs nesuprantate.
- Ir nenoriu suprasti. ,

j; - Aš .-.žinau... . . , . ,
• • - Kg tu žinai? c

Jonas vėl susilaikė. Jam buvo pikta', kad taip daug išplepėjo, 
bet jis nejautė baimės. Katrina buvo moteris, .kuriai tokie dalykai 
visai nerūpėjo/Jai prieš-akis buvo kiti horizontai: gražus gyveni
mas, meilūs pataikautojai, geri šokėjai...

Bet Jonas taip gražiai nuaugęs; baltos t drobės marškiniai 
derinosi prie bronzinio, saulėje įdegusio veido. Jis buvo visai ki
toks, negu turtingieji. Jis stoja piestu dėl kažkokios knygpalaikės, 
pasakoja ne'sęmones, kurios jaunimui turi būti neįdomios.

- Pasikeitęs tu Jonai. Toks tvirtas ir toks gražus išaugai, -
nukreipė Katrina kalbg nuo nemalonios temos. . ' v

Jonas’nieko neatsakė. Tokie pagyrimai-buvo jam svetimi, kaip 
ir pati Katrina, nes jis ju nebuvo girdėjęs. •

- Toks nešnekus. Seniau daug man pasakodavai, išgalvodavai
naujg žaidlmg. - . ‘ .
,- , - Taip, tai buvo- seniai.... Kada mes buvome dar maži.-.. Endcr
mūšy, gyvenimas sukosi tik šitoje apylinkėje, prie tvenkinio...

- Tiesa, Jonai, buvo gražūs laikai.
•- Bet dabar panelei atrodo neprastesni.
- Kaip kada. Kartais nusibosta linksmosios naktys: noriu iš

bėgti ir pasilikti viena.
- Bot gyvenimo linksmybės jus paveja.-
- Paveja, - nusileido Katrina. Ji dar kartę' pažvelgė į Jonę, 

į jo rimty vyrišky veidg, į pūslėtas ir supleišėjusias rankas. Jai,'' 
turbūt,’ parūpo ilgiau pasilikti prie tvenkinio, negu leido jos dva
ro etiketas.

-■ Vienam sunku. Reikia tau vesti, Jonai.
- Nejaučiu, sunkumo ir vienas-. Dar esu jaunas, dar visas gyve

nimas prieš akis - suspėsiu.
- Senam vesti neišsimoka.
- Dar nepasirinkau, daug dirbu, nėra kada.
Ir vėl nuslinko Katrines akys nuo Jdno į užverstą knygą.
- Sudiev, Jonai, mesk iš galvos tas kvailybes, nešok į ugnį,

- paspaudusi rankg, nuėjo takeliu.
Jonas dar.ilgai žiurėjo į jg. Nemalonus šiurpulys parėjo per 

visg kūng. Toks neatsargumas Jony erzino. Taip buvo įsiskaitęs,kad 
nespėjo paslėpti knygos. Bet Katrina, nušlifuota dvaro panele, da
lį manierą, pasisavinusi iš tėvo, galėjo, nors pateisindama uong,- 
užsiminti apie draudžiamą literatūra.

Bet. buvo ir kita priežastis. Jono mintys atsirėmė į dvaro 
Šeimininkę, kuri buvo kanu ir siela parsidavusi dvaro ponui, ’o jam 
taip pat reiškė- simpatiją. Ji visuomet užkalbindavo jį, važiuodama
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į miesteli., pavėžindavo. Atsimena, kaip šiandien -,kadą vienos ke
lionės jy pokalbis nukrypo apie draudžiamąsias knygas* Ji tada būva 
pasakiusi, kad Jonui nerūpinčios moterys, bet tik kny-još* Kokias ji

< knygas turėjo galvoj, dabar Jonui pasidarė aišku. Kada lai atsitikę 
nelaimė, gimė sūnūs, dvaro ponas Jony buvo pasikvietęs į dyary ir 
jam pareiškęs

- Vesk mūsų šeimininkę, nes tai tavo darbas. Aš nepakęsiu* 
kad mano tarnai bfity suvedžioti.

Jonas tada pastatė akis. Jam buvo gėda, kartu ir pikta dėl 
tokio, priekaišto, kur. jis nebuvo nė piršty prilietęs.

- Tone, aš nieko nežinau. Kaltės reikia ieškoti dvyro rūmuose, 
o ne kumetynuose, - neiškentė Jonas.

Paraudo ponui veidas. Jis trenkė kumštimi į staly, bet Jonas 
nesudrebėjo. Jis stovėjo ramus, tik truputį išbalęs.

Jonas išėjo, bet ponas padarė savo. Ąr Katrines žodis,ar šei
mininkės uoslė iššifravo Jono visy veikly. Kait ant delno buvo iš
ryškinti- jo visi takeliai, kuriais jis slinkdavo naktimis su maišu 
aut pečiv.. Ir viso pabaiga - kalėjimas, supelėjusio rūsio devyni 
kvadratiniai metrai. Jo ateitis buvo neaiški, kaip ir toji palubėje 
esanti šviesa.

Voras kertėje tiesė voratinklius naujiems savo gyvenimo ke
liams, o Jono gyvenimo keliai susijungė į vieny taškę, į rūsio kam- 
py, ant šalto ir drėgno akmens.

Plėšikus, galvažudžius laikydavo geresnėse sąlygose. Jie tu
rėdavo šviesesnį kambarėlį, turėdavo guolį, gaudavo valgyti, atneš
davo jiems užkandos, vandens, daug švelniau elgdavosi.

Pradėjo jis galvoti ir ilgėtis to gražaus pasaulio, to malo
naus naktinio darbo su gražiomis lietuviškomis knygomis, laikraš
čiais. Ir kas jį pavaduos šitoje apylinkėje?! Koks didelis nuosto
lis bus nuvargusiam žmogui, kada jis grįš vėly vakarę purvinas, ap
stumdytas ir neras paguodos, užuojautos, dvasios peno, pastiprinimo 
ir nuraminimo savo tautiečiy leidžiamoje spaudoje. ’ ■

Visas mintis nutraukė kiemo triukšmas, kuris persimetė į rūsį, 
kur sėdėjo vienišas kalinys, visy apleistas, užmirštas, atskirtas 
nuo pasaulio. Veide žymėjo randas, o paakiai buvo mėlyni nuo sumu
šimo. Sėdėjo jis jau antra diena. Jokio maisto jam nedavė, nepaliko 
taip pat vandens išdžiuvusiom lupom pavilgyti.

Vėl pasigirdo du rakto pasisukimai, atsidarė durys ir į vidy 
suvirtą keturi žandarai. Kartu su jais buvo ir dvaro■savininkas, o 
už jo gailestingom akim slėpėsi dvaro prižiūrėtojas, kuris prieš 
pusvalandį buvo išnešęs apalpusį kalinio tėvę.

-Ko nepasisveikini? - paspyrė pirmasis žandaras Jonę.*
Jonas neleido galvy, Jis negalėj o.daugiau pykti:*buvo perde

gęs, energija buvo išeikvpta. Pyktis buvo išgaravęs kartu su skaus
mu.

- Svolačiau, kam nešei tas knygas? - prispyrė antrasis žande* 
ras, kuris rankoje turėjo kažkokius popierius.

' - Sau,-- sumurmėjo Jonas.
- Kur juos gavai?
- Radau.-
- Kur?
- Ant vieškelio,
- Meluoji, svolačiau’. - ir vėl spyrė Jonui batu.
Jonas nuvirto nuo šalto akmens ant žemės. Grandinės sužvangė

jo, o kraujas pasipylė iš nosies.
’ - Pasakyk, iš kur gauni laikraščiu, - busi laisvas! - viliojo 

kitas. . , • '
Jonas kentė dantis sukandęs. Jis žinojo, kokiais keliais nori 

prieiti prie jo. Jiems neužteko vienos aukos: norėjo surankioti dar 
daugiau. ■ ' \
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- Ko tyli? '
- Pasakiau, kad radau. IS kur jie, - aS nešinau*
Ilgai dar spardė Joną, bet jis liko'tylus ir šaltas. kaly tas 

apipelėjęs rūsys. Skausmo jis nejautė, tik buvo Šilta, kely yris 
tvenkinio, kai jis gulėdamas užmigdavo viduvasario vidudieny*

Vėl ji paliko.vien$. Naktį., atrodo, dar Jis girdėjo dvaro šei
mininkės balsą, kuri dar žadėjo jamylaisvęį atrodo, dar buvo .pasi
rodęs lyg Šešėlis ir Katrina, bet viskas paskendo migloj.

Pilkoji realybė.atsistojo prieš 'akis, kada Jį atgabeno prie 
kartuvių. Kartuvės stovėjo ant'augštoko kalniuko, iš kurio puikiai 
matėsi visa apylinkė. Ten įvyko paskutinis akta?, kurį pajėgė at
likti paklusnieji caro tarnai. Ir nusviro Jonui galva kartuvių, kil- 

\ poj.' Tris dienas neleido nuimti lavono, tris dienas jis ten iškabo- . 
jo. Ketvirta dieną jį įkasė kalne.

Ar matė jo paskutinę kelionę dvaro šeimininkė, norėjusi su
kurti laimę su pono padovanotu vaiku, - težinoma tik jai vienai.Ru
dens lietus sulygino ir tas pravėžas, įspaustas dvaro vežimo,kuria
me sėdėjo Katrina, ieškodama užuovėjos savo laimės draugu bury ir 
užmiršdama vaikystės draugę, kuris kabojo kalne, palikęs jai dau » 
gražią vaikystės atsiminimu. Dabar jai svetimas atrodė Jonas, kai? , 
ta negrąžinama praeitis. ,

Nebėrą šiandien Jono Širvintos ir jo bendrakeleiviu, kurto 
, pundais nešė draudžiamąją literatūrą. Ją kaulai, išpurenti ankstyvo 
artojo, jau sunyko, bet ta pati vieta, tas karįuvią kalnas liko ne
pasikeitęs . Jis stiepiasi augščiau už kitus apylinkės kalnelius ir 

• byloja tautiešiams apie sunkią laisvės kova.
Uohte ' . .

1946.XII.8. " ■
■ ■ -r. ’ • • . ■ • - ■

•' . - ^vyvi Glrdauskas

' • . '• VAKARO M I N T Y ,S •

Klykianti žuvėdra prie audringą marią, 
Ilgesio sparnuoto paukštė nerami...
Ko, širdie, nerimsti sutemoj vakarei - 
Kylant baisią audrą gal ir vėl jauti?. * *
Eina rūsčios dienos ilgesiu išpintos,- r 
Nerimu dažyti tamsūs vakarai.
Klaidūs mūsą žemės kelio labirintai...
To, širdie, nerimsti ir skausme blaškais*. .

.Bangos ošia, rieda - plauna kranto smėlį, 
Mano atminimai rieda su jomis 
Ir šifdy sudužta nerimą prikalę, 
Kad prabėgę dienos niekad nesugrįš...

Tau, širdie, pabodo nežinios laukimas, 
Išsiilgai laisvės saulėtą dieną* 
Ir kovos troškimas tavim plakti ima - 
Stot prieš milijoną butą nebaisu,.

. Jei pakilus audra mirtimi grūmotą, 
Mes nesudrebėsim - esame tvirti.
Tikime kaip vienas:- ims naktis dienoti -*• 

■" ■' Rytuose degs saulė laisvės ugnimi.
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LIETUVAI

Vyt. Girdauskas

T £ I

Rink., sesute, siulus. 
Ilgesį raminki dainei

Vakaras‘ateina ir žvaigždes.išbarsto 
Toks'nerūpestingas, mėlynom^akim 
Tyliai žiuri žemėn iš žvaigždėto skliauto - 
Sutemos lyg ’jūra liejasi platyn.

, . 1 * i ■ •

■Toks platūs pasaulis, /6 žmogus taip mažas., - 
Tai kodėl tėvynėj vie/tos neturiu?’.
Kaip laimingos širdysf, plazda žvaigždės gražios 
Tik žmogus nekenčia /tokių pat^žmonių...

Gal reikėtų verkti kryžkelėj suklupus, 
Bet širdis sugrubo nuo Skausmų naštos 
Ko sunku šypsotis ir ko virpa j lupos 
Nesupras čia niekas, niekad nežinos.

Ir matau stebuklų Amžino Kūrėjo
Nuo mažytės dulkės lig dangaus žvaigždžių, 
Ir širdis nurimsta nerimu plazdėjus - 
Trupinėlį džiaugsmo liūdesy randu.

auski marga juosta 
e*

Aušk svajonių raštų, ausk, ir pasiguos!
Bus lengvesnė ištremties dalia.

Už kalnų, ir upių liko laimės kraštas, - 
/.Tu išausk jo grožį savo juostų raštuos. ~

Tavo jaunos dienos bus’ tėvynės kraitis, 
0 tikėk - sugrįšim į rūmus’.
Tik išsaugok brangų vardųKlietuvaitės 
Tau ir tėviškėlei džiaugsmo bus. 

Verks iš džiaugsmo įino mėlynas žiedelis 
Ir laisvi liftguosis gluosniai prie upelio

Žydi tarsi gyvas juostoj tulpės žiedas, 
Skleidžiasi lapeliai pamažu - 

'Tavo skruostais tyliai ašaros nurieda,
x A įsiaudžia -juoston su raštu.

Tėviškė suklupus priespaudoj dejuoja. 
Savo juostų raštuok naujų ausk xyioju
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A M kalte.-Mit^ene.*

Kai mes bėgom iŠ tėvynės, 
Mus ne tiek baugino karas, 
Mus visus iš ten išginęs, 
Raudonąją ordą maras'.

Ar už Neringos,' ar Irieną 
Mus namai gimtieji liko; 
Mūs troškimas buvo vienas-: 
Kuo tolyn nuo bolševiką*.

Autostrada, lygus plentas 
Tu meni, vežimai darda... 
Salikai ten visą mantą, > 
Ir našles tik laisvę šventu 
Ir lietuvio tauri} vardą.

Ir klaikioj bėgliu kelionėj 
Mes, atrodo, buvom lygus... 
Vakare riekutė duonos, 
Ar po žvaigždėmis, ar kluonuos 
Naktys viešbučiams prilygo

Taip tada. 0 kaip gi šiandien 
Po treji} trėmimo meti}? 
Nūn širdies širdy nerandam/ 
Ginčą dulkėse paskendę... 
A^gi čia grįžimu matom?

■ Broliai!
Kai susirenkam į būrį. 
Vyras tu, ar moteriške - 
Vieną partiją mes turim: 
Aš lietuvis
Seedorf 

1946.IX.8

ir tai - viskas!

O kas tenai ant mūs kleviniu gonką sėdi?
-girdėjau, kad tremtiniais Šiaurėn išvarė

Tenai... <
Ne sapnuose girdėjau, kad tremtiniais šiai 

id musą kraštą baisios skausmo rūdys ėda* 
id geležim sukaustyt nori visą žali* 
inau, takelė sužaliuos, rausvi obtla iieM < 
••a kapretlSkal savą žiedą pasilgę!- 

Kiekvienas Žiedas man skausmu čia prakalbės:
Ten daug mielesnės vėją nubučiuotos smilgos

Balys Gaidžiūnas
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Tai buvo labai seniai,kada stambaus ūkio savininkė, Kalinaus
kienė Julijona’, po pusės mėty, vyrui mirus, pagimdė dukterį Mėt^.Ap
linkui siautė karo viesulas, naikindamas žmonių sukurtąsias gėrybeą 

i o žemėje viešpatavo karinė valdžia, nes taigos įstatymai buvo suby
rėję. Keičiantis svetimoms kariuomenėms, keisdavosi ir tvarka.Kari
nes valdžios tikslas buvo naikinti, plėsti, o duoti galėjo tik sku- 
dą ir alkį. Gražiausi ūkiai ėjo iš ranką į rankas. Gyvasis invi eta- - 
rius, perleidžiamas iš ranką. į rankas, mažėjo, o žmonės, pajutę oa- 
voją, bėgo iš namą . * ' •

Taip, tai buvo senais laikais^ per Didįjį Karą’.
, Kalinauskienė nebėgo iš savo ūkio. Ji buvo bejėgė trauktis į 

svetimą žemę, nes jos mažoji Mėta buvo dar tokia silpnutė ir glež
ni, kaip paupy pienė.

Kalinauskienė pasiliko namie. Jai buvo gaila palikti.vyro gra
žaus ūkio, gyvuliu, nes žinojo, kad, iškėlus koją iš namą,nieko ten 
grįžusi -neberas: tik plikas kambario sienas, o gal ir ją nebebus. 
Gal sulaižys ugnies liežuviai, palikdami tik pamato akmenis,nuo ku
rią ir jiems darosi rūgštu. į

Ji greit apsiprato su būkle. Buvo graži-ir viliojanti. Savo 
grožiu ir apsukrumu ji išgyveno karo baisumus. Jos ūkio nesunaikino, 
jos gyvuliai liko. Ji buvo uatenkinta, o jos mažoji Mėta augo be 
vargo. , j

Grįžę išvarginti po tolimuosius rytus karo.pabėgėliai m savo 
turto nerado. Ją sodybos buvo nušluotos, o laukai dirvonavo. Žmonės 
nežinojo iš kurio galo griebtis./

Taip pat grįžo ir Kalinauskienės kaimynas, Stasys Petrauskas, 
su šeima. Jis nerado savo sodybos,: nes ji buvo sudeginta. Ašarotom 
-.kim jis pažvelgė į savo numylėtas liepas, kurios buvo vienišos.nes 
tiekas ją neparėmė-, sodybos stogą,! buvo pavirtę į pelenus, kuriuos 
išnešiojo šiaurės vėjas, toks pat baisus, kaip ir praūžusis karas.

Buvo pavasaris. Toks kvapnus ir viliojantis, kaip Kalinaus
kienės nepaliestoji sodyba. Reikėjo imtis darbo, reikėjo nušluosty
ti rasotas akis.

Petrauskas, palikęs žmoną prie sugriautą sodybos pamatą, kuri 
dar netikėjo savo akimis, kad čia jau jos kelionės galas, pasiėmęs 
savo vienturtį sūną Kazį, patraukė į Kalinauskienės sodybą prašyti, 
kad priglaustą juos.

Buvo vakaras, bet dar matėsi plačioji apylinkė ir žmonės .dar 
nemiegojo. Balose varlės tyčiojosi iš Petrausko nelaimės ,klausda-i-os, 
kur apsistosi. Prie vartą pasitiko juos šunės.'

Kalinauskienę rado seklyčioj. Jie pasisveikino.
- Aš ne vienas. Prie sodybos laukia mano žmona, -pradėjo Pet

rauskas. - Atėjau prašyti-nakvynės visiems.’
- Gerai. Galėsite pas mane gyventi.
Petrauskas pažiūrėjo į Kalinauskienę. Ji buvo visai nepasi

keitusi. Veido raudonumas buvo dar ryškesnis.
Petrauskas sd velioniu Kalinausku buvo iš pat mažens geri 

draugai. Mokėjo gerai sugyventi. Vienodi_rūpesčtai juos abu kamavo, 
vienodi džiaugsmai tryško iš ją jauną krutinią. Bet vedus reikalai 
ir nuoširdūs santykiai truputį buvo atvėsę. Santykius atšaldė- vedy^

18



17 -

bos ir skirtingi žmonių charakteriai. Kalinauskienė buvo vargoninin
ko duktė,, miestietė, daugiau žmonių mačiusi, o Petrauskienė -; i* 
žaliojo kaimo. Jie tarpusavy nesipyko, tik atlaiduose jų keliai kr/- 
žiuodavosi. Pas vienus svečiai rinkdavosi iš miesto*- o pas antras 
iš kaimo. _ -

- Ačiū, kaimyne, - pratarė Petrauskas ii norėjo išeiti karti 
su sūnumi.

-Tegu sūnus lieka.
- Palik čia, Kazeli, mes su mama tuojau grįšim.
Kazys liko. Jis atsisėdo ant kėdės. Savo vaikiškom akutėm ve

džiojo po seklyčios sienas, ant kuriu kabojo šventi paveikslai.
- Daug vargo turėjot? - kalbino Kazį Kalinauskienė.
Kazys, kaip mokėdamas, išpasakojo vargus. Vaikiškai, bet gana 

vykusiai, išdėstė visų kelionę atgal. Į ten jis neprisiminė, nes bu
vo dar mažas, ir jo akutės tada dar nematė pasaulio neteisybių, bet * 
tik motinos šešėlį.

- Tau bus čia gera. Aš turiu dukterį Mėtį. Galėsite kartu 
žaisti ir bėgioti. Tau ir jai bus nenuobodu, - aiškino Kalinauskie
nė. - Šiandien ji išvažiavo pas senelį, rytoj grįš.

Daug vargo turėjo Petrauskas, kol iš sugriautų pamatų vėl pa
kėlė savo sodybą. Dvigubas darbas iščiulpė daug jėgų, nes Petraus
kas kartu prižiūrėjo ir Kalinauskienės ūkį: nenorėjo<būti skolingas 
už suteiktų jam pagalbų. Bet jis ištesėjo. Tėvų paveldėtoji žemė 
davė jam jėgų. Raudoni sodybos stogai vėl parėmė liepas, bet šeimos 
laimė nuslydo liepų viršūnėmis. Jo žmona, jo visų džiaugsmų ir var- 
fų bendrininkė, suklupo.- Ji užmerkė savo akis naujoj sodyboj, gra- 
iai įrengtoj seklyčioj, pasiimdama savo sugrubusiose rankose tik 

kryželį, atpildų uz visus šios žemės vargus.
' Visokių kalbų buvo. Dalis kaimynų kaltino Petrauskų, kad jis 

be laiko žmonų nuvaręs į kapus, kam jis savo žmonos nemylėjęs,o my
lėjęs Kalinauskienę. Kiek tos kalbos buvo teisingos - nepasitvirti
no. Mirus žmonai, jis galėjo vesti Kalinauskienę, nes jis buvo lais
vas, niekas jo nevaržė. Bet jis taip nepadarė: jis tik rūpinosi sa
vo Kaziu, dėjo kapitalų, kad jo sūnūs galėtų išeiti į žmones, buu; 
mokytas Ir naudingas. Jis buvo numatęs, kad jo sūnūs turėtų būti 
daktaras, geras daktaras. Jis nesigailėjo jam pinigų.

Sūnus tėvo prieglobstyje augo be jokio vargo. Visuomet gra
žiai apsirengęs, visuomet prie pinigo mušėsi į mokslų. Gimnazijos 
suole, kol dar gyva buvo motina, gaudavo produktus iš namų. Bet vė
liau, kai tėvas jau vienas gyveno, maitinosi valgykloje.

Su Kaziu kartu neatsiliko ir Mėta. Tais pačiais metais įstojo 
į gimnazijų. Jie buvo supratę ir neperskiriami.

Atrodė, kad jųdviejų laimė susitiko tada, kada Kazys su tėvu 
pirmų kartų peržengė iš kelionės Kalinauskienės slenkstį. Vaikai, 
kartu žaisdavo, kartu bėgdavo į paupį, kartu meškeriodavo. Tos die
nos slinkdavo be. rūpesčių. Seniams vargai, jauniems džiaugsmai!

Mokykloje, pradžios mokykloje, pirmais metais kartu sėdėjo 
viename suole. Bet mokytojas juos perskyrė. Jie pyko ant mokytojo. 
Tik vėliau suprato, kad mokytojas geriau išmano uz juos.

Žiemos šaltomis dienomis su raudonomis nosimis jie išmėginda- •* 
vo pirmąjį ledų; pirmųsias sniege pravėžas taip pat palikdavo jie 
pirmieji.

Laikas bėgo. Jie pradėjo žiūrėti kitom akim į gyvenimą.
Sėdėdami gimnazijos suole, jie pasijuto tik neperskiriami Jbi— 

čiuliai. Bet jų svajonės pradėjo blaškytis, jie pradėjo ieškoti ki
tu džiaugsmų. Gimnazijos salėje, kada po vaidinimų būdavo šokiai, 
jie pašokdavo, bet tik kaip draugai, o simpatijų gijos sukosi kitun 
Jie pasakodavosi savus įspūdžius, atskleisdami meilės paslaptis.

Jie buvo laimingi, jie vienas antrų suprato ir užjautė. Mėta 
kartų buvo įsimylėjusi mokytojų. Kiek ji vargšelė kankinosi, - kada
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jos išsvajotasis vedė kitę. Kazys tada buvo jai ramstis. Jis guodi 
ję, kol ji vėl susirado kitę. ’ . K -

'Pavydo tarp jędvieję nebuvo, nes jio buvo tik draugai.
’Universitete taip pat jie .buvo kartu. Čia taip pat susitikda

vo, tik čia buvo platesnis pasaulis, daugiau užkulisy, ne viskę gu
lėdavo išsipasakoti.

Baigė abu augštuosius mokslus: Mėta tapo gimnazijos mokytoja,, 
o IL.zys inžinierius statybininkas.

Jie išsiskyrė. Apsigyveno ne tame pačiame mieste. Iš pradžią, 
susirašinėdavo, bet vėliau rašymas baigdavosi tik šVenčię pasveiki
nimais. Retkarčiais jįe susitikdavo atostogų metu. Taip, jie tada 
buvo dideli’ skirtingi buvo ję pasauliai.

Bet jie dar suprato vienas antrę. Nuoširdi draugystė vėl ‘at
gydavo. Kartu važiuodavo į bažnyčią, kartu ^Lankydavo paupį.

Bet pasaulis nemokėjo gražiai sugyventi. Menka pamoka buvo iš 
praėjusio karo. Valstybės pradėjo vėl kalti ginklus. Karo audra ar
tėjo, o žmonės buvo linksmi ir laimingi. Jie gyveno dienos džiaugs
mais ir nejautė, kad horizontai niaukiasi, kad artinasi’ pasaulyje 
katastrofa.

Karo sviedinys sprogo. Sprogo netikėtai, kaip perkūnas gied
rame danguj.e. Iš pradžią keista, neramu, bet kartu įdomu, kada ra
dijo bangos pradėjo pranešinėti karo eigę.

Karo nepaliestos valstybės dar tikėjosi, kad viskas baigsis, 
kad karo viesulas praeis, ir vėl bus ramus gyvenimas.

Bet karo dievaitis nulėmė kitus kelius. Iš pamatę sukrėtė pr.- ■ 
šaulį. Kraujas ne tik kard lauke, bet ir civiliniame gyvenime.

Kryžiai ir kraujuota žeme’.
Didžiojo karo kapai jau buvo užžėlę, o šviežios smiltys buvo 

supiltos naujoms aukoms*.
.Sis karas sumaišė ne tik valstybes, bet ir žmones.
Mėta Kalinauskaitė ir Kazys Petrauskas atsirado Vokietijoje 

Skirtingi buvo ję’ keliai. Mėta, iš pat mažens turėjusi grąžę gyve
nimu ir, galbūt, paveldėjusi motinos apsukrumę, Vokietijoj įsikūrė 
gerai, o Kazys perėjo visus kryžiaus kelius: pradedant apkasais ir 
baigiant nelaisve už spygliuotos vielos užtvara.

Susitiko vėl jie. Seni pažįstami ir geri jaunystės draugai.
Bet jie buvo jau pasikeitę. Mėta buvo viliojanti ir graži, o 

Kaz^s suvargęs, apiplyšęs, gelsvo veido..Jie tik pasisveikino. Ję 
žodziuose nebuvo tos krištolinės draugiškos vaikystės meilės, nes, 
laikas ja buvo paslėpęs po, giliu pergyvanimę sluogsniu.

- Reikia mokėti gyventi, - kartę pasakė Mėta Kaziui.
Taip, reikėjo mokėti gyventi, bet tas gyvenimas buvo slegian

tis ir neįdomus.
Jis, grįžęs iš nelaisvės, tikėjosi rasti žmogę, kuriam gnlėtę 

išlieti širdies skausmę, papasakoti visus pergyvenimus. Bet nebuvo 
Mšm. Tėvas buvo likęs toli, tėviškėj, prie liepomis apaugusios so
dybos. o giminę neturėjo. Artimę draugę tnip pat nesurado. Buvo li
kusi- t ik ji, Mėta. Ję rado, bet rado na tokię, kokię pažinojo.

Svetimęję draugystėje ji jautėsi linksmutė, kaip pirmaisiais 
pavasariais tėviškės laukuose. Raudonas vynas .dažė jai lupas,'o ci- 
garečię durnai ję svaigino. Tango akordai ję nešiojo po sales, o tė
vynės ilgesys buvo išblėsęs.

-- Ar neturėtum laiko kartu su manim: aš toks vienišas, - pa
sakė kartę Kazys, susitikęs Mėtę.

Mėta pažiurėjo į jo suplyšusias kelnes, į jo suvargusį veidę.
- Neturiu laiko, turiu daug darbo.
-Nu, mieloji Metai Tau gėda su manim. Tau daug saldesnis ję 

vynas, negu musę nelaimingoji būklė. ■
Mėta truputį paraudo ir sako: •’ . , ■
- Ne tavo reikalas. Kaip noriu, taip aš gyvenu.

i
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■— x.<n.uu aik-'Mjvc įspėti.Tu esi taip pat nelaiminga tautos au
ka. Tu esi viena ir-k^-rcais nepagalvoji, kokie gali tilt i to rez.1- 
tatoi* Aš noriu tau tik gero...

- ,Tę gera pasilaikyk pats sau.
Mėta apsisuko ir nuėjo. Nuėjo vėl savo keliais, prie kasdi - 

ninię^linksmybię. o Kazys pasuko i kalnę.
•* Tolmaj^ma-tėsi apsnigtos kalnę viršūnės, o Sėmėje buvo vaka

ru, tokia kaitri, kaip Mėtos širdis. ,
'Kazys pajuto ilgesį, vienatvę ir skurdę gyvenimu. Jis jautėsi 

širdyje dar stiprus, nepalūžęs, nors veido spalva buvo pasikeitusi.
Atsigulė-medžię šešėlyje ir pradėjo svajęti* Atsiminė tėviš

kę, mirusię motliię. ir tarp vartę pasilikusį tėvą ašarotom akim.
"Bėk, -vaikeli... Aš nebėgsiu... Aš pasiliksiu saugoti savo 

sodybos, savo namę. Aš senas. Būk laimingas, vaikelį...", * atsimi
nė tėvo žodžius ir pa juto Širdyje■tę šilumę. ‘ •

Jis išbėgo. Bet kam? Ar todėl, kad pasaulis tyčiotęsi juo ir 
rodytę visiems, kad jis elgeta ir benamis. Ar todėl, kad diplomatę 
pasikalbėjimuose jo vardas būtę drabstomas purvais. >

Jis bėgo, nes norėjo gyventi. Jis bėgo kaip Maratonas praneš
ti, kad jo nekalta tėvynė vėl pavojuje.

‘Jis tikėjosi vėl grįžti. Grįžti laisvas’. Jis žadėjo vėl • sta
tyti namus gražiais fasadais, jis žadėjo tarnauti laisvajai tėvynei* 

Bet jo nesuprato. Jį apskelbė pasaulio.išdaviku, karo kursty
toju. Jam liepė sudeginti mokslo diplomus ir pašę, o'ję,vietoje jam 
prisegė prie krūtinės dvi raides - D. P. Žmogus be vardo, be garbės 
ir be ateities’. ,

Sunkus akmuo užgulė Kaziui ant krutinės. Skruzdėlės lindo jam 
į rankoves, bet jis nieko nejuto. Jis priglaudė savo galvę prie sve
timos- žemės ir prisiekė nepasiduoti piktai pagundai, prisiekė likti 
ištikimas tėvynei, dvasios nepalūžti.

. - Aš grįšiu, tėvynė bus laisvai - suriko jis.
Jo aidas nuslinko toli toli, į pašlaitę...
Slinko dienos lagerio rajone. Naktys maišėsi su sapnais. Mė-

. tos gyvenimas taip pat pasikeitė. Automobilio katastrofoje lūžo jei 
abi kojos. Ji gulėjo gipse, veidas buvo išblyškęs, kaip Kazio anuo 
metu, kada jis buvo grįžęs iš nelaisvės.

- Nenusimink’. Tu sustiprėsi, - guosdavo ję Kazys, yienintėlis 
jos lankytojas ligoninėje.

- Koks tu geras, Kazy... Atleisk man, kad aš tau buvau tokia 
negera, - nusidažydavo raudonai Mėtos veido baltumas.

- Užmįršk, Mėta. Musę dabartinis gyvenimas išmuša mus iš vė- 
.žę, kartais mes paslystame.

Diafugę pažinsi tik nelaimėje, - pritardavo Mėta.
Ję draugystė vėl sustiprėjo. Be Kazio Mėtai buvo tuščia ir 

liūdna. Ji laukdavo jo, kaip patekančios aušros. Atėjęs jis atneš
davo jai energijos ir pavasario saulės. ’

. - Be tavęs aš bučiau mirusi, - kartę pasakė Meta.
Kazys nuleido galvę. Jį išpylė maloni meilės šiluma. Jis pra

dėjo suprasti, kad vaikystės draugė jam yra daugiau, negu draugė.
Pasveikusi Mėta neieškojo daugiau linksmybių. Ji buvo subren

dusi. Suprato, kad trumpalaikė laimė sunyksta, kaip muilo burbulas.
Vienę kartę jie aplankė;tę pačię vieta, kur Kazys vienas mėg

davo pasvajoti-, kada 'i Meta. buvo jam išslydusi iš raukę, kada, ji 
tėvynes meilę buvo pakeitusi į raudonę vynę.

- Šitoji vieta-Jouvo—Buiro-^poileis, mano ęvajonię kumpelis. Aš 
Čia ilgėdavaus-'"tėvynės. ir pasilikušio tėvo. Aš čia pasvajodavau ir 
apie tave, išdykėle, - juokėsi Kazys.

Mėta prislinko arčiau, uždėjo savo baltas rankas jam ant kak
lo ir pabučiavo. Tirmę karta gyvenime.

- Aš manau, Mėtut, kad mes jau nesiskirsime.
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- Taip, Krizei i... Aš esu laiminga,kad radau tavyje ta užuovė
ja, kurios negali atstoti nei-puikiai apkrautas atalas, nei monoto
niški tango akordai... ' 4

- Aš esu dar laimingesnis... AŠ grįšiu nė vienas. Tėvynė su
lauks mudviejų... Tu turėsi mano pavardę...

Abu nusijuokė. Tas jų Juokas buvo laimingas, kaip kūdikystėje 
prabėgusios dienos... . '' '

VI. Būtėnas
,P A V A Š A R I ’.

► Tai kas, kad vėl pavasaris?.. 0 oras 
Pakvipęs čia erzacais įvairiais.-.. *
Ir tu, širdie, dar džiaugtis nori? 
Pavasaris... Jau puošiasi žaliai medeliai;-.. 
Pavasaris ne taut Tik d’iSgės patvoriais 
Sužėlę džiaugsmo kibirkštis gal skelia?

’ 5

'V

s . • Aš vienišas einu skaičiuot danguj žvaigždžių.
i Jaunystės juokų. ūžesį kažkur girdžiu...

> Pavasari, tikrai
Toli, toli margųjų pempių klegesy
Tu nuostabiai gražus ir žalias jau esi’.

Ir užmirštu pritvinušį erzacais orų, ■
'• Ir užmirštu pikčiurnas dilges patvory... >,

Salin kabakai, gatvių valkatos nedoros, I
Jaučiu, toli margųjų pempių klegesy, 
Pavasari, tu gyvas, žalias jau esi.

Pavasari’. Sparnais šilkiniais nešk mane
’■ ' Ten, kur širdis paskendus ilgesio tvanet

, .Pavasari, tikrai
šiai vargo žemei džiaugsmų didį tu keli, - 
0 nepalik klajūno tremtinio kely’.

I , ■ f

» ‘ Juozas Mikštas r
; . /.NEPASAKYS '•

Palikau aš savo raudančia tėvynę -
> Ir klajoju ir blaškausi žemėj svetimoj.

Kas primins man tėviškės dangaus mėlynę?
Taip klaiku, taip neramu nakties beaušrėj glūdumoj!
Kur draugai?.. Kur artimieji?.. Kur kainynai?.. ■> 
Kur likimas juos nustūmė - man nepasakys 
Nei iš miestų likę klaikūs kapinynai.
Nei tie žmon&s svetimi, nei skaudanti širdis.

Buxtehude ' . 
1946.IV.2.

Nepirk’draugų dovanomis. Kol.paliausi davęs, jie liausis 'mylė
ti. Pirktas draugas niekam vartau .^.įsigyk draugų Jautriais meilės 
ženklais.
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jSFTtąKtĮg.drėgna, naktis niūri manajam vieškelv kuriuo ein..- 
fc'ggsgc Tik maršus groja vejas neramus, ■,

- Dejuoja mirštantys Žiedai... Aplink tylu klaiku.** 
Skubu, o Kryžiau, pas Tave nugeltusiu keliu...

Naktyj niūrioj, šaltoj, drėgnoj, . •
0 Kristau, leisk ramiai užmigt,prie Tavo kojų: 
Aš taip' pavargus. atėjau sustingusia Širdim 
Ieškot, Kūrėjau, pus Tave paguodos...

Tu nuraminki šioj naktyj klajūnę sielę 
Ir skausmę atsiimk iš geliančios širdies, - 
Užmigsiu aš tyli rami prie Tavo kojų, 
Kai kris upelin mirštanti žvaigždė.

L. Pakalnis «.
BUVAU... ’ .

Buvau laisvos šalies pilietis, 
Buvau sūnūs plačiu laukę, - 
Man laisvės saulė aiškiai švietė 
Dar protėviu didžiu laiku*

Buvau ramus aš šeimininkas 
Savoj tėvynėj Lietuvoj.
Kaiusiautė audru daug aplinkui 
Aš sieloj nerimę jutau.

t
Aš, apsuptas plėšriu kaimynu,
Savoj tėvynėj gyvenau, -
Širdis agresijos nei pykčio nepažino, - 
Buvau aš didis - laisvas aš buvau.

0 kas dabar esu? - Dabar D. P.
Beteisis ir bedalis... -
Be tėviškės narvelyje paukštelis 
Su gedulu ir ilgesiu širdy...
Kasselis
1946.11.27.

Yra žmonių, labiausiai’pykstančiu tada, kada jiems atrodo,jog 
nori užginti jiems tę, ko juose iš tikręj’j n& būti bėra.

Kariai teturi vleuintėlj. sau priešę* kuris ’’pinigais* va dina-
_ ‘ iŠ. < ‘ ‘1 / Viktoras Hugo
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naujus, 
Besotis

plačią lauku 
ir šlaitą siaubas.

Ka?r gerbiamas jos draugas 
tiktai išalkęs pasigauna kur žvėriuką 
ji nuolat visur sliūkinėja, S! ’ 

ir ima , smaugia, peša 
ir ėda, ir į sandėlį dar neša 
Taip neseikėtai skriaudžiami 
ir begalinę baimę kęsdami, 
pauk; liukai ir žvėreliai, 

sumetę po sodelį, 
iš savo tarpo atstovus išrinko 

ir išsiuntė prašyti vilko, ' 
kad jis,bičiulę kiek sudraustą. 

■‘Galingas pone, 
daryk malonę - 

užtark, kad musu ji neskriaustu.
Jau neiškęsim ilgai...* 

išdėstę reikalą, jie sako vilkui. 
Išklausęs ją, tas dėbt pasižiurėjo 

nekantriai sukrutėjo 
ir sako jiems: "0 kas jūs čia, visi bevamsą, 

kad keliat šitaip savo balsą?
Jus drįstate ateiti 

ir dar man .draugą peikti;
Ar jums ne gėda? > 

Jūs džiaukitės, kad mano draugas jus mažyčius ėdai"

Jau nuo seniai maži žvėreliai

nuo pikto
o vis dar šiaip bei taip gyvent galėjo.
Bet vieną J- — J•

ir kai kurie paukšteliai 
vilko ir juo lapės veidmaines kentėjo,

d: cna juodu kažin kaip susidraugavo.IV 4 —štai nuo tos •• 
retos
dienos ,

tarytumei, apetitus į gi/o. 
vilk:?.s buvo jau godus, 

bet nerangus,'
o lapė- pasidarė tikras šlamančią mišką

> plačiu lauku ..

o-o.

0 dienos b.svo saules duotos 
'Dainavo upės ir kalnai.. 
Kas moka žemę išvaduoti 
Palaimins ta gimū? .lauk

Balys ffaidžiūnas V-
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4.1

Prie vieno žalio, 
gausingo stalo 

dramblys ir stirna kažin kaip drauge sustojo 
Ir tas, sir patogumo sau ieškojo, 

ar kaip kitaip ten buvo, 
tiktai užmynė, jai ant kojos.

“Paleisk*." -’suriko vargšė suvaitoja?: 
"Širdis iŠ skausmo man krauju pasruvo 

Dramblys nustebo: "Na*. 
Ar tu, tokia maža pati, 
ir skausmą dar jauti?"

- "Deja", atsakė stirna verkdama 
"ir šitoks mažas padarėlis turi jausmą 

ir jaučia skausmą.
Paleisk!" - "Bet tu žinok, mažyte", tarė jis 

pakrutinęs ausis: 
"kai aš patogiai atsistoju 

tai jau 
tuojau 

nesikilnoju." 
Ir liko, jis, 
kol jam patiks, 
ramiai- stovėti, 

o ji - po dramblio letena kentėti.

0 - o •
r.. -
Mano žirge, tau čia no ganyklos, 
Ne tos plačios pievos prie vandens. 
Skaudžia kojas kelio uolos plikos, 
Trykšta ledas, ne upelis, iš akmens.

E. Bradunas

o - 0 - o
Prarasti draugę - tolygu sąnario netekti. Laikas gal išgydys 

sopulingą žaizdą, bet neatitaisys žalos.
Gerovė daro draugus, sielvartas juos bando.

. Liežuviu nieko nenugalėsi: viską padaro rimtas Žodis ir darbo 
invyzdys.

Su kokiu žmogum, tokia ir kalba.
Sąžinė neturi danty., betgi kaip skaudžiai kanda
.•Pasaulis kaip Nojaus laivas: jame daugiau galviju, negu žmo

nių
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Gabrielė Petkevičaitė - Bitė gimė Panevėžio aps. Smilgių vis, 
>Uziniškio dvarelyje 1861 m. kovo 18 d. liętuvišky bajoru šeimoje* Jos tėvas Jonas Petkevičius buvo garsus, paslaugus, atsidėjęs gydy* 
tojas, didelis lietuvis, konkretus lietuviško darbo labdarys ir re- 

jas, ".inomas demokratas - prieinamas visiems žmonėms, miręs 1909 
■ y pavasarį. Jos motina, anksti mirusi, 1868 ar 9 m. , buvo mer-

* etinės pavardės Chodakauskaitė. Jy augo Šie vaikai: Vladislovas, 
j -Jnas. Gabrielė, 'Jonas ir Judita. Jonas ir Judita mirė dar studen- 
tnvtami. -

1865 m. jos tėvas buvo paskirtas Joniškėlio dviaugštės muro 
11 ■ tnės vedėju, čia ir Bitė pradėjo mokslus eiti'. Pirmasis jos 
• sokjt j jas. buvo tuokart Joniškėlio pradžios mokyklos vedėjas žemai
tis Laurynas Ivinskis, ypač dar garsus tuo, kad nuo 1846 mėty net 
per kolioliką mėty leido pirmuosius storus lietuviškus kalendorius, 
vadinamus "Metskaitliai".

'Aštuoneriy mėty Bitė neteko savo motinos. Tėvas samdydavo duk- 
t liai korepetitorius, prirengusius ją į Mintaujos augštesniąją 
m rgaičiy mokykla "Dorothea - Idehterschule", buvusią vokiečiy ži
nioje. *Tos mokyklos griežtos drausmės nemaža teko ir Bitei pajusti.

Po to Bitė išlaikė egzaminus Kuršo (Latvijos) pradžios mokyk
los mokytojos vardui įgyti. Paskui ji stojo į kitą vokiečiy mokyklą 
"Hdė re Trinitatis Tdchterschule-, mokėsi gerai ir prie Mintaujos vyry Gimnazijos 1878 m. išlaikė brandos atestato egzaminus^ Dabar 
grįžo pas tėvą -našlį šeimininkauti ir kartu, tėvui jo darbe padėda
ma, praktikavosi medicinoje.

1885 m. Bitė stoja į Deltuvos (8 km. nuo Ukmergės) bitinin
kystės bei daržininkystes kursus. Kursus baigusi, įsitaiso- 'bityną 
ir tais pačiais metais parašo darbą apie bites, pati pasivadindama 
Bite. Nuo 1893 ligi 1901 m. vėl dįrba ligoninėje ir jos vaistinėje.

Gal 1889 o. Bįtė arčiau susipažįsta su dr. Vinco Kudirkos re
daguojamu "Varpu", "ir nuo šiol Joniškėlio Petkėvičiy šeima pasidaro 
didelio lietuviško sąjūdžio centras. 1890 m. jau ji rašo Gabrielos 
vardu iš Panevėžio "Varpui". Vėliau Bitės slapyvardžiu, ji įsilei
džia apysakaites rašyti: "Vilkienė" (1894), "Kova" (1900), "Kris
lai" (1901)...- "Krisly" rinkinyje yra vaizdas "Homo sapiens", kur 
t:nu paimtas tuokart 3 mėty amžiaus Antanas Kasperavičius. - Apla
mi, Bitė visur visada mėgo imti tipus savo kuriniams tik iš realy- 

s&s, iš sau artimos aplinkos.
.Apie 1896 m. Bitė sueina į pažintis su Žemaite, ir ūbi Sutar

tinai rašo "Dviejy Motery" slapyvardžiu kad ir "kaip kas išmano, 
tcin save gano", "Velnią spąstuose"... Gal nuo 1908 mėty Bitė par* 
5ik'/iečia Žemaitę į Puziniškį ir čia padeda Žemaitei parašyti "Petrą Kurmelį", "Kunigo naudą vėjai gaudo" ir kitką.

XX amžiaus pradžioje Bitei tenka karšinti savo senas tėvas ir 
ūkis tvarkyti. Be. to, ji pasiskiria ir visuomenės darbui: dirba sa
vo įsteigtojoje "Žiburėlio" draugijoje mokslus einančia jai jaunuo
menei Šelpti , moko vaikus, dalyvauja beišsivaduojančios lietuvės 
moteries sąjūdyje, kokiu būdu Bitė "Žiburėliui" lėšy medžiodavusi?
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Visasavo bityno pajamas atiduodavusi. Atvažiuodavo pas jos tėvą, 
daktarą'-kąimynų. atsilankydavo klebonas ir kas ir sėsdavosi vinto 
?iti. Jei Kartais stigdavo kurio partnerio, kviesdavo'Bitę, labai 
■emėgusią kortų. Ji sutikdavo sėstis kortoti tik su sąlyga, kad 50i^ 

laimė tųjų pinigu iš kiekvieno gaus "žiburėliui”« Tėvui 1909 m. mi- 
js, Bitė nukviečįama į Vilnių, kur dirba "Vilniaus Ainių", o pss* 

k’i ir "Lietuvos linių" redakcijose. Užverčiama darbu, kad net p r 
ne tis rašydavo ir laikraščio korektūrą taisydavo., Daugelis "Liet/’ 
vor Zini^” numerių buvo pr-rašomi beveik ištisai, o vedamieji otrt- 
Jsniai tai beveik kiekviename numeryje tik jos. Pasirašydavusi ta 

a "G. P.", "B", ‘
Ar ne 1912 metais atsilanko pas Bitę Vilniuje kun. Julijona ■ 

Lindė - Dobilas, tuokart buvęs Varnių vikaru, ir prašo ją perskai
tyti ir ištaisyti jo parašytu didelį veikalą, romaną "Bludas", k’r- 
su pareikšdamas, kad jis tik jai pasitikįs ir norįs, kad būtų Iš
laikyta paslaptis apie autorių* Jiedu kartu, vakarais • skaitydarl 
,:Blūdą", aptaria ir nagrinėja jo turinį, o veikalo kalbos pažiūrėti, 
Petkevičaitės įkalbėtas, sutinka duoti tuokart irgi Vilniuje gyve
nusiam Juozui Balčikoniui, kuris rankraštį ir taisė,nežinodamas au
toriaus’. Rankraštį mažais pluošteliais nešiodavęs J.Balčikoniui An
tanas Kasperavičius, tuokart 2-sios klasės gimnazistas.

Didžiajam karui 1914 m. prasidėjus, Bitė apsigyvena PuzinlŠ- 
■••y, atsidėjusi dirba ir padeda žmonėms, slapta moko lietuviu kalbos 
ir kitų mokslu sodžiaus vaikus, gydo apleistus žmones, Lietuvę tuo
kart naujiems .okupantams - vokiečiams pavergus, kai okupantai rusai 
buvo išvyti. via jai teko laikyti net tam tikri felčerės egzaminai. 
Jos "Karo meto dienoraštis" (2 dalys) nuvaizduoja visą to laikotar
pi jos darbą ir suvargintąją Lietuvą. Vokiečiu okupacijos metu ji 
ixpsuna leidimą sodžiaus mokyklai Puzinišky steigti. Toje mokykloje 
mokėsi apie 20 jaunuoliu.iš kaimyninių sodžių. Iš tos mokyklos, v A- 
llau irgi Bitei materialiai ir moraliai paremiant, išėjo smilgietis 
skulptorius Bernardas Bučas ir keletas pradžios mokyklos mokytojų.

Nepriklausomojoje Lietuvoje ji kelerius metus (1919-1924) dir
bo mokytojos’d? rbą Panevėžio gimnazijoje, niekada nenustodama dirb
ti ir visuomenei. Jos mokiniai apie savo pedagogę kuo gražiausiai 
atsiliepia. Čia ji parašė, ir grutę siauresnių, tuokart tiek trūku- 
■ ių visuotinės literatūros (senojo periodoX vadovėlių. Čia ji pi.r- 
roji suorganizuoja mokinių literatų būrelį, tuokart pasižymėju.. • 
grožiais, kultūringais literatūriniais vakarėliais. Vėliau į tą nv 
kinių literatų būrelio darbą įsitraukė ir tos gimnazijos inspekto
rius poetas Matas Grigonis, o kai į čia iš Latvijos atvyko mokyto
jauti kun. J. Lindė - Dobilas (Jis čia vėliau buvo inspektorium ir 
direktorium mirė.) - tuoj ir tas įsitraukė į būrelio paskaitininkus. 
Ilgainiui tas būrelis virto Meno Kuopa, vėliau gavusi Kun. J. Lin
dės - Dobilo Meno Tuopos vardą.

Vienas didžiausių įvykių atgimusios Lietuvos gyvenime buvo 
Lietuvos Respublikos Steigiamojo.Seimo išrinkimas 1920 m. visuoti
niu, lygiu, slaptu ir betarpišku balsavimu (Bolševikų ir fašistų 
rinkimų praktika visai priešinga - nedemokratiška,). Steigiamasis 
Seimas buvo atidarytas iškilmingu posėdžiu Valstybės Teatre Kaune. 
Tam posėdžiui pirmininkavo seniausias amžiumi Steig. Seimo atstovas 
- Gabrielė Betkevičaitė Bitė.

Sveikatai pašlijus, gydytojų patariama,_rodos, 1921 m. išva
žiuoja į sanatoriją pietų'Prancūzijoje. Ten būdama, (rodos) daly- 
/'•uja Buropos moterų ^uvsšlavime. Pasigydžiusi 3-4 mėnesius. Bitė 
vėl grįžta i Panevėžio gimnaziją ir inspektorės pareigose išbūna 
lig 1924 metų. Dėl sveikatos nuo 1924 m. iš gimnazijos pasitraukia 
t r gauna v.Istybinę pensiją.

1925 metų p'vasarį Bitė išvažiuoja vėl į Puziniškį. {5u savo 
t-rv'-lavąikįais bando ūkininkauti. 1926 metais vėl smarkiai sunega-’
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luoia (Ligų tų ir jos Šia laiškai skelbia.) .Dar metus pamėgina uki-» 
ninkauti, bet, iš broliavaikiu .jokios pagalbos negaudama, ' sunkiai 
verčiasi.

* A. Kasperavičiaus įkalbėta, parsikelia atgal į Panevėžį'ir 
-Jobojama, iki paskutinių savo dienų rašinėja atsiminimus, vienakį 
kivim kultūros -žurnalui n rašo straipsnių ir sukarusi išleidžiu, 
dviejų dalių romanų "Ad astra’", vaizduojantį netolimų praeitį, pa
čios autorės išgyventų laikotarpį, tuo budu turintį gana aut©bio
grafiškumo ir iškeliantį, vaižgantiškai kalbant, "vaizdus kovos dėl 
kultūros" mielojoje Lietuvos padangėje rusų priespaudos laikais,kū
rinyje laikantis evangelinio reikalavimo: "Ką jūs padarėt vienam iš 
mažesniųjų - man padarėt’.” Nors to romano dviem dalim fabula ir bai
giama, betgi Bitė buvo ketinusi trečių ja dalimi jį pavaryti.Rankio
tas! kiek ir medžiagos, butą ir pagalvota dėl plano ir planinių 
metmenų. Bet, deja, senatvė nebeleido.

Romano herojus Donatas yra paskutinysis Benediktas Karpis ,klc- 
•Rainiškio Igno Karpio brolis, valdęs Joniškėlio majoratų ir buvęs 
kumečiams ir šiaip laukininkams sukalbamas ponas, tuo išpirkdamas 
savo tėvo žiaurumus. Romano’herojė Size yra pati autorė?_o romane 
vežikas - Grigaliūnas, o jo vaikas - miškininkas Grigaliūnas.

Laskutiuis jos r:.štas, rankraščiu pasilikęsyra "Mano gyve
nimo kelrodžiai". Jame beletristine forma keliamos tokios asmenybės 
-'kelrodžiai, kaip jos tėvas daktaras, dr. Vincas Kudirka, Povilas 
Višinskis, Joniškėlio to meto klebonas kun. Mamertas Žoikevįčius. 
. , Nuo 194-0 metų, bolševikams birželio mėn. 15 dienų okupavus 
lietuvę, Petkevičaitė, to skaudžiausio tautai įvykio sukrėsta, urnai 
i r visai paliegsta, pagaunama baimės, nustoja atminties, net . , sau 
artimesnių žmonių nebepažindama. l ersišaldžiusi 1945 m. birželio 3 4 
dienų mirė Janevėžy. Palaidota labai iškilmingai v Istvbės .lėšomis 
Panevėžio Katedros k.’puošę ’ greta jos mėgtojo kun. J. Lindės - dobi
lo kano ir per takelį nuo gražiųjų Lietuvos karių kapų.

Bitė visada prašiusi jos mirties atveju jai nedaryti i^kil* 
mingų.laidotuvių, o tam reikalui skirtųsias lėšas paskirti lietuviu 
kultūrinimo tikslams. Taip pat prašiusi ir paminklą labai kuklų pa
statyti ir net apie -tai raxė ir net p-.minklėlio braižinėlį nubraiži 
1926 metų laixke A. Kasperavičiui (Skaityk laiškų N 3) •

Tais pat 1943 metaič A. Kasperavičius, susitaręs irgi su jot 
auklėtiniu dailininkų skulptorium Bernardu Buču, ryžtasi jos mir
tie •• metų sukaktuvėm? p statyti monumentąlinį paminklą.-J. Bučo pro
jektu. Paminklas turėjo vaizduoti augčtų 3,5 metro granito moters 
statulų su iškeltų žibintu. Žibintas turėjo simbolizuoti Petkevi
čaitės' įsteigtų "žiburėlio" draugijų, -kuri, kaip galingas žibintas., 
langeliui Lietuvos jaunimo nušvietė kelių į mokslų. Iš "žiburėlio" 
auklėtinių buvo .žymių žmonių, pav.: Ihil. Dr. Jurgis Šaulys, vėlinu 
įgaliotas Lietuvos ministeris Romoje, miškininkas Grigaliūnas, kė
liau žemės ūkio viceministeris, žinomas skulptorius Juozas Zikaras, 
rašytojas kun.. J, Viskanta, jau anksčiau minėtieji ir daug kitų.Pa
miškio statymų parėmė ’. anevėžio, Kėdainių ir keletos kitų artimes
nių vietovių mokytojai ir moksleiviai, flatesne parama pasinaudoti 
iniciatoriai nenorėjo. Lriė to pagrindinio paminklo buvo prikompo- 
nuotas ir tas kuklusis, velipnies pageidautasis.’Paminklas turėjo 
būti pašventintas 1944 m. birželio 14 d. Beveik viskas buvo jau pa
ruošta, tik dėl kai kurių aplinkybių susitrukdė pačios statulos iš
kalimas iš granito. Šventinimas buvo .atidėtas iki liepos 20 dienos^, 
'aujo'ji bol evikų okupacija to darbo neleido užbaigti, o gal dabar 
kas jį ir būtų baigęs.

Rašytojos tėviškė

Puziniškis - 115 ha dvarelis, lyg sala, iš visų pusių apsuptas
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miškais. Rodos, G. Peftkevičaitės senelio įkurtas iš nupirkto iš ba- • 
j ory Pvuziny miško.

Puzlniškis yra už 30 kini. į šiaurės vakarus nuo. Panevėžio - 
tarp Smilgių (8 klm.) ir Pušaloto (11 kinui. Artimiausias pašte.?' - 
Rozalimas 12 klm,, gel. stotis Laba 19 klm. Vėliau. Seprlklausoro- 
sios Lietuvos -laikais, įsteigta Gustoniy gel. stotis už 15 klm. Į 
Joniškėlį apie 20 klm.

Gyvenamasis namas mūrinis su salkomls, raudonu plyty.stilinju 
fasadu. Gi Petkevičaitės tėvas pats lėšy* namams pasistatyti neturėjo, nes beveik visus ne 'tik gydydavo, bet ir vaistais aprūpindavo nemokamai. PĮyty tuokart gavo iš Joniškėlio karpio kalp/dovan® už 
pasidarbavimu Joniškėlio .ligoninėje. Į Puziniškį plytas suvežė dėkingi daktaro pacientai, o statybą ir įrengimu apmokėjo jo kolegos 
ir artimieji draugai. ■’ -----—

Kiti ūkiškieji trobesiai buvo mediniai ir menki.
Visa sodyba be ypatingo plano, apsodinta vaismedžiais, eglė

mis, pušimis ir liepomis. Išskyrus vaismedžius, visi medžiai pačios 
Bites ranky sodinti, Mėgo ji eglutes ir pušeles. Užtai įvairiose 
sodybos vietose grupelėmis jy pritupdyta. Aplink vis®. sodyby ir įva
žiuojamasis kelias apie 0.5 klm. ilgio apsodintas liepomis, kad bi
telėms butu darbo. Is Joniškėlio atsikeldama į. Puziniškį,B itė atei
vem apie 60 bičiy šelmy. BitĮninkavimu ji užsiėmė iki pat senatvės 
(.1918 m.). Išmokiusi savo auklėtinį Antanę to verslo ir pati’ nebe
turėdama sveikatos, visy bityny pavedė jam tvarkyti. Iki pat . jos 
mirties tos bitės, atgabentos netoli Panevėžio.į Berčiūnus, "Antano 
lusperavičiaus buvo išlaikytos. Uia reikia priminti, kad Panevėžio 
apylinkėje žinomiausias bitininkas, teoretikas ir praktikas, buvo 
agr. ■A/. Kasperavičius, kaipo mokytojas kūręs bitynus Panevėžio aug- 
štesniosioms mokykloms: mok. seminarijai, vyry ir motery gimnazi
joms, Pradinis nuopelnas yra G. Petkevičaitės kaip jo auklėtojos ir 
kaip pačios bitininkės skatintojos. •

Puziniškio ir kaimyniški laukai - lygumos, pereinančios • i 
slėsniam®. Tai Nevėžio - Saužylos kanalo - Lėvens iš vienos rytinė.- 
bei pietinės pusės ir Daugyvenės - Mūšos iš kitos vakarinės bei 
žieminės pusės ledy gadynės lyguma. Pasidairykime po Puziniškio apy
linkę.

Puziniškio laukuose yra labai didelis akmuo. Yr’a padavimas, 
kad ant to akmens .senovėje buvusi sudeginta kažkokia ragana. Kitę 
dienę prie to akmens buvusi rasta išdygusi lelija. Kadangi laukos 
toje vietoje kiek pakilesnis, 'tai žmonės ir praminę t® viety Lelijy 
kalnu. Tas vardas ir dabar dar Tebevartojamas.

Artimoje apylinkėje, Naurašiliy palivarko (Meištavičiaus) law1 
kuo8e (3 klm,) yra irgi labai didelis akmuo. Apie ta’akmenį irgi 
tebeplinta padavimas. Kažkoks ūkininkas, rodos, vardu Mukulas, sek- 
Tnadiepi jišėjęs arti, Patį_ a-tnešiįsi. jam pusryčįy, bet,_pvkdaaa^„ už 
šventaaarbiavimę, smarkiai baręsis. Eidama nam<s, ‘Ji pasakiusi; ""Kad 
tu į akmenį pavirstam, jei šventę dienę dirbi", J.os neapdairus lin
kėjimas Čia pat. ir įvykęs*, žmogus su. arkliu ir .visa žagre suakmenė
jęs. ’ . I

Sienomis susieinančiame su Puziniškio laukais Benedikto Karpio miške yra didelė pelkė. Žmonės pasakoja, kad ta pelkė pasidariusį iŠ užžėlusi o ežero, ir yra. vadinimą Bedugnė,* lo6J metu suki
lime.nemaža eukilėliy būrį vijęsis kasmkal. flukilėliai utvilleję 
kagokus ant Bedugnės, Ir jie visi su arkliais nokiimp®> ė sukilėliai, žinodami slaptus takus, išsigelbėję.

Kaip Puziniškio, taip ir visos apylinkės laukai labai.slėsnu^ 
lygūs. Nei didesnės upės, nei ežero, artį) nėra. Visa apylinkė gausi mišky. Pasitaikę akmenys - rieduliai lįhoį-ja čia buvus ledu periodą 
ir juos Čia palikus. Miestai ir miesteliai'v irgi nearti. Tikras už
kampis. Labai patogi viet.a konsperatyyiniam darbui.
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Spaudos draudimo metu Tuzinišky dažnai "būdavo lietuviu stu
dentu ir kitę veikėję suvažiavitiię. ola ne karta buvo atsilankęs Po
vilas Višinskis, Jadvyga Juškytė', vėliau loin. J. Tumą s - Vaižgantaą .. 
Albinas Rimka, Petras Ruseckas ir kiti to laiko veiklesni- žmonės.

z Puziniškio miško viename kampelyje išpuvusiuose kelmuose buvo 
lietuviškos spaudos slėptuvės. Slaptieji- posėdžiai būdavo irgi tame 
kalnelyje. /

A. Kasperavičius pagakoja. kaip G. Petkevičaitė karta vedėsi 
viešnią Jadvygą Juškytę ir jį, treję metę beminkę, pasivaikščioti, 
prieita prie, tos vietos, kur kelmuose skardinėse d&žėse buvo lietu
viška spauda paslėpta. Jos krapsčiūsios krapščiusios drevę,bet, kai 
suau.msię žmonię rankos nelinduslos, buvo liepta jam vaikui pasiek
ti ir t^ spaudę išimti. Jis iš karto bijojęs rankos kišti, kol pa
mažu prisipratinęs, ir ištraukęs vieng dėžutę su tęja spauda.

Puzinišky kurį laikę slapstėsi rusę žandarę persekiojamas
• ’"incas Kapsukas - Mickevičius, vėliau buvęs bolševiku, komisaru ir 

3"918 metais, 'gavęs leidimu, organizavęs ir sanitariniais trauki- 
ut..iis labai pavojingomis sąlygomis, betgi savo dręsa ir rizika, ap
gindamas bolševikę - rusę pareigūnus, gražinęs į Lietuvę nemažg mo
ksleiviu lietuvię, anksčiau'buvusię išbėgusię iš Lietuvos nuo vo- 
kiečię į Rusijos gilumę.

Tokiu traukiniu 1918 metę birželio mėnesi iš Rusijos^giįžo ir 
Q. Petkevičaitės, auklėtinis Antanas Kasperavičiusparsiveždamas ir 
tyla rašytojos brolvaikius; tada grįžo ir agr. J. Tonkūnas, ir daug 

' kitę, paskui Lietuvai buvusię reikalingę žmonię.
1914 metu rudenį, besiartinant vokiečiams. Benedikto Karpio 

•įbauginta, G. Petkevičaitė išsiuntė savo augintinį A. KaspetaviSię 
(16 m. amŽ.) su trimis mažais brolvaikiais pas savo draugę Vencio 

'voviči.enę i Aknistę (Vilniaus gub.); pati su broliu Vladislovu, ?;>*• 
tvCrkiusi namę reikalus, ketino po dvieję dienę atvažiuoti į A-knis- 
tę.

Greit užėję vokiečiai rašytojos nebeišleido. Tuo tarpu Venc- 
'lovavičienė su šeima, bėgdama iš Akuistos į Rusiję, pasiėmė ir anuos 
keturius vaikus, kur G. Petkevičaitė buvo ju prašiusi globbti.Wuva- 
žiavę arkliais iki netoli Vitebsko ir nebesitikėdami, kad G. Petke?- 
vičaitė juos pasivytę, Venclovavičiai pasistengė tais ketvertu vai- 

. kę nusikratyti: nupirko visiems geležinkelio bilietus į Ostaškovę 
■ (Tverės gub.), įdavė.A. Kasperavičiui kaip vyriausiam penkis auksi

nius rublius ir geležinkelio stotyje paliko.
Šešiolikmetis globėjas su trimis mažamečiais G. Petkevičaitės 

brolvaikiais po ilgo bastymosi nuvyko į Ostaškovę. Susiradęs vieti
niame lenkę pabėgėlįę komitete tarnybą (Lietuvię komiteto nebuvo.), 
A. Kasperavičius su maža Šeimynėle stūmė pabėgėlię, arba tremtinię, 
dienas.

Begyvendamas kartę A. Kasperavičius eina Ostaškovu ir skaitų; 
"Aptekarsklj magazin Gedgovda". Galvoja - čia ta vaistinė lietuvio? 
įeina ir rusiškai vaistininko pasiklausia’, ar vaistininkas lietuvią 
rr rusas. Vaistininkas tiesiog lietuviškai jam patvirtina, kad lie
tumis ir kilęs iš ten ir iš ten. toliau A. Kasperavičius iš Gedgau
do sužino, kad 25 klm. nuo Ostaškovo Svapuščios kaime gyvenęs nese
niai iš Panevėžio Išbėgęs daktaras Venclova.

Venclova šiek tiek materialiai, o ypač moraliai, parėmė tę 
jaųng šeimynėlę. Vėliau jiem j. pavyko susirasti ‘•'eilei ja Bortkevi- 
čienę (Mirusi prieš 1,5 metę Lietuvoje ir bolševikę neleista lietu
viams visuomenininkams palaidoti su jai derama pagarba), kuri,būda- 
via G. TetkeviČaitei skolinga už darbę "Lietuvos Žiniose", lnst«ri*- 
1iškai tuos vaikus sušelpė.

1916 metais A. Kasperavičius buvo paimtas į rusę kariuomenę, 
išvykus.į kariuomenę, Petkevičaitės vaikus sutiko globoti stu

dentė Konstancija Brazytė, dabartinė A. Kasperavičiaus žmona .J tysu-- -
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•v sesers Onos padedama, išglebo j o vaikus iki 1918 mitų pavasario, 
Lala- grįžęs, iš kariuomenės A. Kasperavičius jau minėtuoju Kapsule 
ešelonu vaikus parvežė į ’uziniškį. Visa ta su vaikais rašytojo:; 

■persiskyrimo istorijėlė G. Petkevičaitės smulkiai aprašyta josite re 
meto dienoraštyje,

lame dienoraštyje ji sielojasi ir sau priekaištoja, kam iš
siuntusi tada vienus vaikus, bet kartu ten i r > mina save, kad 
greičiausiai-vaikai globojami jos draugės Vcnclovavičienės, Aknistos 
dvarininkės. Bet’ galima įsivaizduoti rašytojos nustebimų, kai A. 
Kasperavičius, grįžęs su tais trimis vaikais iš Rusijor, Puziniškyj 
jai.pranešė, kaip -jie tos dvarininkienės buvo "globojami".

Ilgesnį laikų 'Puzinišky gyveno Julija Žymantienė - Žemaitė. 
1. .dėdama G.. Petkevičaitei šeimininkauti, Žemaitė čia kg rašydavo. 
Abi kartu pasitariamos ir išnagrinėdamos rašė, ir tuo būdu Žemaitė 
Ši', ne vienų savo kūrinį taip parašė. Tai ir nenuostabu, kad -kai 
kur., kuriniai ir buvo abiejų tu motery pasirašyti.

Šio skirsnio baigiamoji pastaba. - Čia tyčia davėme pagrindi
nes žinias apie rašytojos tėviškę. Pagal literatūros teoretikus, 
šiandie pravartu ir rašytojo tėviškė pažinti, vadinasi, visos tos 
sulygęs, kur rašytojas augo, dirbo, rašė, norint geriau ir rašytojo 
kūryba pažinti. Ilgainiui ir visi kiti musų rašytojai turėtų susi- 
.1 r ūkti savo gimtojo ir darbo lizdo aprašymu, čia įterpta žinių, ir 
i jsusijusių su rašytojos tėviškės aprašymu, betgi faktais išplau
kiančiu iš jos tėviškės kaip iš įvykiu convro.' .

Laiškų išlikimus

Čia Bites skelbiamųjų laiškų tik maža dalis, netikėtai pasi
imta į kelionę Seedorfo Lietuvių Gimnazijos inspektoriaus agr. An
tano Kasperavičiaus, mielai sutikusio leisti tuos laiškus paskelbti, 
kaip lygiai davusio Bitės atvaizdų "Žingsniuose'’ įdėti. Oia tremty-. 
;o nebūtų ir tų laiškų, jei Antanas Kasperavičius nebūtų buvęs’ Bi
tės auklėtinis, vėliau gyvenime turėjęs rūpintis rašytojos ir jus 
gj minų likimu. Ir mokykloje iš vadovėlių einama, pav.: "Savotišl . 
nuteikė Bitę ir pats gyvenimas, kuris jai buvo pilnas sunkumų . ir 
•nemalonumų. Rašytoja pa juto didelį žiaurumų'gyvenime, jo liūdnų t Ir. 
rovę". Šių laiškiu dalis autobiografiškai tų patvirtina, tuo patim- 
nušviesdama netolimų jos gyvenimo tarpų ir šie), tiek šviesos pabar
dama ir apie pači;, rašytojų bei jos artimuosius. Musų spaudos 400 

metų sukakties atveju, norėdami ir savo ruožtu įgilinti tų svarbių 
sukaktį, apie vienų kurį savo rašytojų plačiau pakalbę 1 aini .skelbia
me tuos./laiškus, visus rašytus savo auklėtiniui.

, Reikia žodis tarti ir apie Antanų Kasperavičių. - Jis yra gi
męs 1898 metais Klovainių valsčiuje 5 kilometrai nuo Puziniškio Puo- 
dziškių sodžiuje. Bitės tėvas daktaras gydė A.- Kasperavičiaus tėve
lius šiltinės epidemijos metu, ir abu jo tėvai vienu metu mirė 1901 
met*-is. Paliko Kasperavičių penki maži vaikai, kurių jauniausias 
buvo Antanas, tuokart teėjęs trečius-metus. Vyresniuosius vaikus gi
minės pasiimstė auginti per piemenis, o Antanų daktaras Jonas Pet
kevičius, kaip sakoma, "pasikišęs po karietos kvartūku", parsivežė 
pas save.’ Daktaras J. Petkevičius mirę 1909 metais. Antanas Kaspe
ravičius dabar pasakoja, kad daktaras, ligos patale gulėdamas, pa
sišaukęs jį ir prie tuo metu buvusios savo dukters Gabrielės paklau- 
r-.s jį., ar norįs mokytis. Gavęs iš vaiko teigiamų atsakymų, ligonis 
tėvas dukteriai pasakęs: "Paskutines mano kelnes parduok, bet tų 
v ikų mokyk". Duktė įvykdė s ivo tėvo norų: auklėtinį užaugino, iš
mokė. 0 auklėtinis, iš savo rusės savo geradarės neužmiršo: įjųja ir 

jos Šeima - gimine rūpinosi ligi pat rašytojos mirties d Tų patvirti
na kad ir šie laiškai. Rūpesčių jam yra buvę daug komplikuotame Bi
tės giminės gyvenime. Bitė ir mirė jo globojama ir slaugoma* Daba?
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dėl musy tautos nelaimės prie" pat išvykimą Bitės kape pastatytas 
beveik gatavas paminklas rodo auklėtinio dėkingumu savo v.lio ;i 
auklėtojai. Ilgainiui A. Kasperavičius ketino surinkęs išspausdinti 
ir visus jos raštus bei laiškus, kuriy būty ligi trejstos tomy. Pa- 
liktyjy rankraščiu yra du pilni staliukai ir vienas 'ėmodanas. 
Ateis geresni Lietuvai laikai, ir tikėkimės susilauksię pilno bitės 
raš.ty rinkinio.

D ė 1 1 a i ? k y

Šiy laišku laikotarpis - 1926 m. rugsėjis lig 1935 m. rudens. 
Jie rršyti Puziniškyje, rašalu. Pasirašyti inioialais "G. P." Be
veik nėra laiško, kad nebūty. įrašyta paraštėse, kartais iš visy 
kraštu ir net tarp teksto atbulu rašymą ko nors naujo. Jie čia pas
kelbti ištisomis ir chronologine tvarka, nors ir ne visi jie turi 
datas pažymėtas. Jie yra žodis žodin nukopijuoti: nieko nėra išleis* 
ta. Vietomis tik rašyba suvienodinta, o sintaksė ir žodynas nekeis
ti. nebent koks niekniekėlis. Bus galima skaitant matyti,kiek rašy
toja savos kalbos išmanė. 0 ji ilgainiui ja^ labai buvo įpratusi į 
lietuviu kalbos rašytinį vartojimu. Daugybė laišku viety liudija, 
kad jai nebebuvo svetimas nė lietuviu kalbos, liaudies kalbos posa- 
kynas. Kad skaitytojas ir kitos naudos turėtu, visy laišky gale pri
dedame ir vadinamyjy *kalbos reikalu" skyrelį, ky-ne-ky paaiškinan
tį iš rašytojos laišky ik- pravartu, besigilinantiems į bendrinės 
lietuviu kalbos nprmas.

Iš laišku dvelkia mūšy gautos kultūros istorija. 1‘odėl, norė
tumėm pabrėžti. ypač retesniu mūšy, žmonių laiškai, rankiotini, glo
botini ir išlaikytini musę kultūros įstaigoms.

...Mano Antanai’.
Tavo laiškas maąe dar didžiau prislėgė. Ko Tu iš Jono gali 

dar nor&ti?l. reikalauti?’.. Gyvendama su juo, pati pasidariau jau 
nebežinau kokia. Burmistras klausė, ar aš neišsikrausšiuši i? gal
vos, o aš galiu vien pasakyti, kad nebetoli nuo to... Suprantu, kad 

-Jono smegenys kitaip neišmano, jis pikto nenori, bet...
Ir su ta byla. Tik dėl to per Jodinskaitę nerašiau, kad Jonas 

žadėjo tuoj važiuoti... Ir dabar *įryt turėjau progos dėl Reppo 
duoti telegramą į Kauna... Šaukė, rėkė: “Gal neatiduos, gal n^taip 
padarys... J'š, aš...” 0 dabar neina, nors basliu varyk... To nega
liu. Ir nėra dieno*. kad tokiy siurprizu nebūty.

Pasidariau kaip kūdikis. Ištisomis dienomis dirbu fiziškai. 
Jonas daugiausia lovoje guli ir tik su visy nervy įtempimu išjudinu 
jį. kada būtinai jau reikia. Bronė vaikšto kaip sapnuodamas. Nuolat 
ovimink: nraustis, šukuotis. Paėmęs kg dirbti, griebiasi už kito: 
viskas stovi nepadirbta, jei pati ranky nepridedu. Bronė nors ne- 
žiaurue, bent nervy nedrasko...

Suprantu, kad aš kalta, kam pasenusi ir paliegusi paėmiau 
nešti persunkia savo sveikatai naštg.

Žinau tik tiek: jei Tu su burmistru mūšy iš vargo neištrauk
site - tai ir povisam. Aš nepajėgiu su pusgirčiu policistu ristis, 
koliotis!

Rašiau dėl musy bylos Šleževičiui. Gal iŠ ten kokios paramos 
dar Susilauksiu...

Bučiuoju Tave ir prašau neįmesti į mane akmenį.
Tavo G. P.

, nb. Kiek negalvoju, - kitaip teisme nesugebėčiau elgtis. j„i
būčiau žinojusi, kad leidžiama, kaip rinkoje, šaukti ir kaltinti be 
prasmės ir be pamato, niekumet nebūčiau drįsusi stoti... Tai mano 
yda visumet buvo, o gyvenimo aplinkybiy dar padidinta.
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Gintis nd© beat koki# priekaištą nemokėjau ir nemoku, (linuos > 
tik •. isumėt nuo piktos valios savyje, • ' .

2 926 m. rugsėid 19 d.
nedakoljčą prierašas
1 .’’’Jonas Petkevičius, g, 190? m., G, Jetkevičaitės brolio VI ar 

.Jslovo sūnus, Vladislovas turėjo 4 sūnus: Joną, Leoną, Bronių ir 
lioijoną. Ją tėvas mirė Puzinišky 1919 m. Jis 'turėjo netoli nuo 

?■; iniSkio savo ūkį Rakiokus. Jeronimas Mcrauskis-, kilęs iž tos pa- 
8: ■ • apylinkės, su VI. Petkevičiaus žmona, pasogos iš tėvą gavusią 
Paliokus, išvijo VI. Petkevičią iš Rakicką, ir tam teliko gyventi 
Puzinišky* Prie tėvo Puzinišky gyveno ir jo vaikai, ir jam mirus 
čia jie’ pasiliko, visą laiką ®. Petkevičaitės, savo tetulės, globo- 

. jaai- ? ’
Šią vaiką toks likimast
Jonas pusės metą amžiaus sirgęs smegenų, uždegimu, ir todėl 

c-.ym dešinioji pusė psraližuota be.l protas apsilpnėjęs. Vaikščiodavo 
•■ irsikreiręs. Betgi Lietuvos nepriklausomybės kovose dalyvavo ir 

; buvc pripažintas savanoriu.
/ Leonas mirė 1921 m. Puziniškyje, turėdamas apie 20 metą am- 

. šious. ■
Bronys mirė 1923 m, Joniškėlyje širdies, liga, būdama* apie 16 

metą amžiaus.
/■elioi jonas mirė mažas vaikas difteritu Panevėžy j®.

•* 2. Burmistras - Panevėžio, Tadas Chodakauskas, G. Petkevičai
tės giminė' iš jos motinos pusės.

1 -J-. Byla su Maldučiu, Pasvalio vis. viršaičiu, vedusiu Ceoili- 
;. Chodakauskaitę iŠ Vitarįą dvaro, prie Mūšos netoli Pasvalio, /ir' 

: norėjusiu atsibylinėtį Puziniškį. G. Petkevičaitės tėvas daktaras 
• minamas norėjo padalinti Puziniškį tarp savo vaiką. Bet jo sūnus 

Leoras, daktaras, prikalbėjo tėvą, sakydamas, kad Gabrielė paliegu
si, o Vladas ne visai psichiškai normalus, ir paprašė tėvą jam . Pu- 
aini’kį užrašyti, apsiimdamas, seserį ir brolį globoti. Tėvas paklau
sęs jam ir užrašė. •Po..tėvo mirties daktaras Leonas pareikalavo. iš 
Pueįniškio išvyti brolį.Vladą su visais jo vaikais į Rakicką ūkį,

■ t. y._■ į jo žmonos Vagneraitės gimtinę, jos pasogos gautąją. Seniu
kas, daktaras Jonas Petkevičius, skolas išmokėjo ir įgyvendino švi
ną. ,A. Kasperavičią, Petkevičiaus daktaro ir Gabrielės Petkevi&ai- 
t .? augintinį, tuokart ėjusį 11-12 metus;,, daktaras Leonas pareika'- 
lavo išvyti,- sakydamas į Bitę: "Ką čia piemenį augini’." Kadangi Ga
brielė Petkevičaitė atsisakė įvykdyti tokius reikalavimus, tai dr. 
Lepias’ atsisakė jai ir kitiems -IŠ‘giminės padėti ir pareiškė, kad 

.-Puziniškis tik jo vieno. Tuomet G. Petkevičaitė nukako į Vilnią ir 
dirbo "Vilniaus Žiniose", Kartą ji advokatui Petrui Leonui pasiguodė

• Savo1 bėdomis. ir tas iškvotęs, sužinojo, kad ją tėvas, daktaras Jo
nas Petkevičius,‘Puziniškį buvo paveldėjęs, bet ne įgijęs.Tokiu bū- 
•u tėvas mirdamas neturėjo teisės viso savo turto tik-vienam, vaikui 

n?, rašyt i: turtas"turėjo būti visiems lygiomis dalimis paskirstytas.
i . P. Leonas pats pasiėmė tą bylą varyti ir laimėjo: testamentą 

• ■ -’ iovė gal 1913- metais. 0 vėliau mirė ir daktaro Jono Petkevi- 
•2.:.nur sūnus daktaras Leonas. Jo likusio vaiko Leono globėju buvo 
tei-rio paskirtas Maldutis, jam pačiam globėju pasigeidaujant.Maldu
tis ir darė pinkles nepaleisti. Puziniškio iš savo nagą, gyvendamas 
Pasvalyje. Ta byla, čia ir Bitės laiškuose liečiamoji, truko ligi 
‘930 n. ir buvo likviduota taip: G. Petkevičaitė pagal įstatymus sa
ro 14-ją dalį atsiėmė, o likusiąją dalį padalino lygiomis tarp dr, 
J..3M Ijtkevlčiaus sūnaus Leono (globojo Maldučiai) ir Vlado Petke-
ijlauš sūnaus Jono, o kiti; jau buvo mirę.

4. Dėl minėtosios bylos kartą buvo. taip. Apylinkes Teisme Ro-
- . ; me G. Petkevičaitei tereikėjo asmeniškai, trumpai pasakyti ieš-
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knio formoje, Maldučiui kimbant prie Puziniškio: "Byla iškelta ne 
rrieš tą asmenį, prieš kurį turėtu būti iškelta, ir todėl prašau 
tylą nutraukti*. Bet, kai teisme Maldutis ją ėmė drastiškai plūsti, 
ji susijaudino ir tu žodžiu nebepasakė. Iš šio laiško matyti, kaip 
ji vailisi ir aiškinasi. Žinomą, tš bylą dar užsivilkind: iš naujo 
ji buvo iškelta ir G. Petkevičaitės laimėta. • '

II . "■ ■ ' ‘
- • ■ . (M a n o Antanai! .

Tai Jonaą ketina ryto Tau spintą gabenti. Duok Dieve, laimin
gai!- ... •- ' • / .. ...

Išsideriu už spintą lauktuvių. Jei turi atliekamą vieną litą, 
nupirk man ir įduok Jonui: Prof. Jablonskio vertimą George Sand ap
sakymėlio "Baisusis milžinas". Buriuoju iš kalno už tą dovaną į 
kaktelę, tik su ta sąlyga, kad ji būtą sveika. Bijau, kad tas pra
keiktas gripas nebūtu ir Jūsą užpuolęs. Taip visur dabar žmonės 
serga.. Labai padėkočiau, jei ir iš .Elisono gautum atsakymą į mano 
laiškelį. Jis man labai reikalingas. Pasakyk dar .Elisonui, kad esu 
gavusi iš Smetonos laiškelį, kuriuo pažada Kaziui Bileišiui dovano
si bausmę, kaip tik Teisingumo Ministerija įteiks jam jo bylą, t,y. 
Vileišio.

Jono nebark*. Paskutinį laiką beveik žmoniškas.
Mano Broniukas pradėjo tiesiog kriokti tuo kosuliu, kaip kad 

jam širdis nuvargsta. Įspyriau į lovą, nors nekarščiuoja ir valgyti 
.gerai valgo. Reikalinga jam pasilsėti. 0 kaip ne lovoj * jau nepa
ganau.

Ka.d tektą pasikalbėti... Bet vistiek visa neišpasakosiu, ir 
vargiai ko geresnio sugalvos, kas žino gyvenimo aplinkybes. Tai ir 
baigiu, bučiuodama Jus visus

Tavo G. P.
nb. Jodinskaitė irgi nerašo, kaip su jos reikalu.
Būtinai tegul. Jonas sužino, kaip su jo pažadėtu sklypu daly

kai stovi. Jis kaskart didesnis. Juk ne juokai*. Pasauly pripažinti 
5 galvočiai: burmistras, Tu ir jis... Tegul gyvena ta iliuzija. Kol 
kas naudinga..■

1927 m. vasario 17 d.

Redakcijos prierašas »

1. Kazys Bileišis - iŠ kaimyninio kaimo, už kažką buvęs į ka
lėjimą pakliuvęs. Jo giminėms kreipusis į Bitę, prašant padėti, ji 
sutiko stengtis kalinį išvaduoti.

2. Elzbieta Jodinskaitė. jos jaunystės dieną draugė.kilusi iš 
Svobiškio dvarelio netoli Joniškėlio, ilgametė Panevėžio Valstybi
nės Bibliotekos vedėja.

3. Jonas Petkevičius, Vlado Petkevičiaus sūnus, buvo savano
ris, ir todėl tada buvo imta rūpintis jas savanoriško sklypo gauti.' 
z ' III ■ ' ' .

Tai
Mano Antanai!

į susirgau. Moks ligos gąlas bus, nežinau. Jaučiuos 
aru ir šaukti nešaukiu. Ką jie padės. vieną karta M“ 
•rgUU Ja nesėsiu vokieti keltais. *

ka< aaltaai. kai? su tavimi usainisi elgsis, o t*8 ligoniui irgi sveikatos nedidina*
Rašau Tau lakiau Jono ir Bronio reikalu* Antelė pasakoja, kad Kastulė jei sakiusi, kad aš iš Tavęs reikalauju pažadėjimo tuftB vat kinus užlaikyti, t. y, juos maitinti, drabužius jiems tiekį! Tir 1.1*
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Man rodosi, logiškai galvojant, ir Tu prie gerų, norų suprasi, 

kad aš_Čia Puzinišky nesikamuočiau antrus metus, jei norėčiau kam 
nors rupe'stį apie jų medžiaginį padėjimų primesti. Man svarbu . ir 
labai rūpi, kad jie nepasijustų,be jokios globos, t.y. moralinės 

( globos, ir tokios globos'aŠ Tavęs prašau,. Ir jei'teks mirti, mirsiu 
ramiai, Tavimi pasitikėdama. Mano testamentas jų naudai surašytas 
tų pačių dienų pas notarų Moigį, kaip Tavo dovanojimo aktas. Be to, 
taip mano popierių rasite kur nors ir patį testamentų.

Dar antru dalyku prašau manimi tikėti: abu jie nėra blogi 
vaikai. Broniukas labai jautrus '(nervų ir širdies ligos), bet pro
tas tiek veikia, kiek 7 metų kūdikio. Kalba nepagalvojęs arba sa
vaip galvodamas. Jonas savo liežuviu ir žiaurumu be galo man įkyrė
jo^ Tiesiog dėl jo gyvenimo nebuvo. Pasakoti visa ir atpasakoti ne
mokėčiau,.. bet, koks chaosas galvoje, toks ir darbuose.

•Kol buvau stipresnė, kovojau. Be-to, turėjau viltį, kad kaip 
t’ .-s jį prie bent kokios tvarkos pripratinsiu. Bet čia jau apsiri
kau'. sveikatos nebeužteko... •

Savaime Jonas niekam pikto nenori ir man irgi ne... Bet su 
’ jtip gyventi, kur jis jaučiasi šeimininkas - bent man visai negali
ma. Nusikamavau. Todėl prašau Tavęs nesmerkti vaikinų, kaip nedorė
lių ir tinginių, bet pasigailėti, kaip labai nelaimingų išsigimėlių 
dr p-iuėti jiem kaip nors- tvarkytis tuo turtu, kurį jiems atkovojau. 
;Kaldi<oiams gal ir pasiseks mane į kapų nuvaryti, tik Jūs neduokite 
relaik'ihgų skriausti. Geriausiai būtų juos atskirti vienų nuo kito, 

' Tarp normalių žmonių-neveiktų tiek Jonas į Bronį.
■ Kad Broniukas kokio amato išmoktų ir būtų priverstas dirbtuvę 

lankyti, būtų geriau. į jo norų vesti sankrovų žiūriu labai abejo
dama, Toks betvarkis: nieko niekumet atgal į vietų nepadės .Kaip ga
li toks žmogus sankrovų vesti?

Pagaliau ne man spręsti. Jūs įgyvendami geriau galėsite visa 
numatyti. Tik pamilk juos nors truputį.

Tų laiškų gausi, kaip jau pati gyvom lūpom su Tavimi pasišne
kėti negalėsiu. Laiminu Tavo'galvelę ir Tavo šeimynėlę. Jei mūsų 
tėvynė Žus, tai todėl, kad neturime tvirto būdo žmonių. Jūs jaunie
ji stenkitės savo budus tobulinti’. Pasistatę kilnų didelį tikslų 
gyvenime, ženkite tiesiai*. Mokėkite mažu tenkintis ir kitus remti’.

' • Tavo G. P.
1927 m. kovo 24.d.

Rašau be tvarkos, nes... gal perdaug karščiuoju. Dar sykį pra
šau Tavęs, jei Tau nors kiek mano atminimas brangus, elkis su vai
kinais, kaip su jaunesniais broliais. Man gyvenimas buvo sunkus,nės 
trūko sveikatos, bet turėjau nors sveikų galvų ant pečių. 0 tiem 
bus -dar sunkiau, nes neturi nei sveikų galvų, nei sveikų kūnų., 

z - Pažįstamiems padėkok už pasveikinimų varduvėms’. Dėkui jiems 
už tų saujelę saulės spindulių, kuriuos pasistengė berti man į mano 

venimo ūksmes.- • . ■
Prašyčiau man kuo prasčiausia (grabų) karstų"..; Mokėjau visų ’ 

į, v nuima atsisakyti nuo visokių ištaigų tėvynės ir kitų naudai.Ser- 
' gu dideliame apleidime. Jonas ir Broniukas_rodo man savo gerų šir
dį, kiek išmano... Pasakyk jiem už tai ačiū’.

Neužmiršk nė trumpai Valandai, kad, jei mes piliečių teisėmis 
nauccvnmės, tai turime pildyti piliečių'pareigas. 0 piliečio savo 
tėvynei pareigos{ tai doro sūnaus motinai. Ir nepriklausant parti
joms, reikia apdėti save pareigomis tėvynės ir visuomenės naudai..

.Meko niekame nekaltinu ir nieko nereikalauju. Skaudu1 vien, 
' nd ti ek vargusi tėvyne nesusilaukė tokio maštabo daugiau.vyrų,kaip 
; išinskis'. . .. ■• ‘ .

Skaudu. *
. Pagaliau esu ligonis: aišku, sunku giedriai į mūsų politikų
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žiūrėti. ' A . ;. _ '

Dar sykį bučiuoju Tau_galvelę. Tave visumet kaip sūnų mylėju
si, baigiu dar prašymu: nebūk šiaudadūšis! Nesirūpink perdaug migiu 
ir jovalu*. Ne tam mes sau žmogaus vardų įsidėjome!

■ Tavo G. P.
Mano skolos: ,
1. Juzėnui Silvestrui 58,5 1., 2. Svapliui 30, 3. Mackevičiui 

Tamoš. 50, 4. Vincentai Jurkevičiūtei 50, 5. Karpiui Pranui 50, 6. 
-D-rui Sliekui už Maslauckaitę, 7- Kun. Lindei 500 (Ar 600.Red.), 8." 
Ei Petrauoku Kostu nebežinau kiek. Gal rasi užrašuose. Su Petraucko 
skola atsargiail Jis iš varžytynių pirko ir nemokėjo. Maniau pirm, 
kad-'aviliai žuvę - atsirado..-, ir dar kažikas.

Rašau Tau ir rašau... ir galo nėra. Karštis žymiai sumažėjo. , 
Kaip esu sena, tai ligos procesas gal ir neis greitu tempu, gal bus 
dar ir sustabdytas... Bet kas gali žinoti?

••'T,ai ir naudojuos laiku, kol galima galvoti ir. plunksna valdy- 
_ti. Sapnavau, kad užsitarnausiu... ramių senatvę, galėsiu tautai šį 
tųlir raštu atpasakoti. Na, matyti, nelemta. Perdaug buvo norėta.

Paliko raštpalaikių, brulijonų. Parodysi kun. Lindei. Mano 
įsitikinimu, jie spaudai netinka. Rašydavau visumet tokiu būdu:pir- 
mi-usia nešdavau tik mintis, kaip tapytojas kontūrus, o paskui jau 
tartojo būdu uždėdavau spalvas... Tų spalvų kaip tik neteko uždė- 
ti'7..

• Kur ant didelių lakštų ketino būti 1. dalis, juodraščio kny
goje II*.. - čia tektų daug perdirbti, -o III... ne nepradėta... Ne
tinau taip pat nieko, ar teliko kas iš mano raštų, išsprogdinus 
■naustuvę’. Anų gailečiau... Yra šiek tiek naujai surinktos folklio- 
io medžiagos. Viso ko mažai... bet.

Wolę by i malę grudkų swej ziemi,
Wolę by t malu między malemi, 
Niž tam daleko i tam wysoko,

- Chočby pod sloncem martwu opokų.
Dėl vaikinų prašyčiau dar turtų lygiomis dalimis dalinti, kad 

nepasikartotų’grobuonie politikos.'
D-rei Salk, dar rašysiu pati.
Aniele'labai geros širdies ir darbštus žmogus. Jei bus galima 

- kuo nors atlyginkite jai už vargų prie ligonio. Aš jai dėkoju.Da
ro, kų gali ir kiek leidžia gyvenimo sųlygos su tokiais ponais, ku
riems laikas ir tvarka lyginasi nuliui.

■ - • Nepuoškite mano kapo vainikais! Perdaug esame suvargę kaip 
tauta ir:.perdaug leidžiame niekniekiams ir sprogdiname spaustuves! 
Geriausias ir gražiausias vainikas bus auka "Varpo* susprogdintai 
spaustuvei atitaisyti!

Jei kada kas panorės paženklinti kokiu paminklėliu mano amži
no poilsio vietų,' prašau kuo prasčiausio ženklo ir aukų liaudies 
švietimui - ne tamsinimui!! Patiktų man paminklėlis jauno mėnulio 
invidale, tik ne taip riestais'galais, kaip Mahometo! (Laiške tuo 
mčiu rašalu jos pabraižytas ?r tas lėkštasis mėnulis su kojele pa- 

—statyti. Red.). Tik turėtų būti įdubimas. Paminklėly turi būti, be 
mano vardo, a.a. tėvelio *- daugiau už mane savo visuomenei pasidar
bavusio, labiau suvargusiai visuomenei’.! Pusę amžiaus su viršum ne
šusį moralę pagalbų, gydžiusį paliegusius kūnus ir šelpusį/ visus 
reikalaujančius perdaug gausiai. Tarp tamsios bajorijos įnešusį hu
manizmo idėjas. x ■ . ■ . . • '

Nebuvo gero sumanymo, prie kurio tėvelis darbu ir kišene ne
būtų prisidėjęs taip Panevėžio gimnazijos rūmus statant, taip skęl. 
kasoms kuriant, taip pirmieji kooperacijos mėginimai, tiek lėšų ir 
prie Šiaulių gimnazijos statymo. Rusai valdininkai, ir tie apie jį 
sakydavo, kad prie visų gerų darbų dėjosi, ir tik mūsų visuomenė
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liko akla ir kurti, nes per tams i dar "buvo ir gal nesuprato arba ne
žinojo. ' ' ' , 44.

Yra ir spaudoje pasirodžiusią apie jį žinią: "Mokėjo skait
liuoti’'', - suprask, pinigus. Taip, mokėjo sau atsisakyti ir mus to 
paties mokė, mokėjo pats nevartoti alkoholio, ir liautis rūkyti mo
kėjo, ir svečiams neduoti alkoholio ir tabokos, bet mokėjo per 
"juodąsias" duris tiek dalinti reikalaujantiems,, kad 50 metą dieną 
ir naktį, dirbęs kukliai gyvenęs - tik namukams, pakako pasistatyti... 
Mokėjo tiek knygą nupirkti ir visiems piršti skaityti, kaip kibą 
tokio nebuvo ir nėra žmogaus. Nelaimingo brolio Vladislovo vardas 
turi būti irgi greta su mūsą. įdubimas mėnuly reikalingas, kad lan
kantieji galėtą įpilti ar trupinią, ar grūdą saujelę ~ musą lauki
niams paukščiukams - giesmininkams, tikriesiems poetams.

1. Kur salione kaba "Giltinės" paveikslas ir du mažučiu: 1)
- nučiai su pypke, 2) vaikas su laikrodžiu - tai brolio gydytojo
darbas; dar ir angeluką juoduose, rėmuose - atiduoti jo sūnui Leonui 
ir pasakyti jam, kad čia jo tikro (Žodis pabrauktas. Red.) "papos" 
darbeliai, o ne "papos" Maldučio, kaip jis išmokytas tą poną vadinu 
ti. ■■ -

2. Jei Jūs visi, t.y. Antanas, Jonas ir Bronys, nieko • prieš
tai. neturėsite. tai a.a. tėvelio portretą, padarytą J. Zikaro, ati
duoti Kauno Universitetui, kuriam atidaviau ir jo didžiausią medi
cinos knygą dalį. *

nb. Naujesnius veikalus buvo išsirinkęs brolis gydytojas.
3. Jei Kastulė pliušinio ploščiaus nenorėtą imti (ditie žo

džiai autorės laiške išbraukti. Red.).
Anielei alga užmokėta pilnai iki 1927 m. kovo mėn. Rašau Šitą 

kovo 28 d. 1927 m.
1. Iš mano baltą kailiniuką - gerai išdezinfekavus ( užtenka, 

rodoši, pusės metą, kad tuberkuliozai nusprogtą) - pasiūti Broniu- 
kui. Vaikas nuogas.

2. Iš mano pilko vasarinio Broniukui žakečiuką ir kamizelką.
3. Mano pliušinį, jei Kastulė nebijotą, galėtą sau perdirbti. 

Jai atiduoti ir mano mažutį laikrodėlį, kurį gavau iš Jūsą visą sa
vo vaiką vardinėms. Skiriu Antytei jį.

4. Iš mano rudai žalsvo vilnonio rūbo gal Jonui frenčą, jei 
panorės. Dažyti kol kas.būtą gaila .

5. Jonui yra nupirktas kariškas apsiaustas, kurį reikia per
dirbti. ' ■ '

Daugiau skarmalą palieku Antano nuožiūrai.
6. Gal dar būtą galima iš mano tamsiai-pilkos pelerinos pa

siūti Broniui rudeninį apsiaustą. Butą gerai.

Visą tomą'prirašiau*. (Šiais pabrauktais žodžiais prasideda 
papildomas laiškas su 1927 m. kovo*26 d. data. Red.)

Skaityk šitą pirmiausia*. (Šie žodžiai dukart pabraukti. Red.)
Tai dar gyva ir šiek tiek gerėliau jaučiuos. Nors karštis dar 

suktinį šoka, bet atsirado noras valgyti.
Jūs manęs nelankykite*. *.( Žodžiai dukart pabraukti. Red.) To

kio, bjaurūs orai*. Ištenka vieno ligonio. Neieškokite ligos ir ne- 
gni^inkite brangaus laiko! Atvažiavę ir Jūs susinervinsite, ir aš, 
o mun svarbu ramumas ir įsitikinimas, kad nieko nevarginu.

Būtą gerai, kad ciotusią parkViestumėt. Pažadėjo, jei susirg- 
siu, - dabar sergu rimtai. Jei Tu dabar atvažiuotum, užrakinsiu du
ris ir neįsileisiu. Neužmiršk, - Tavo gyvybė priklauso pirmoj eilėj
- Tavo Antytei*. ' . . ’" : '

Vaikinai po įspūdžiu mano ligos laikosi pavyzdingai; /./ apie 
Antelę nėra ko kalbėti; daro daugiau, ne kaip'gali.

Kaip su ciotusią susižinoti, žino burmistras, žino ir daktarė. 
Jos adresas ir telegramoms: Kurtuvėnai - Žadvainiai.
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Pasikalbėk, su D-re Vitartiene.Ir Ji tegul nevažiuoja. Plačiai 
ir aiškiai aprašiau jai savo padėjimu. Nuo mirties nepagydys. Už 
•ikią, ne ligoninėje arba bent netoliese (Paskutiniai 3 žodžiai buvo 
išbraukti ir vėl restauruoti. Red.) juk negali kažikokią vaistu ra- 
-y1-'1* . ’ ■ .. .

Aišku - tuberkulai pakėlė galva ir padarė smurtą. biek tiek 
n įsimanau ir ginuos narsiai... Gal širdį, palaikyti?.. Dietą?..

Tik telegramų nesiuntinėkite. Keliai neišbrendami į Smilgius. 
Atsiprašau už neramumu ir bučiuoju Tave ,

Tavo G, P,

Būtą gerai, kad pas Moigį pažiūrėtumei, kas yra paliktas tes
tamento vykdytoju ir Bronio globėju. Jei Maldutienė, - reikia būti- 
'•.ni mainyti. Tada nežinojau, koks tas paukštis. Jei butu Maldutie- 

pasikalbėk su Moigiu, kas ir kaip daryti. Ar neužtektu namie 
i o liudininku surašyti dokumento, kad tą punktą noriu mainyti?

Kol kas pavojaus, kad kraujas gali iš plaučiu prasimušti,mano 
nuomone, neprašalintas. Dūrimas, kad ir mažėlesnis, tebėra,ir karš
tis. Valgyti noriu ir valgau. Ieškoti testamento neturiu sveikatos, 
o cu mūsiškiais susitarti irgi daug vargo. Kadangi liga tokiame 
laipsny limpanti{ įsileidžia juos į kambarį, tik kada būtinai reikia. 
Iš pradžią negalėjau suprasti, kas su manimi, - teper kartina jas- 
naja. (Rusiškomis raidėmis parašyti tie rusiški žodžiai; vertimas: 
dabar vaizdas aiškus. Red,).

Tuo sudiev!
■ ;
/ jei mane nors kiek^myli, duok prirodymu. Išpildyk!

pirmas prašymas: (Žodžiai dukart pabraukti. Red.)
Jono nebark ir neleisk kitiems barti! Savimeilę jame pražudy

sit e i Tai didelė nelaimė. Nauju smegenų neįdėsitelNenorėkite ir ne
pasiseks! (Ligi šiol šie visi žodžiai apvesti kvadratiška linija. 
Red.)

Anielės motinai duok 50 litu., algų kovo mėn. Paimk kvitą. 
Už vasarį men. kvito aš neturiu. - negavau.

Skolų jokiu dabar nemokėk! Prieš Velykas nugabensime 14 kala
kutu parduoti, - tada galėsi būtinas skyles užkaišioti.

Atsiprašau, kad Tavo gerumą vis išnaudoju... bet be to., kaip 
be oro!

Gyvenant drauge nesupykti negalima ant. to žmogaus; kantrybės 
neužtenka; būdas neišlaiko. Bet barti ir tikėtis, kad nuo to barimo 
geri. u bus, tai vistiek kaip barti mane, kam sergu, kam ligai pasi
duodu .

Tiesą pasakius, brolis daktaras (Leonas. Red.) tą darė, - bet 
• nu liko įspūdis, kad man nuo tokio barimo ir prikaišiojimo ne tik 
tu. geriau buvo, bet dar sunkiau.

jonas su Broniu tiek nesumes, kad jiem toks barimas kenkia, 
b?t pasekmių galima labai, liūdnu susilaukti. Netiki man, klausk 
kiekvieno gydytojo (ne idioto!), ką reiškia vaiko organizmui toks 
sme^eną uždegimas, kaip Jono, ir kas yra Vitovaja pliaska. kur Bro
nė sirgo (Rusiški žodžiai rusiškomis raidėmis rašyti; vertimas: šv. 
Vito šokis. Red.)

Testamentą radau. Apie tuos 5 arba 6 ha Žemės nė žodelio, o 
taip nenorėčiau Maldučiams, kad ir 1/3 dalies paliktą!.* Testamentą 
si’inčiu Tavo globon.
„ Su Jono savanoriškumu vis bėda. Ten Kaune vedėjas sėdi koks 
i’fflulkStya... Jei ne kunigas, tai- jo giminė - gero nenorėk!

Kur man prirodymą rasti? Kiek galėjau, suradau,..Daugiau var
giai ar pasiseks...
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Siunčiu visy Smetonienės'laiške (Turbūt: laišku. Red.). Skai-
' pats*. Tarkis .su burmistru. Mano gaįva jau nebeišneša.

“Karštis,vis vietoje; ..’’‘t.y. 37,0° su mažomis atmainomis.- Yra 
lau.f.'-as d-r ei Salkauskaitei. , ...

■Jonas su kurkinais ketina didžiajam ketverge atsirasti. Jonas 
• esis’-'-’.ndė dėl Tavo laiško,,tik 24 vai. nieko nevalgė. Man nuo to 
no goriau. Jei nuvažiuos, bus ir Jums kalakutas, - tik neduokite 
pavogti. . .

. Cidtusiai duok .pinigu. grįžti kokius 10 lity. Pasiteisink, kad, 
•’.3< susirgus, trumpai su viskuo. Aš jai jau sakiau...

Tik Tu žiūrėk savo sveikatos*. -Kitaip nemylėsiu*.
Darau, kas galima, kad pagyriau...

' •- -į •• Tavo G. P.

Paklausk,' ar Žem. Tvarkytojas išsiuntė mūšy Įvado akto kopi
ja, -n juk aišku, kad byla'buvo dėl Jono Leono žemės vedama,;. IV 
biuroi vstd'zmasU'. norima, kad piliečiai justi}., jog valdininkai yra... 
>■ -S Javo laiškelį gavau su 100 lity.\ Ačiū*.

Oiotusia išvažineja.'Nekviesk grįžti*. Turi gėry širdį, bet 
prie ligoniy. nepripratusi. .

•Karštis mažėja. Būk ramus.
Tavo G. P.

'S • ■ - ■ ♦ .
Dėl'.-ciotusios tai žinok: jei reiks arklio Į Gustonius,tai te

legrafuokite į Smilgius sekmadienį Pikelienei ir'prašykite, kad pa
ieškoti}, tarp zmoniy bažnyčioj e.kokio iš musy krašto.

Traukinys sustoja_ir Dąpšįonysė. Jei kelias geras būty, tai 
ten vietoj galima, turbut, lengviau gauti arkliu, kaip Gustonysė,

Reikalinga man šiokios tokios dezinfekcijas medžiagos: l,Aei- 
Ąt darbelici, 2. Kali hypermangami. Reikia dar kruopy: haferfloky 

’ gal kd-k-iy kvi-etieniy.
Nesusilaikau duoti kelius Jono didelės gudrybės pavyzdžius. 

A..7 dienyr.atėjo man aiškinti su dideliu įsitikinimu, dar negerai 
išsireiškiau -’aiškintibet tvirtinti ir mokyti (Pastarieji du žo- 
dži.i pabraukti,-'Red.)- dabar mat labai išgudr&j.ęs:

-.’Koks čia mokslias ty mokytojy? Moki skaityti ir iki 100 skaL- 
tiltu,tS;,.ir ga.Wkitus..:mokyti. Ko daugiau reikia?

šiandien apie gydytojus:
• Nesuprantu.-kam gydytojams tiek knygy? Prisižiūrėjai kiek, 

kaip kitas gydo - ir užtenka.
Beniau stengdavaus (Buvo "stengiuos”. Red.-) įtikinti, dabar 

krataus, šaukdama iš tolo: ;"Neškis! neškis’.” •
Redakcijos-prierašas ’ . .
Ii’Ši s' laiškasr Bitas A. Kasperavičiui rašytas, yra jos ligos 

laiŠkas.-Ji buvo įsikalbėjusi TBC serganti. Iš tikryjy - tik senat
vė i- stiprus peršalimas. Laiškas, turįs net pridurku, rodo ir li- 
gy, i.? .jos testamentinę nuotaiky, ir daug visokiu kitokiy ątliktiny 
reikali.-.,-, ir sveikėjimo džiaugsmy.

Anelė Stankevičiūtė, paskui 1927 ar 8 metais ištekėjusi už. 
Jono Petkevičiaus, kilusi iš Panevėžio. Ištekėdama norėjo turty jam’ 
užgrobti..Bet tas ,jai nepasisekė, nes Jonui buvo uždėta globa,ir be 
globejy žinios ji nieko negalėjo padaryti. Todėl užėjusiems bolše- 
v.kame ji įdavė savo vyry Jony, tie’ jį pasodino į kalėjimu, o.po to. 
netrukus išgabenę! Rusijy. ’ - ’

3. Kastulė-Konstancija Kasperavičienė, Antano , Kasperavi
čiaus žmona. . . ■ .

4, Notaras Jonas Moigis - senasis*, po jo gyvos galvos ‘ notarū’ 
paliko jo sūnus Algirdas. Žmonas rytiečiai augštaičiai .lietuviš
kai: Motgys, Maigiai,

5*. MalduČ-’pT's rrpgr4 °?kė G. Petkevičaitės į kapy nuvaryti:by-* 
t
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la jos buvo laimėta.
6. Povilas Višinskis nuo Užvenčio iš Žemaitijos.spaudos drau- , 

imo laikę kovotojas. Jis ir Bitė Žemaitę kaip rašytoju lietuviams
tkaee".

7. Silvestras Juzėnas - jos pedagoginiu kuršę mokinys vokie
čiu okupacijos metu,, parengtas mokytoju.

8. Daktaras Sliekas Panevėžy, labai žmonių gerbtas pušalotė- 
nac ir buvęs labai stiprus žmogus.

9. Kun. Julijonas Lindė - Dobilas (1872.XI.17 - 1934.XII.2.), 
kilęs iš Dovydę s., 7 klm. nuo Joniškėlio, ir nugyvenęs amžię Pane- 
vėžy kaip vyrę gimnazijos direktorius, romano "Bludas" autorius,Bi
tės pažįstamasis nuo jaunystės iš Joniškėlio laikę.

10. Kostas Petrauskas - jos ūkvedys Puzinišky, gal 1911-12-13 
metais su Žemaite čia buvęs daugiau mažiau susigiedojęs.

1-1. "Varpo" B-vės spaustuvė politinio kėslo sumetimais iš
sprogdinta 1927 metais - po vadinamojo perversmo. Bitė dėl to ne
įpinto "žygdarbio" grutėje vietę savo laiškuose gana jaudindamosi 
pakalba.

12. Lenkiško eilėraščio_posmo vertimas:
Geriau būti mažu savo žemės grumsteliu, 
geriau būti mažam tarp mažęję, 
negu ten toli ir ten augštai 
nors ir prie saulės negyva tvirtove.

13. Dr. Balkauskaitė Vitartienė iš Panevėžio Bitę gydydavo, 
k:l .išsikėlė į Vilnię.

14. Bitė savo tėvę labai gerbė. Jį gerbė ir visi žmonės kaip 
visiems lygiai prieinamu, demokratę, kaip gėrę gydytoję ir labdarį. 
Senoji joniškėliečię karta iš antį laikę gražiai pamini iš savo apy
linkes žmonię vienę pirmęju Lietuvos koperatininkę geradarį Povilę 
Pu-'jię, rusę išgabentę į Sibirę, ir didįjį daktarę, Jonę Petkevičię. 
Apie pastaręjį stačiai legendę būta susikūrusię. Štai viena kita, 
žinoma, į aiškię tikrovę atremta.

Apie Smilgius gyvenęs ateina pas daktarę Petkevičię prasigė
ręs ūkininkas ir skundžiasi nė arklio neturįs žemei bedirbti.Dakta
ras išveda jam savo arklį ir atiduodamas sako: "Tu, latre, žiūrėk: 
kaip arklys padvės, man jo skūrę gręžink*." Ūkininkas daktarui padė
kojo, išsijojo ir po dvieję savaičię tę arklį pragėrė.Daktaras fak- 
tę.patyrė, bet jam,teliko tik nusispjauti.

Joniškėlio ligoninė būdavo nugulta ligonię: reikia nereikia - 
važiuoja vis pas Petkevičię. Visi tik sako: Petkevičius. Petkevi
čius, - pavardė visę lupose kasdien ir jau tartum bendriniu vardu 
pasidariusi. Žiūrėk, ligonię priėmimo valandomis atvyksta daktaro 
pas ligonį vežti. Daktaras "kučerį" tuoj ėmęs "išspavėdoja", t. y. 
pasiteirauja kuo ligonis serga, nuo kada, kokie ligos reiškiniai, 
kurio amžiaus. Jei tik supranta, kad liga pavojinga, meta visus ki
tus atvykusius ligonis ir, nežiūrėdamas, kurios parapijos ar vals
čiaus tas lankytinas ligonis, čiumpa iš "kučerio" botagę, sėda pats 
per "kučerį", o "kučerį" pasodina pono vietoje, ir kerta kiek tik 
gali, skubindamas pas pacientę. "Geriau tegul padla dvės, negu žmo
gus", - dažnai važiuodamas pasakydavo.

Petras Būtėnas pasakoja du atsitikimus, jo girdėtus iš savo 
tėvę. . ‘

Smarkiai jo tėvas apsirgęs. Guli kamarėlėje, vaitoja, blaško
si, prie mirties. Suėjusios kaimynėlės dejuoja, rankas gręzo, kaip 
kuri įmanydama motinai patarinėja gydyti ir kūrina kamarę, kad dar 
šilčiau butę. Laukia Petkevičiaus. Daktaras į kiemę, iš ratę, į ka- 
marę, įr kad gi užriks į prisigrūdusias moteris: *Lauk,padlos, iš 
l.robosK. Atidarykit langę’.." Ligonis, gavęs tyresnio oro, . tuoj 
lengviau pradėjo kvėpuoti ir kalbėtis su savo jau iš seniau pažįs
tamuoju daktaru, prisėdusiu prie ligonio ant lovos. •
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Tėvas dar jaunas šienavęs ganyklose:pjovęs nuo ryto jau antrą 
k Vieną, pavargęs ir kniūbsčias išsitiesęs ant pradalgio atsipūsti. 
lEtn jo ir užsnūsta. Atbudęs kyla - sustingęs, ir taip sustingęs, 
kr i -ato, jog į sodžių bergždžiai besirangys. Suskelis į savo so
džių 'r beveik tiek pat į Joniškėlį, nusprendžia tiesiai pas dakta
rą stngtis. Daktaras apžiūri ir sako: "Tai, vaike, jau būsi viedrą 
venders išpūtęs?*,* - "Ne, daktare'." - "Melas*,", - surinka daktaras 
r imt vaistą rašyti, - "Aš tik ant pilvo- pagulėjau sušilęs"tei

sinasi tėvas, "Tas pats, vaikei Kitą kartą proto daugiau turėk*. Su- 
’ mtį?"

Nors daktaras Petkevičius ir status žmogus buvo, bet jo sąži- 
n 1 gumas 1^ darbštumas buvo visi} širdis savęsp patraukęs.

■15 ♦ Panevėžio gimnazijos rūmai anais laikais buvo statyti 
sep!ynklasei realinei mokyklai Povilo Puzino iniciatyva ir lėšomis.

16. Dr. Leono Petkevičiaus sūnus Leonas po savo tėvo -mirties 
buvę- įpratintas Maldutį vadinti "papa". Tai- G. Petkevičaitė laiške 
ir pabrėžia, gerbdama to vaiko tėvo atminimą, kad tas "’papa" ne Mal
dutis, bet vaiko velionis-tėvas.

17. Juozas Zikaras - didelis skulptorius, pur.pėnietis, senes
niosios kartos, pats į augštumas prasimušęs, padedant Bitės "žibu
rėliui".

18^ Antyte -Kasperavičiaus duktė Danutė taip.kartais sumini- 
ffiol • • y

19. Ciotusia - spr. teta,„tetulė. G..Petkevičaitės pussesere 
Vanią .Chodakauskaitė, gyvenusi Zadvainią dvare netoli Kurtuvėnų.

•Mano Brangus Vaike*.

Širdingai dėkoju Tau už gerą širdį,- kurią visumet man rodai, 
rač paskutiniame savo laiškely. Tu žinai, kaip aš Tave mažą my- 

1 jau ir ta pat širdimi myliu ir dabar, bet tas - paprastas dalykas, 
ka-t tėvai myli savo vaikus, auklėtojai savo auklėtinius. Bet mes se- 
nir-d.neturime teisės iš jaunąją reikalauti tokios meilės. Todėl,su- 
pr: ■. T, kodėl “aš Tau dėkoju.

. Dėl pensijos - neleidžiu sau žilti. Mano metuose ir su mano 
"rvelk'-ta", - ar šiaip,, ar kitaip versiuos... Bus pensija - malonu, 
n Šiaip --ar badu, ar. iš kitos ligos... Rašiau vien norėdami paro- 

vl? ti, kokįe nervai mano.Šeimininkės. - .
.Lalą! džiaugiuos,- kad žadi apsilankyti su įpėdiniais. Be pas

torės nepatiksite. Šliogerio namuose Jusą ketino laukti iki liepos 
1 d. ir-jau reikalauja tik’100 litą, bet išsigandau truputį, 'suži
no:--it kad kitoje .namą pusėje įsisteigęs žydą klubas. Dabar,turbūt, - 
tat r. nit 4 jau pranešė, kad nebeketinate atvykti.

Buvau jau gana vikri pasidariusi, bet antras gaisras taip pa
veikė, kad kelias dienas vėl pakrutėti buvo sunku. Dabar pradeda 
būti C'.riau,

įmonės manęs ir girioje neužmiršta: į parodą net bilietą at- 
iuntė ir. be to, pakvietimą. Padėkojau savo bičiuliams. Bet kar- 

+• is atsitinka dalyką, kurią viena padėka nelikviduosi. Kol išmanau, 
; rašyti -nė bėda, bet...-viename atsitikime turiu šauktis Tavo 

pagalbos, o jei Tu vienas nesugebėsi padėti, trauk į talką burmis
trą arba nurodykite šaltinius, iš kur aš šį tą sužinoti galiu.

Gavau pakvietimą iš 7-topėst. LemaiČią Kun. Butegeidžio' pul
ko parašyti atsiminimus apie savo apsilankymą 1920 m. gėgužės 9 d. 
pas juos Ukmergėje,

Buvau tada su min. pirmininku Galvanausku ir Krašto Apsaugos 
r.Įnistc-riu Merkiu ten nuvažiavusi. Pakvietė mane pasivažinėti ir vi- 
r:.i nesąkė, kur važiuoja. Nežinau nei kas ten buvo vyriausias, nei 
'i koĄ žinau, kad puvo daugybė karininką, vaišino, kalbas kalbėjo.
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Nežinau nlekrr apie to pulko darbu? nuveiktus, - vienu žodžiu, 
ne s verk - nieko nesugalvoju, kas rašyti. Jaučiu, kad būty labai 
nomndagu nieko neparašyti, tai malonėk gelbėti mane iš tokios būk- 
lėe. Čia karo žmoniy ir apskritai žmonių netenka man matyti, tai ir 
vilties neturiu man reikalingo šaltinio rasti, o noro n.etruksta_ iš 
tolo išsitarti apie kariuomenės pareigas, bent kaip aš j jas šiuriu.

Jenas, čia būdamas, kalbėjo, kad per Dešimtinį (Čia didžiausi 
atlaidai.) atvažiuosiąs. Labai padėkočiau, jei atvežtu 1/2 kilo mū
šy, vartojamos kavos (iš "Rūtos") ir .šiokiy tokiy daržoviy.. .Čia kol 

_ 1-af daržoviy jekiy negaunu. Jei nevažiuos, nereikia; badu nemirsiu. 
L išimtinis to mėnesio 29 d. . 1 '

Parašyk kelintas Jūsy namy numeris.
Ypatingas-čia klimatas: antras mėnuo baigiasi, ir viso labo 

lietaus buvo tik vieny sykį, kada orai buvo atšalę j o šiaip kartais 
per 5 arba J, minutes nukrenta rasa iš dangaus, ir tiek. Kiek čia 
laistymo gėliy.!, daržy, kad Smėlely nežuty!!

Tai priplepėjau Tau galva. Sveikink burmistrą su žmona ir.mo
tina, jei dar neišvyko. Bučiuoju Tave su Šeimele

-—’ " Tavo G. P,
1930 m. birželio 22 d.
Redakcijos prierašas
1.’ Bitė pensijy ėmė gauti 1925 m. pradžioje.
2.,Šliogerio namuose Rozalime (čia gražus pušynai) Kasperavi- 

čiy buvo ketinta vasaros atvažiuoti, bet nebebuvo atvykta.
3. Gaisra* tuokart buvo Rozalime, nušlavęs vieny pusę gatvės 

ir s ną medinę varpinę, būdingą tos rūšies pastatą.
4. Ar jai teko 7 p. pulkui koks žodis parašyti, tuo tarpu čia 

tremtyje (/CŽTėlljoje) nepaaiškėjo.

/." .; . v - ■
An-t anai!

Kadangi rašei Maldučiui prašydamas, kad atvyktą pasirašyti ir 
jis nieko neatsako ir neatvyksta, tai būty gerai (Man taip išaiš
kinta.), jei burmistras sutiktą parašyti Biržy Apskr.Viršininkui p. 
Raščiui, kad jis eav® viršaičiui pasakytą to dalijimosi • reikalą 
tuojau sutvarkyti savo parašu. Burm, kaip Jono patarėjas, (Pastara
sis žodis pabrauktas. Red.)

Tai būtu irgi mandagi forma su tokiu ponu susirokuoti. Yra ir 
mažiBU-mandagiy, bet apie -tai pasikalbėsime pasimatę.Antradienį pa
tarė būtinai vykti pas Moigį. ‘

. Dabar Maldutis - Pasvalio viršaitis.
1935 »• kovo 2 d; . Tavo G. P.

nb. Gurausko fotogr. ir laišky neužmiršk.
Redakcijos prierašas /
1. tas pats "jay minėtasis Pasvalio viršaitis Maldutis.
2. Gurauskai ar ne lietuviškos spaudos draudimo metu buvo iš- 

tremti į Sibirą.
VI

. , A n č i u k !
Leonas sako, kad jam Maldučiai nieko (Žodis pabrauktas. Red.) 

neatsako į j© paklausimą apie pasidalijimą. Šiandie vėl gavo laiš
ką, ir tuo reikalu nė žodelio. Jįs prašo, kad Tu telefonu pasikal- 
bėtim su Maldučiu, ir tikisi, kad ryto iŠ ryto Maldutis tur&ty būti 
Pas nly savivaldybėje, nes eina viršaičio pareigas.
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Būtą geriausiai, kad burmistras pasikviestu. Leonę ir rimtai 
pakalbėtu, tuo klausimu. Juk ir jis turi teisę tarti tuo klausimu 
žodį, - nebe vaikas

. ‘ . .(1935 m. .Red.) ■ 'v ■ Tavo G, P.
Redakcijos prierašas '
Žodžiu'"Ančiuk4 Bitė vadina taip Antanę mažybiškai. . ...

• * ‘ VII . - .
.', ' A n č i u k 1 . '

Taip nervuOja mane tie policininku apsilankymai, kad gal būtą 
geriau pranešti iš kalno, kodėl nemokame.

Vargas tik, kad nežinau,'kur tas_ponas gyvena.
Gal Tavo muziejaus tarnautojas butą toks malonus atlikti man 

Ai pat .i ravimą?”- '
Netrukus, tiirbūt, ir Tu mane aplankysi?

Tavo G. P.
Redakcijos prierašas
Policija reikalaudavo už Puziniškį žemės mokesčią Gabrielės 

Petkevičaitės, nes turtas vis dar buvo nepadalintas, o mokesčią 
reikolavimus slysdavo tik jos vardu. Vėliau A. Kasperavičius tą 
reikalą sutvarkė per mokesčią Inspekciją, ir mokesčiai buvo išskir
styti G". Petkevičaitės ir Maldučią dalims. Maldučiai tuokart globo
jo Leono Petkevičiaus suną Leoną, kuris vėliau studijavo Kauno Vy
rauto -D'.-'-uhivęrsitete mediciną ir yra lietuviškos orientacijos,

.. y - - ', ■ ■ '■ ■ VIII , "■
''Mylimas A n t a n a. į t “ '• -

Tai Jonas gabena Anielę į Panevėžį. Jis labai nori Panevėžį 
vėl aplankyti, o išrokavimas tas pats, ar du kartu važinėti į Gus- 
tomus;*"ar- Vieną kartą į Panevėžį ir atgal. Antras išrokavimas bu
tą, jei pensija butą atėjusi, o gal p, inspektorius (dabar mūšy) už 
pamokas pamokėtą.

Pas mus dąr niekas nepervėlu sėti arba sodinti. Gyvename tie
siog.Venecijoje: kasdien jau nebe lietus, bet liūtis * (prolivnoj 
abžd) mus aplanko. Vargais negalais nuo atvažiavimo tame darže bul
veles sukišome ir prie verandos eželėse, kuo anksčiau iškasę (Iško
čioję, Red.); pasodinome agurkus, morkas, truputį paslikos (priedė
lio. Red.), buroką-fliensy (kuriuos vištos baigia lesti) ir dabar 
kdlafijorus. Vagose.tarp ežią vanduo stovi: galėtą žuvelės plaukyti. 
0 į kitus daržus nė įbristi... Kiti gabalai žaliuoja kaip pievos. 
Reikia tikėtis, kad.vis dėlto kada nors išdžius...

Netrukus Tavo vardinės. (Šv. Antanas-. Red.) Jei nepasiseks tą 
dieną, vakariniu traukiniu iškeliavus, Tavęs asmeniškai pasveikinti 
ir Tau kakteįę pabučiuoti, žinok, kad tą dieną mano mintys daugiau, 
_iaip kitomis dienomis, bus su Tavimi’.

Nors- ir ne laiku bus Tau mano apsilankymas (Žinau, kad dau
giau, kaip kada, būsi darbo varžomas..), bet pasistengsiu Tau ne
kliudyti. Sunku ilgiau ir su dantimis ir apskritai susveikatą laule" 
ti be* pasitarimo su gydytoju... ir šiaip reikia mintis išblaškyti. 
Esu ..antrąją veislės;.-.. ir-esu įsitikinusi, kad kitas Žmogus,šitaip 
žiemai pergyvenęs, kaip aš dabar, vargiai psichiką sveiką išneštą.

Kun. Lindė pakvietė pas pave Broniuką, tai jĮsižada mane pa
lydėti ir prie kunigo glaustis. Gal taip ir geriau. Šiaip jaučiuos, 
kol sėdžiu, neprasčiausiai, bet, kaip reikia eiti, kojos neklauso.. 
Gal už.savaitės pasidarys- stipresnės. Kaip bulbes sodino, tai ketu
ris kartus buvau nušliaužusi pažiūrėti. Po to per kiaurą naktį ne- 
užmigau? taip kojos skaudėjo.

Bet jei š. m. 13-tą vakare nebūsiu, nesirūpink*. Gali tą dieną

43



, - 42 - . 2

taip išeiti, kad negalėsiu. •
Sudiev tuo tarpu*. Bučiuoju Tave su visa šeimele '

Tavo G. P,
nb. Jei nebus tą dieną (blrž. 13 d.) giedros, - aišku, neva

žiuosiu. Nuo Svainik# į Panevėžį kitas Dievas: tenM esą, sausa, o 
mes minkštame vanden&ly.

1937 m. birželio 4d.

IS Bitės' kalbos

Posaky naą (
Bitė į senatvę jau buvo daug pasisavinusi turt# iš gyvosios 

mūs# kalbos, ar-stačiai iŠ geresnės kalbos rašt#, ar beieškodama 
liaudini# posaki#, specialiai savo kūrybai, ar ir, gyvendama tarp 
sodiečiu, iŠ j# kas-reikia nejučiomis prisigraibatydama* Ola ir šio, 
ir to duosim tik iš jos laišk#:

l. Nuo Svainik# į Panevėžį kita# pievas: ten, esą, sausa-, e 
mes mirkstame vandenėlyje. \

2/ Jei tu mūs# iš vargo neištrauksi, tai ir po vigam<
3» Nežinau, nei kas ten buvo vyriausias, nei nieko.
4. Mano galva jau nebeišneša. ' , ■

•■>5. Man gyvenimas buvo sunkus, nes trūko sveikatos, bet tarė
ja u■n ors sveiką galvą ant peči#.

6. 76nas su Broniu tiek nesumos, kad jiem toks barimas kenkia.
7. Broniukas pradėjo tiesiog kriokti tuo kosulju.
8. Tiesiog dėl jo gyvenimo nebuvo.
9. Esu kantriųjų veisles. ,
10. Įspyriau"Į lovą, nors nakarščiuojo ir valgyti gerai valgo

■ •_ 11, O kaip ne lovoj - jau nepagaunu. ~
12. Juk ne juokai*.
13. Klause, ar aš neišsikrausčiusi iš galvos, o aš galiu vien

pasakyti, kad nebetoli nuo to L '
• 14. 0 dabar neina, nors basliu varyk.

15. Bronė vaikšto kaip sapnuodamas."
16. Kalba’nepagalvojęs arba savaip galvodamas.

• ' 17. Kėliai'neišbrendami į Smilgius. ■
.18. Jus gyvendami geriau galėsit visa numatyti.
19. Taip visur dabar žmonės serga. ‘ . .
20, Gal iš ten kokios paramos dar susilauksiu.

■ 21. Suprantu, kad aš kalta, kam pasenusi ir paliegusi paėmiau 
nešti persunki# savo sveikatai našTąV

22. Viskas stovi nepadirbta, jei pati rank# nepridedu.
23. Kiti gabalai Žaliuoja kaip pievos. • ‘■

; 24. Lietaus buvo tik vieną sykį, kada orai buvo atšalę,o šiaį) 
kartais per 5 arba 3 minutes nukrenta rasą iŠ dangaus,, ir tį^k.

■ 25.. Dabar pradeda būti geriau.
26. Prašykite, kai paieškot# tarp žmoni# bažnyčioje kokio iš

'••ūs# krašto.. * • > ..
27. Perdaug buvo norėta. • *.

’2o. Mokėkite mažu tenkintis ir kitus remti*.
29. Ir varginti j# nenoriu tokiais keliais. v
30. Kol buvau stipresnė, kovojau..
31. Karštis žymiai sumažėjo.

• '' 32. ftesirūpink perdaug miglu ir jovalu*. ‘ <
33. Sergu dideliame apleidime" "~

. 34. Mokėjau visa gyvenimą aTšlsakyti nuo visokį# ištaigą tė*
vynės ir kit# naudai.

35. ’ Dėkui jiems už tą saujelę saulės spinduli#.
36, Toks betvarkis: niekumėtatgal į vietą nepadės,
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37., Bet čia jau ,apsiJ~ikau: sveikatos nebeužteko.
38. Nors karštis dar suktini Šoka, bet atsirado noras valgyti 
>9. Tai ir naudojuos laiku, kol galima, galvoti ir plunksna 

\ adyti,'
4B—<Daugiau vargiai ar bepasiseks.
41. Ir vargiai ko geresnio sugalvos.- " ' ■ ‘ /•
42. Netiki man, klausk kiekvieno gydytojo.
43. Bet me/ e’niai neturime teisės iš jaunėję, reikalauti to

kios meilės.
44. -Su Jono s ava nori š kurnu vis bėda. . *
45. Ir jūs .susinervinsite. susierzinsite)..
ledynas’
Jei liaudies posakynas rašytojai buvo savaimtngiau prieinamas, 

t,.-i žodynui Ji selekcijos nelabai mokėjo daryti, kad ir skaityto- 
j- ms skiriamuosiuose savo raštuose, ir kalbos taisytojui reikėdavo 
čia gerokai paprakaituoti,..kad ir, sakysim, paskutinį jbs kūrinį 
"A d astrai" taisant. .... ...

Didelis išrokayimas. = išskaičiavimas. Nebegalima «u jais au- 
siiok oti. susikalbėti, susidoroti. • ' .

~~ Žarstąs = grabas; abu; neliet.. . žodžiai, bet pastarasis pla
čiausiai įsigalėjęs. ■ _ ,

Bet pąsėkmių -galima labai liūdnų, susilaukti, = vaisiu., pada
linių., (kartais) darbų, rezultatų.

Sankrova, archaizmas = krautuvė. Sankrova -’gali būti tas,kas 
oukpaftia arba stačiai - ..sukroviinas; pav.: prekių sankrova iširo.

Savimeilę jame pražudysite = savįmylų jam atimsite.“
Mokėjo skaitliuoti pinigus = skaičiuoti;, plg. skaičiusbal

tas - baltuoti; nykštis -• nykščiuoti; "skaitliaus" neturime.
“. Varduvės.='vardinės, vardadienis, vardo-diena į. plg. sekminės, 

sekmalienis, Velykų diena (Velykos). Varduvininkas = yardadieninin- 
kas (vardadiei.minkąs, kaip malūnininkas - malūninkas, vargoninin
kas.- vargoninkas, vandeninis (malūnas)-- vandenis.

SU. grynai svetimaisiais žodžiais be žodyno parankėje juo sun
kiau,' nors kartais aiškiau reikalui savo kūryboje rašytojui nėra 
u t draus t i vartoti ir smarkiai svetimi žodžiai.'(’čia apie tarptauti
nius terminus nekalbu.): . .. ’

Brulijonas - juodraštis: užrašai.
Žr'enčas, angįtarptautinis terminas.

* Kamizšika, kamzėlka = liemenė, liemenikė. 
Ketvergas = ketvirtadienis. ■ •
Kaip kibą tokio nebuvo ir nėra žmogaus (suvalkiečių mėgintas)

- kaip gal gi..:
Koliotis = plūstis, dergtis, koneveiktis; ir ne:.lojotis.

., . . I. štabas — kitaip: mastelis. • . t . •
TasilkaT pašįlka's, - priedėlis (valgomasis). “ ■
PlošČius, paltas -apsiaustas (kirtis dvibalsio au antrojoje 

dply j eT« . ’
Žakečiuka's, žakietas, zakietka - palaidinis. • - r
Svetimybės ■ ■
i. Būtinai tegul Jonas .sužino (kad Jonas sužinotų)kaip 8U 

jo (jn*“*) pažadėtu sklypu dalykai stovi. =... kokie dabar jo sklypų 
reikalai, ... kaip yra dabar su “Jo (jam) pažadėtu sklypu-. Gerai: vį- 
ci dalykai (daiktai) stovi, kaip stovėję,. V- ■ ■ “.

-2. Bučiuoju^iš kalno už tų dovanų į kaktelę, » iš atikų- 
tl,Gal būtų'geriau pranešti, iš kalno, kodėl nesekime.* įg
anl’.sto.; tuojau, nieko nelaukiant, nedolsiant.

3. Kiek negalvoju, - kitaip teisme nesugebėčiau elgtįs. = Kad 
ir kažkaip galvodama, galvų sukdama...; kad ir galvoju, < neaugai.
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voju,kaip kitaip teisme sugebėčiau elgtis; kiek galvoju, kiek negal
voju, - nesugalvoju, kaip kitaip...

4. Bučiuoju tave ir prašau neįmesti į mane akmenį. =,' nemesti 
į mane akmens.'

5. Tarp normaliu žmonių neveiktu tiek Jonas jį brolį. -* Jonas 
ti?.k brolio neveiktų; Jonas brolį veikia.

6. Nieko niekame nekaltinu ir nieko nereikalauju. =nieko nie
kuo nekaltinu; vieun' kaltinu.

7. Vaikinai po įspūdžiu mano ligos laikosi pavyzdingai, svei
kinai dėl mano ligos, mano ligoje, man sergant, vaikinai, mano li
gos paveikti, laikosi,.. (Žiūrint, kas reikia tuo sakiniu, išreikš
ti.). . ' ,

■ Pasistatę kilnų., didelį tikslu‘gyvenime, ženkite tiesiai, 
r- turėdami, ‘susiradę, gavę... tikslų..* (uždavinį).'

9, Patiktų man paminklas jauno mėnulio pavidale. = ... jauno 
mėnulio pavidale paminklas; paminklas jauno mėnulio pavidalu.

• • 10. Turime pildyti piliečių pareigas. = eiti... pareigas,tar
nybų, "baudžiavų, sovonozus, kolchozus, dvarystų,fabrikų, apkasų ka
simų. . ,

11. Anelei alga užmokėta pilnai iki 1927 metų. ~ sumokėta vi
sa alga: alga sumokėta visa, alga sumokėta ligi cento (ligi eentull

12. Ir tu prie gerų norų sunrasi, = gerų norų būdamas, ir tu 
'’įprasi; gerais norais ir tu suprasi; ir tu suprasi, tik reikia no- 
"rė1;i*. Gerai: prie gerų norų reikia dar ir darbų pridėti; plg. be 
gėrų.norų-ir. darbas nesiseks; su gerais norais ir darbas seksis.

13. Byla buvo dėl Žemės vedama. - byla buvo dėl žemės; bylų 
.bylojo dėl žemės; bylojosi (bylinėjosi) dėl žemės; bylų turėjo dėl
ž<mės; bylų varė dėl žemės.
.. 14. Vienu Žodžiu, nors verk. = žodžiu, nors verk: žodžiu sa-

kantį, nors’verS; kas prieš kablelį, yra įterptinis sakinys. Gerai: 
vienu žodžiu daug ko nepasakysi. _ ' • ,

15. 0 paskui jau tapytojo būdu uždedavau spalvas. = dažyda
vau, tapydavau, piešdavau, spalvodavau, tuerpetevau, (išJ bėdos;) dažus 
vėdavau, dažnų taikindavau. - Mat, spalvas tik akimis temateme, o 
dažai - medžiaga, kurines ir "dėti" jau galima. Ir vaikai krautuvė
je dažus, one spalvas perkasi, nes dažas - medžiaga, o spalva 
tik reiškinys. '

1 . . ' : ' ’ • i ' - • .. .

o4o.- O-o-o
v* ■_ .. _ »

‘ • • 1 "

- - v. Čižiūnas

TAUTA 11 K A LB A

*I» niekuo kitu tauta neapreikš savo širdį, sielų ir dvasių 
taip kaip savo kųlba" - sako Vydūnas_"Tautos gyvatoje***), nagrinė
damas tautinio ųavitumo reiškimosi budus.

. % Iš prigimties esame linkę sutapatinti tautybę ųu kalba. Mums 
į (atrodo, kųd Ipndrį .jausmai ir mintys savaime reikalauja bendros 

;^slbo?, kuria galima juos išreikšti, kitiems perduoti. Tačiau esama 
'■"rįsaulyjė reiškinių, kurie mums liudija kažkų priešinga. Tvz., kai 

fcu-.’i žmonių fcendruųmenė gali sudaryti tautų, neturėdama vienos bend- 
, ros-kalbos. T«įkia yrašveicarų bendruomenė, kuri isterinio likimo 

dėka yra tapusi tauta, nors kalbanti beveik keturiomis v kalbomis. 
Taip pat yra britų tauta, nors Didžiojoje Britanijeje kalbama tri- 

,-mio kalbomis. Iš kitos pusės, gali būti tokia žmonių grupė, kuri,

"TaltM gyvata**, 1920 m., 7 psl.
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kalbėdama, viena "bendra kalba,jau nebesudarys vienos tautos.Taip yra 
su monėmis, kalbančiais anglų kalba: jie, gyvendami_ skirtinguose 
ko; tinentuose, jau yra skirtingų, tautų nariai. Čia musų, paminėtuo
sius reiškinius plačiau aptaria Dr. A. Maceina savojoje studijoje 
"Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra"*', išaiškindamas juos, 
kaip '.:*ū2tūrįniu Žygių ^bendrumo bei. vienodumo arba .skirtingumo pada
riniui. . _ ~

■Vis dėlto, nežiūrint aukščiau paminėtu faktų, kaip tik tai, 
Vod tauta yra mastymo ir jautimo tradicijų padarinys, o mintys ir 
’rūismai yra neišvengiamai glaudžiai susiję su kalba, mums . įrodo 
t i yriausių tautos ir kalbos sąryšį ir giminystę. Kalba tai nėra 

v ; k-tai žodžiai. Kiekvienas žodis ir posakis yra rišamas su vaidi
niais, kylančiais mūsų jausmuose ir mūsų mintyse. Negali dalintis 
su .mumis jausmais ir mintimis tas, kurs kalbos raktu neatveria tų 
vaidinių lobyno. Todėl, gal būt, įžvelgti į svetimos tautos širdį 
ir ..pažinti jos dvasių negalima tol, kol nepažįstama jos kalbos. Ir. 
atvirkščiai, kai svetimoji kalba mums pasidaro gerai pažįstama ir 
cunra-nvarnagauname pajausti, kaip su ja ir per jų veikia mus kaž
koksai 'iaiijas svetimo mųstymo turinys, naujas dvasinis pasaulis. Ir 
vis dėlto; net ir gerai pasisavinta svetimoji kalba nebyloja, mūsų 
uirdims visai taip pat, kaip gimtoji kalba. "Vienos tautos žmogus, 
kalbėdamas kitos tautos kalba, vis pasiliks kaip nors savo apsireiš- 
kirne suvaržytas, kad ir svetimoji kalba jam lengvesnė būtų kalbėt, 
ne,u prigimtoji, Asmens gylybės nesravės tiek drauge siu. tariamai
siais žodžiais" - sako Vydūnas jau minėtame jo veikale30*',

vKad su kalba pasisavinami ir kultūros pradmenys, mums tatai 
įrodo kai kurie istoriniai faktai. Dabartinės romaniškosios arba 
lotynizuotos tautos ne vienų pačių lotynų kalbų arba tik jos prad
menis pasisavino iš romėnų, bet kai kų ir iš jų kultūrinių tradici
jų. Buvo kadaise Romos imperija, kuri politiškai jungė visas tau
tas, šiandien sudarančias romaniškųjų kalbų grupę; todėl tai,kų va
diname lotyniškomis savybėmis, siekia toli atgal į laikus, kada Ro
ma ugdė, ir platino lotynų kalbų, o kartu su ja ir bendrų lotyniškų
jų sųvokų lobynų visoje pietų - vakarų Europoje.

... Lenkų kalbos, kartu su ja ir kultūros, smelkimasis i Lietuvų 
nedavė panašių’į aukščiau minėtuosius rezulratų. Taip atsitiko dėl 
to, kad iš Lenkijos į Lietuvų smelkėsi tik lenkų objektyvinė kultū
ra, (regimieji ir kt,_patiriamieji jos ženklai bei pavyzdžiai),užuot 
į jusi gyva, tautos kūrybinę galių žadinanti, dvasinė srovė. Dr. A. 
yi.apeina šitaip nusako čia kalbamųjį reiškinį: "Lietuviškoji indivi- 

ualybė ieškojo dinaminės gyvos jėgos, o vietoje josios gavo stati- 
,ių. sustingusių objektyvinio gyvenimo pavidalų. Visai kitas dalykas ■ 

; va. nrisiimti gyvųjų dvasinę jėgų ir ja apvaisinti savo dvasių ir 
T'. įsiimti objektyvines gėrybes jau sukurtas'; jau atbaigtas ir jau 
nebegyvas. Gyvosios jėgos prisiėmimas skatina.sava kultūrinę ini
ciatyvų ir kūrybiškumų. Objektyvinių gėrybių prisiėmimas šitų kūry
biškai!. slopina ir naikina originalumų, versdamas pamėgdžioti, nes 
' risi.Lv.tos svetimos kultūrinės gėrybės paprastai esti paverčiamos 
r.odeliais.

Kad tokia gyvoji, teikianti lietuviškajai individualybei kū- 
r.'-binių impulsų, dvasinė jėga negalėjo atsirasti ten, kur . lenkiš- 
-uesius katalikybės apaštalus traukė beveikišimtinai politinis in- 
tęrcsas, Jtur lenkiškųjų herbų, titulų, kontušų ir neribotų "laisvių" 
kultūrinė butaforija skynė kelių ankstybajam Lenkijos magnatų impe
rializmui, geriausiai liudija mums kun. K. Prapuolenio istorinis iy- 
rinkimas "Polskie Apostolstwo w Litwie" (1915 m. Vilniuje, vėliau 

*^ "židinys" 1959 m. Nr. 11, psl. 497-8. ....
xx) "Tautos Gyvata", psl. 8. • ~ '.

Dr. A* Maceina. "Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra","Ži
dinys* 1959 m-. Nr. 11, 505 psl.
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išverstas į lietuviu kalbę "Lenkiu apaštalavimas Lietuvoje").
Iškilusi.XVI ai viduryje lietuviu bajoru tarpe ir vėliau ge

rokai išplitusi teorija apie lietuviu kilmę iš romėnu nemažai pa
kenki lietuviu kalbos kultūrinio įpilietinimo pastangoms. Minimoji 
teorija kėlė anuometinės bajoriškosios lietuviu šviesuomenės ambi
ciją lenku bajoru akivaizdoje, o viršinis lietuviu kalbos panašumas 
į lotynu kalbę ir kai kurie tariamieji lietuviu ir romėnu mitologi
jos panašumai tu teorijų tik dar labiau iliustravo.. Lietuviu liau
dies kalba buvo laikoma sugadinta lotynu kalba, todėl buvo reika
laujama mokytis lotinu kalbos, kaip aukščiausio kultūrinio išprusi
mo • reiškė jos ir tariamosios protėviu kalbos. Toksai bajorijos nusi
manymas apie lietuviu kalbę ir nusistatymas jos atžvilgiu nemažai 
kenkė ir trukdė pasireiškusiai reformacijos laikais yi_su tautiniu 
kalbu emancipacijai (išsivadavimui) žymiau paliesti Lietuvę, -nedavė 
lietuviu kalbai išsikovoti sau tinkamas kultūrines pozicijas,plėto
tis .ir tobulėti, kad patenkintu anuometinės šviesuomenės skonį ir 
kultūrinius reikalavimus. Deja, taip neįvyko, kaip kan, M. Daukša 
X7I a. pabaigoje, pateikdamas tautiečiams Wuiko "Postilės* vertimu 
į; lietuviu kalbu, karštai ragino ir reikalavo. Lietuviu kalba spar
ai- i traukėsi iš viešosios vartosenos bajoru ir miestu šviesuomenės 
lūpose, užleisdama vietų nebe lotynu, bet lenku kalbai.

Iš prigimties receptyvi (imli) lietuvio siela buvo ir dar 
šiandien yra gabi savintis viršiniams svetimosios kultūros pavida- 
lamsp Musu diduomenė ir bajorija, ištisais šimtmečiais po 1569 m. 
unijos atstovaudama Lietuvos valstybiniam separatizmui daugiau luo
biniu, negu- tautiniu motyvu_įtakoj e, sparčiai polonižavosi kalbos 
į'r papročiu atžvilgiu. Kultūrinė bedugnė tarp didžiūnu ir bajoru iŠ 
vienos pusės ir lietuviškosios liaudies iš kitos - kas kartu gilėjo 
i-r platėjo. Tuo pačiu laiku, kai bajorijos, miestiečiu ir dvasinin
kijos gyvenimas nuo paviršiaus iki pat savojo vidinio turinio kas 
kartu svetimėjo tautiniam kamienui, paliktam primityvioje būsenoje 
be sąmoningos globos ir kultyvuojamos raidos perspektyvu, tam tau
tiniam kamienui atstovauti paliko pati viena kaimo liaudis iki XIX 
a. Ji to amžiaus antroje pusėje tapo židiniu, kuriame iš menkai, iš 
paviršiaus žiūrint, berusenančios tautinio savarankiškumo sęmonės 
įsižiebė galinga tautinio, kultūrinio ir valstybinio atgimimo liep
sna. ■ ’ _ ■

. „'Glaudūs ir subtilus ryšiai, kurie jungia kalba ir mintį, rodo 
mums didelę kalbos_reikšmę tautinio organizmo raidai. Iš vienos pu- 
s:.s - tautinis sujudis prasideda gimtosios kalbos gaivinimu. Taip 
vyko Čeku tautinis atgimimas XIX a. pirmojoje pusėje; taip prasidė
jo airiu tautos atgimimas XIX a. pabaigoje. Tai nebuvo tik vienas 
atoveikis svetimai persvarai: tai buvo pastangos susigrąžinti senę- 
jU tautinę sielų, dvasinę esmę, glūdinčiu kalboje. Iš kitos pusės, 
tauta, atmiešta tautiniu mažumu, kalbančiu kitomis kalbomis, dažnai 
yra linkusi varu stiprinti ir plėsti savo kalbos pirmavimu ir įtakų. 
Tuo atveju ypač sunkiai yra pakenčiamos kalbinės "salos" ir "pusia
saliai",. Ir tai nėra tik vienas atoveikis svetimybėms, tautinis ag- 

Bingumas ar "imperializmas": yra tai pastangos iškildinti ir su- 
• i-.uotinti vienalytiškam dvasiniam pradui su kalbos ir jos įtaigos 
•'••' Iba. Deja, kaip rodo dažni Europos istorijoje pavyzdžiai, tos 
pari'ngos buvo vykdomos ne visada išmintingai ir humaniškai.

Apskritai, galime tvirtinti, kad kaip kadaise bendra kalba 
labai žymiai veikė pirmųjų istorijoje tautu susidarymu, taip pat ir 
Šiandien bendra kalba yra tas svarbiausias ryšys, jungias tautę, ir 
'būtinas pagrindas tautinio charakterio formavimuisi. "Visi, kalbę 
»Lena, kslba, - sako E. Barkeris, - ne būtinai turi sudaryti vienę 
tr.iitu, ir politika, pagrįsta šitokia tendencija, neturi pasisekimo; 
t*5iau visi, sudarę vienu tautę, stengiasi kalbėti viena kalba, ir 
t ”droji kalba darosi juo labiau būtina tautos dvasiniam, vieningu- 
r.ul, juo gilesnė yra tautos dvasia".
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MŪSŲ KŪRĖJAI NAMIE

■Iš savo pastebėjimu, iš išskaitymu ir mugirdimą Šia 
mėginu_trumpai nusakyti vieno kito mūsą kūrėjo kurinią .kū
rimo būdą, Žinoma, kitas ir kitaip galėtu nusakyti.

Besparnis - Čerkesas, satyriniu ir jumoristiniu kūrinėliu au
te rius7 T^ai dar gyvas likęs- Lietuvoje.) extra priešokiais,ką
padavęs iš gyvenimo ir mostikuodamas rankomis, jei einant jam kokia 
idėja šauna į galvą. •

._JBitė - Gabrielė Petkevičaitė, dviejų tomą (tretysis nepabaig
tas pasiliko rankraštyje) autobiografinio romano "Ad astrai" iš po- 
aušrio( laikotarpio autorė, ką kurdama labai mėgo nuo- tolo pasišne
kėti su atsilankiusiais svečiais dėl vaizduojamosios gadynės ir. ho- 
liamąją tipą, 0 jiems išėjus, sukniubusi prie stalo, gautuosius įs- 
vrdžius užrašydavo. _ ■

M._Dagilėlįs -kun. Mikalojus Šeinys, lyrinės poezijos ir . 
yrač pasake’čTy. autorius, dažną dainą sukūręs, tuo j dainuo ja ,pritai- • 
kibdamas savo melodiją, o pasakėčią deda, iŠ ūmo sugavęs patogaus 
memento jai temą.

Simana£ Daukantas - lietuvią tautos evangelijos - lietuvią taf
tos pirmosios HuTturos istorijos "Budas" kūrėjas, vadinamas "vargo 
pele", visą savo amžią ištvermingai praiymojo prie knygos ir seno
vės Lietuvos dokumentą.

Dėdė_Atanazas - kun. Pakalniškis, "Obrusitėlią", "Kandidato į 
.unigus" ir ^."^cūrlnią autorius bei "Apžvalgos" redaktorius, buvo 
satyros ir nenumaldomos kovos vyras prieš daro sistemą ir valdinin
kiją, o ir kure be atodairos pliekdamas.

Dobilas - kun. Julijonas Lindę. 1905 metus vaizduojančio ro- 
mano "Jludas"”- kūrėjas, ką kurdamas, ilgai galvodavo, ar vaikščioda
ma'; ar susikeitęs kojas ir vieną visada supdamas, o parašęs kurią 
minties tiradą, būtinai nugerdavo gurkšnį arbatos su citrinų ir at
siloš, s užsidegdavo papirosą, poėzingai leisdamas dūmus į viršą ir 
toliau galvodamas.

Kristijonas Donelaitis. 1714-1780, mūsą klasikas ir pirmosios 
lietuvią idilinės poemos "Merai" autorius, kūrė ir savo kūrybą skai
to tik saviškiams, negalvodamas apie pasaulinę garbę, kurios miręs 
susilaukė. Atpuolamu laiku_gynė vokiečią teismuose ar administraci- 
.j:<.ie savo parapijiečius, rūpinosi optikos darbais, pats pasidirbo 
muzikini instrumentą. - ir visa tą darė pamažu, betgi su sistema.

Girėnas - Jurgis_Ząuerveinas, kaip sakoma, šimtakalbis vyras 
ir poėTas T.Jo "Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir 
but-“~. ) j dirbdavo, knygas išsiklostęs ant grindą, o pats šliaužioda- 
mas nuo vienos knygos prie kitos. Kai įvargdavo, kaip stovi, eidavo 
į geležinkelio stotį, nusipirkdavo, kur papuola, bilietą ir važiuo
davo be kepurės ir be jokio tikslo, kol vėl dinktelėdavo mintis at
gal prie savo darbą grįžti.

:Adomas Jakštas - prel. Aleksandras Dambrauskas, plačios eru
dicijos lauglacfarbls proto ir sielos milžinas, ką kurdamas,kūrė su
sigūžęs ir visas užsimiršęs, pats būdamas asketas ir visą savo kam
bario atmosferą suasketindamas.

Matas Gojelis - Matas Grigonis, vaiką poetas ir kitokią plunks
nos darbą autorius, skaudžiai pergyveno savo eilėraščią formos ir 
kalbos tobulumą, o pavykus - sakydavosi girdavosi savo pažįstamiems. 
(TS. Paskutinėmis žiniomis jis dar gyvas ir gyvena Lietuvoje.)

' V,_Kudirka kaip žodžio kūrėjas: -"kelk-kelk-kelkt" - rašė 
daug ir apie viską, ar sveikas ar sirgdamas, kad tik daugiau spaus- 
. lutąją dovaną butą jo tautiečiams, - rašė ir amžiams sukniubo ant 
k u.gos.
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- Sofija Ivanauskaitė Pšibiliauskienė,"Elai- 
■doa" romano ir kitą apyvuku bei vaizdu rašytoja, buvo gyvenimo vė
tyta ir mėtyt.a asmenybė, nuolat dejuojanti, kalbi, bet iš gyvenimo 
besišypsanti. Kure greir ir nepakankamai apdairiai. ;■

. Maironis.—'dvasios aristokratas, iškilmingu, Iety, maniery.,ne
skubantis, iSdidžiai pasvajojautis, užkietėjusio■ entuziazmo tąutos 
dainius. . i-; . ■ <

Dr^ Vincąs_Pįetarįs, pirmojo lietuviu romano "Algimantas" kū
rėjas, buvo didelė’s pareigos vyras, entuziastas lietuvis ir roman
tiniu .polėkiu rašytojas, Adomo Jakšto bičiulis trėmime, Rusijos Us- 
tlūžioje. j ■ ' .

Petras Rupšys, šią dienu pasakėčių kūrėjas ir rūpestingas ju 
stiliaus daiTintojas, kuria užsidaręs, paslaptingai, patylomis, be 
garso ir su aiškia logika. • .•

Vaižgantas - kazu Juozapas Tumas,- tautos trilogijos "Pragied- 
rtfliai" kūrėjas, .turėjo katytę, kuri, jam ką rašant, ramiai sau- 
vaikščiodavo .po’ rašomąjį stalą, kartas nuo karto gailingomis akimis 
prižiūrėdama į savo žilą linksmaveidį ,šeimininką. Iš po jo piunks
nės upelio čiurlenimu plaukė vaizdu vaizbai, dažnai virsdami alego
rijomis., .* .

Vijenužis - kun. Antanas Vienažindys,, kaip jo poėzijos rinki
nio viršelyje buvo parašyta*. "Kas tur gerą kakarinę, tas myl dainas 
ir tėvynę. - Parašė Vienužis, Pakuršėj, prisigūžęs" (Laižuvoje),dai-' 
uas.kūrė kartais improvizuodamas, ir tuoj, pritaikęs joms melodijas, 
sau ir kitiems dainuodavo, prisitardamas armonika ir visas į eksta- 
.zinį įkvėpį-.pereidamas .■

• ■ .. 7 ■ M EK S I K 0 S ■' I N D Ė N Ė S SILUETAS

. 1945' metu Nobelio premijos literatūros laureatė Gabrielė
.Mistral

Meksikos indėnės siluetas yra pilnas gracijos. Dažnai ji būna 
graži, -bet kitokio grožio, negu kad musą akys yra pripratnsios ma
tyti. Jos oda neturi, krankliu perlamutrinio dvelkimo, bet yra auk- 
siškai ruda,-kaip saulės įkaitintos, subrendusios varpas. Jos akys 
Šviečia ramybe, o jos skruostai - švelniai formuoti. Jos kakta nėra 
tokia aūgšta, kokia moters kakta turėtu būti-, jbs balsas yra švel
nus, su liūdesio atspalviu, tarytum jos gerklę nuolat veiktu gilus 
gargaliavimas. Nevykusi kūno sudėtis indėnuose retai pasitaiko*, liek
na-ir jjzdri ji žengia, nešdama savo vandens indą ant galvos, arba 
e na įsirėmusi į šlaunį, arba su savo mažyčiu, tokiu, kaip jos van
dens indas, kūdikiu ant nugaros. Jos kūno ^rmos- panašėja į nuokal
ni o kokturo taurias linijas.

Jos „skara - rebozo - duoda jos kunui paprastą, beveik bibli- 
jišką vaizdą. Skara yra siaura ir todėl nelinkusi klostytis kad ga- 

’lėtu deformuoti jos kūno linijų vaizdą. Lyg tylus vanduo skara slen
ka per nugarą iki keliu ir kaip judrios vandens srovelės ji baigia
si apačioje. Ypatingai gražus skaros raštas vainikuoja visumą: ska
ra yra beveik visuomet melsva ir baltai taškyta, it” mažyčio paukš- 

„tuko margas kiaušinis. Pasitaiko ir išausto rebozo įvairiaspalviais 
ruožais. Rebozo glaudžiai’apgaubia moterį, kaip jaunas laibas bana- 

.nn lapas prieš išsiskleisdamas kad apgaubia storą stiebą. Kai kada 
indėne skara gaubia savo galvą; tačiau tada skara nepanašėja į puoš" 
nrą montiliją, kuri tamsia peteliške gražina mūsą šviesaplaukę; ne
panašėja .ji ir į gėlėtą apsiaustą, kurį būtu galima lyginti su spal
vų gausiu t ropiškosios žemės augmenų kilimu. Ne, rebozo kaip rei- ktūnt prisiglaudžia prie .galvos. Juo ji apgaubia ir savo kūdikį,
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Minkštai nešamu ant nugaros. Indėnė yra primityvi moteris ir nepcr- 
s.kyriamai susyta su savo kūdikiu. Ji skara tebegaubia kūdikį, kaip 
a iksčiau jos kūno švelnus -ir-pat va rus audinys kad buvo j į apgaubę s. 
Sekmadieniais ji neša savo mažytį į turgą. Ir tuo metu, kai ji pati 
praeiviams siūlo savo prekę, mažytis žaidžia vaisiais ar blizgu
čiais. Paskum ji vėl neša savo kūdikį atgal į tolimus namus. Visada 
ji nori^.savo brangią naštą pati pnėšėti: ji dar neišmoko šią ja naš
ta išsivaduoti.. .*

Paprastai ji segi tamsios spalvos sijoną. Tik kai . kuriose 
Meksikos dalyse pasitaiko ir margą.Sijoną sėginčią indėnią.riie pri
mena vietinią dažytą molinią lėkščią linksmą spalvą. Ir kai indėnė, 
prieš pradėdama eiti, jį kiek pakelia, jis išsiskleidžia šviečian
čia vėduokle.

Esama dvejopą žiedą vainiką,, savo forma primenančią moters 
siluetą: klostyto drabužio ir paspurusios liemenės siluetas, primena 
sužydėjusios rožės žiedo formą; antrasis susiformuoja iš lygaus dra
bužio ir paprastos liemenės - kaip jazmino žiedas ant savo ilgo 
stiebo. Indėnė prilygsta pastarąjam tauriam siluetui. •

Ji keliauja... Visada keliauja: nuo Puebla*os plokščiakalnio 
iki ūrufan*o sodą, ir toliau miestą link; ir visuomet basa, betgi 
jos mažos kojytės nuo ilgą kelionią nenuvargsta ir nenukenčia Jį) id e- 
Įšs pėdos kojos aztekai laiko baskariškos rasės požymiu).

ūžėjus lietui, ji už.sigaubia skara, tačiau gražiame ore maty
ti jos tankus ir tamsus augštyn sušukuoti plaukai. Kai kada ji į 
plc-ukus įsega iš margą vilną padirbtą ir į papūgą panašą papuošalą.

Vidury lauko ji sustoja, ir aš į ją’žiūriu. Ji nėra Afroditė: 
jos šlaunys per siauros; bet ji primena vazą, gintaro spalvos ir 
Meksikos žėrinčios saulės liepsnos paauksintą vazą iš Guadala jaros.

Indėnas vis ją lydi. Jo milžiniškos skrybėlės šešėlis krenta 
ant moters pečią, o jo drabužio baltumas šviečia kaip žaibas lau
kais. Mintyse paskendę ir tylus jie keliauja per kraštą. Tik ret
karčiais jiedu pasikeičia žodžiu, - žodžiu2 kurio švelną skambesį 
aš pajuntu, nors ir nesuprasdama jo reikšmes. Jie galėjo būti džin
gt tauta; Dievas galėjo juos-leisti pirmąja žmonią pora -į savo ra
ją.- Bet keturią šimtą metą vergija aptemdė ją krašto saulės švytė
jimą, ir ją šalies vaisiai pasidarė jiems kartūs; šiurkščios jiemt 
virto-ją kelią smiltys, kurios tikrumoje yra minkštos kaip prinokęs 
vaisius.

Štai tokia yra moteris, kurią joks dainius neapdainuoja .T okia 
galėjo būti legendarinė moabitietė Rūta, sunkiai dirbanti, saulės 
spindulią deginama, per tūkstantį dieną savo pėdus rišanti...

Vei-tė L. Rily pay ičius

SPAUDOS LAISVĖ, I L J A E R E N B ū R G 
X" IR WALTER LIPMAN

TSRS užs., reik, ministeris Paryžiuj' puolė amerikiečią spaudą, 
o sovietą rašytojas ir žurnalistas Uja Erenburg, • grįžęs iš JAV,ra
šė "Izvestijose" ir kalbėjo per Maskvos radiją: "JAV laikraščiai 
,eda 10 žinią, kuriose tvirtinama Sovietą Sąjungą norint paglemžti 

- ?ą pasaulį su Guatemala ir Hondūru imamai, ir greta tą žinią yie- 
n..Jtėlę žinutę, kurioje giriama koks nors sovietą pianistas ar 
sportininkas".

pąugelis tokią "nesąmonę" apie TSRS rašiusią JAV įaikraščią 
paprašė Erenburgą ką nors ir jiems parašyti. Tat nereikia stebėtis, 
jei amerikietis savo spaudą laiko objektyviausią. Ir nereikia many
ti, kad Erenburgo eilutės nepateko į amerikiečią spaudą. Jo "atsis-
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veikinimo su JAV laišką" daugelis JAV laikraščią įdėjo ištisai, ta
me skaičiuje ir didžiulis "New-York Herald Tribune*. Tame laiške 
Erenburgaš rašo: "Čia (JAV) šviesos ryja spalvas, šia kiekvienas 
daiktas arba juodas, arba baltas. New-Yorke galima gauti 200 dole
riu. kaštuojančiu cigarą dėžutę. Missisipi žiotyse mačiau 8 n-rią 
šeimą, uždirbančią bendrai 200 dol. per metus. Viso pasaulio r- Ry
tojai susižavėjo Hemingway’- ir Faulkner romanais, bet^ įėjus į pre— 
vincijos kiną, reikia stebėtis filmos minties nereikšmingumu ".A r b;.: 
"Kas yra geriau: uždrausti evoliucijos teoriją arba kontrrevoliuct- 
jos praktiką?" (Texas*e uždrausta darvinizmo teorija, o TSRS kovoja 
prieš antikomunistus). Arba: "Missisipi valstybėje uždrausta pusei 
gyventoją, t.y. juodiesiems balsuoti. Kas geriau: atimti pilietines 
teises tam, kas turi juodą odą arba tam, kas turi juodą sąžinę?"

Šiuose sakiniuose gludi ne atskirą amerikiečią gyvenimo reiŠ- 
kinią kronika., bet amerikietiškos sistemos ir JAV vyriausybės už
maskuota kritika. "New-York Herald Tribune" žymusis vedamąją strr.i- 
psnią autorius W. Lipman, kurio vardas yra klasiško amerikiečio žur
nalisto pavyzdys, atsakė Erenburgui. Savo atsakyme jis, be kitko, 
rašo: "Sovietą rašytojas I. Erenburg atsisveikino su šalimi, kurio
je’ jis viešėjo,_bet ir kurioje jis rado savo tėvynės puolėją. Vik
riai jis rado mūsą civilizuotą metą nedžiuginantį reiškinį - bilbo- 
izmą". (Tai yra JA pietinią valstybią politinė kryptis, varžanti 
negrams balsavimo teisę, pavadinta senatoriaus Bilbo vardu). "Bet 
vis dėlto I. Erenburgaš rado ir nuostebėtiną dalyką, kai jis rašo: 
Geriausiąjį, ką aš mačiau, yra amerikiečią tautos esamos galimybės 
dvasinei pažangai; ši tauta yra sąžininga, drąsi, darbšti ir pajė
gi*- . '

"Tai ne visai atitinka tą nuomonę, kurią mes patys apie save 
r.usidarėme. Jei ponas Erenburgaš dar kartą aplankytą musą šalį,jis, 
be abejo, paste.bėtą, kad amerikiečiai iŠ savo padarytą klaidą ir 
nctikslingumą ne tik mokosi, bet, kaip taisyklė, juos studijuoja; 
tai jiems duoda natūralią teisę į augštesnį tobulumą. Tai yra prie
žastis, dėl kurios mes, beskaitydami pono Erenburgo straipsnį,gali
me daugiau džiaugtis2 negu jis jį rašydamas turėjo teisės džiaugtis. 
Tikriausia, jo sąžines užkampyje (nes jis gi yra išmokslintas žmo
gus) atsirado tylus balsas, kuris jam kuždėjo, kad jis apie savo 
kraštą taip sąžiningai negebėjo ir negali rašyti, kaip apie musą 
kraštą. Aš neabejoju, k.ad, nežiūrint į jo daugpusiškus gabumus, ’jo 
išmintingumą, jo plunksnos valdymą, jo dalyką supratimą ir jo savu
mus, jis čia priėjo tos vietos,.kurioje vienišas ir bejėgis turėjo 
sustoti. P. Erenburg rašo: Aš nesijaučiu užgautos, jei amerikieči;i 
mano šalį kritikuoja. - Aš manau, p. Erenburg nesijaus- užgautu ir 
tuo atveju, jei jam priminsime, kad skirtumas tarp musą ir jo kraš
to glūdi tame; p. Erenburg gali peikti Missisipi bilboizmą, bet ne- 
turi teisės teigti, juk visoje didžiojoje Cov. Sąjungos žemėje ir 
jos įtakos sferose kas nors gyvena, kuris prievartauja žmogaus tei
sę ir sąžinę.

"Jeigu jis sako, kad geriausiąjį, ką jis JAV matė, yra ameri
kiečią tautos esamos galimybės į dvasinę pažangą, tai mes galime 
atsakyti, kad ši galimybė nevyrautą, jei mes turėtumėm tvirtinti, 
kad tokie dalykai, kaip Bilbo, kitur egzistuoja, o ne pas mus. Mes 
nevirstame kvailiais, netardami' apie save tiesbs. Čia gludi musą 
liepos men. 4 d. laisvė.

"Aš kaip žurnalistas kreipiuosi į žurnalistą p. Erenburgą ir 
jam sakau:;.Kolei jis negalės taip laisvai išsireikšti apie savo ša
lį, kaip išsireiškė apie manąją, tolei n&ra vilties rusą žemėje įsi
vyrauti dvasinės pažangos galimybėms, kurios slepiasi tame turtin
game krašte ir tuose pajėgiuese, darbščiuose ir meilės vertuose žmo
nėse. Jie turi yėl nužengti į žmones ir savo žmoniškumą įrodyti,pri- 
sipažįstaht sayo padarytas ir daromas klaidas ir netikslingumus...*

• ‘(N3) • ’ y Vertė L. Pf
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Redagavo Bronius Ketarauokas 

IŠORINĖ V T S A T 0 S S T R U K T Ū R A X'

. Žemes, didumas, • • /

z Jeigu eitume ištisai.dieng ir naktį, ir "vandeniu,.kaip /cr 
sausažemį”, greičio 4,5 km per valandą, tai per metus,, nesugaišdami 
ir nesusitrukdydarni, galėtume apeiti vis§ Žemės rutulį, pagal'. jo/di~ . • 
dįjį apskritimu.

Jei pareikalautume tik po sekundę kiekvieno kvadratinio Žemės 
kilometro apžiūrai, tai visam jos paviršiui apžiūrėti reikėtų 16 . 
met^.; vien tik sausažemiui apžiūrėti reikia nuo 4 iki 5 metę. Jeigu 
apžiūrėtume kas sekundę po vieng. jos hektaru, tai reikėtų sugaišti 
400 - 500'mėty.,

•Nors Žemės paviršiuje gyvena apie du milijardus gyvento j$, betr- 
gi jos, paviršiaus kiekvienam kilometrui atitenka vidutiniškai - . tik 

-po 4 žmones, kiekvienam žmogui atitenka apie 25 ha sausažemio su jū
romis; gi vieno sausaž’emio - apie 6 ha.

Jeigu įsivaizduosime, kad Žemė yra_sudėta iš kuby. ir sakysimu 
kad jos kiekvieno kubinio kilometro apžiūrai pakanka vienos sekun
dės, tai visai Žemės masei apžiūrėti iš vidaus ir iš oro reikėtų 
5200 metyi.

Kiekvienam žmogui atitenka tūris, kuris yra lygus tūriui pla • 
netėlės, turinčios 10 kilometru ilgio skersmenį, arba kvadratinis- 
laukas, kurio ilgis ir plotis turi po 1000 km, o storis - 50 cm.

Vand_ęns^,_atmosfero_s ,_kalny_ir kietojo kiau_to_ly.gį,namasj.s_ mh- 
tas.

įsivaizduokime Žemę poliruotu rutulėliu, kurio skersmuo yra 
lygus smiliaus piršto ilgitft. (120 mm)-. Prilipusios prie jo mažos 
dulkelės (1/10 mm) atvaizduos augščiausiy. kalniu augšt į .Panardinki:: ? 
rutulėlį į. vandenį ir ištraukę nukratykime prikibusius prio jo la
šus: likęs plonas vandens sluogsnis atvaizduos giliausius vandeny- 
nūs. Atmosfera, kurios augštis siekia apie 500 km, musę rutulyje 
turės tik 2,5 mm storio. Jei norėtume atvaizduoti tik tokį oro slue-’* 
gsnį, kuriame galėtu kvėpuoti žmogus, tai jis ant mūšy rutuli.lio' 
nebūty, storesnis už rūkomąjį popierėlį.

Žemės paviršiaus sluogsnio temperatūra, leidžiantis gilyri, 
nuolat didėja. Tai_įga'lina manyti-, kad tik nežymi Žemės dalis yra 
šaltos ir kietos būklės; jos vidaus masė karšta, ištirpusi ir skys- 
taxx>: pagal mūšy. maty ta kietoji žievė tesudaro plono kartono šiuo- . 
gsnįo.linijos vieny ketvirtadalį (maždaug tai atitinka pašto 'atvi
ruko storį). (Žr. 1—j į brėžinį.)

Planetinės_sisįemos. matai ■ '

Kad aiškiau galėtume įsivaizduoti Saulės sistemos dalyviy. - 
planetą, lyginamuosius matus, leiskime, kad Žemė yra 1 mm skersmens 
rutulėlio, šratelio arba segtuko galvutės didumo. Tada pamatysime,

Fragmentas, paimtas iš ruošiamos spaudai knygos ’’Svajonės 
apie Žemę ir dangų“.
Tačiau Žemės masė tegali būti skysta tuoj po kevalu, / nes 

gilesniuose sluogsniuose ištirpti kliudo milžiniškas slėgimas, nors, 
temperatūra ir be pertraukos taip kilty, kaip kasyklą šuliniy. ste
bėjimo daviniai rodo. Astronomijos daviniai ir .Žemės struktūros ty
rimai rodo, apskritai kalbant, kad Žemė yra kietas kūnas.
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.kad-Saulė turės diduma teniso sviedinuko,kurio skersmuo turi 11 
didžiausia planeta Jupiteris atrodys, kaip kartečes šovinėlis,kuilį) 
skersmuo- apie 1 cm; Saturnas, be jį supančio plono meteoro žieao, 
atrodys mažai ko mažesnis už Jupiterį; Uranas ir Neptūnas bus vidu
tinio kalibro šrateliy (3-4 mm) didumo; Venera savo didumu beveik 
bus lygi Žemei; Plutonu, Marša, Merkurijų, Mėnulį vaizduotu - smul
kios smiltelės, o asteroidus (mažąsias'planetas) - dulkelės, mato
mos tik per mikroskopu,

Tikslesnes žinias apie lyginamuosius planetą.matus skaityto
jas- ras pirmojoje lentelėje. Tiesa, šioje lentelėje nėra daviniy 
apie mažąsias planetas, bet apie jas smulkiau kalbėsime tolimesniuo
se skirsniuose.

Vardas

p®8® .

- masės ^tankumas
- vienetuose z(Vandens
2 2 tankumas
Ž - z yra lygusi
- ' 3 vienetui).

; Lentelė 1.

1 Skersmuo - SU~
— kimosi —

2~Žemės - išreikš-^ apie ašį’ 7
2 skers- 1 tas ~ ~
2 mens - tuks- ■ ž . ~
; viene- 3 tančiais^ , -
2 tuose r kilomet-- z

-Šaulė - 332,000 - 1,42
-Mėnulis -1/82 arba - 3,33
- - 0,012 -
ŽMerkūrijusz 0,04 z 3,87 
^Venera z 0,82 • z 4,86
2 Žemė 2 1,00 z 5,52

- 109,02 - 1390,7 - 25 paros -
2 0,27 E 3,5 ^27 par. 8 v .5

^Marsas 
-Jupiteris

•— 0,11 
317,0

— 3,93
1,30

^Saturnas — 95,0 — 0,71 ‘
v ZUranas •* 15,0 — 1,27

-Neptūnas — 17,0 — 1,55
^Plutonas 
xs=5as ss=c sz ss r/=s:

Z 0,7 — r *“•
?

• —.z. m Z— ^4—•—.i———• • •• • t.

0,35 — 5 — Nežinomas —
— 0,95

1,00
r— 12,2

12,8
Nežinomas
23 v.56 m

—

0,53 — 6,8 •— 24 v.3T’-r" . ■ ■

— 11,25 143,5 — <? v.5?' .
— .9,65 — 123,2 — 10 v.14 : •—

— 3,84 — 49,0 — 10 v.19 "

«•••

4,2 
0,5?

— . 50,0 
6?

15 v.17 r 
Nežinomu?

« ■“

Pla.neti.nės_si.st.emos_ kuny__to.li.ai. A . ■

Absoliutūs dangaus kūnu‘toliai yra tokie milžiniški, kad p. 
rastais, matais patiekti daviniai veikiau pribaigia mūšy vais^n ... x, 
negu jai k§ nors pasako. ~ ■

•Jei norėtume pereiti tolį nuo Žemės iki Saulės, reikėty eiti 
dieny ir naktį 4 tūkstančius mėty. Aplink Saulę, prisilaikant kelio, 
kurį aplekia Žemė per metus, reikėty keliauti apie 25 tūkstančio.; 
mėty. Neptūno orbitai (orbita vadiname dangaus kūno keliy aplink 
Saulę) apeiti, kuriy jis pats aplekia per 165 metus, greičio 5 km 
per sekundę, reikėty apie milijony mėty.

Skaičiai, kurie atvaizduoja laikus, reikalingus sunaudoti,no
rint nukeliauti žvaigždžiy tolius, yra visai neįsivaizdyojami:leng- 
va juos parašyti ir pasakyti, tačiau jy įsivaizduoti neįmanoma.

Kad būty aiškiau, patiekiame piešinį, kuriame yra atvaizduoti 
planety orbity lyginamieji didumai (Žr. 1-jį brėžinį.). Tarp Marso 
ir Jupiterio orbity sukaliojasi apie pusantro tūkstančio mums žino- 
my vadinamyjy mažy planety, arba asteroidy. Aišku, kad pievinyje 

'atvaizduoti jy orbitas nė negalima, nes, jeigu jas vaizduotume, tai 
piešinį taip suteptume, jog niekas nieko negalėty suprasti.

Kai kurios mažosios planetos juda apskritimais, bet dauguma 
orbity turi pailgy apskritimy (elipsiy) pavidalus..-
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Dalis asteroidu (Alinda,Albertas, Eros ir 1.1.) juda elipsiš- 
kai, iš dalies įsiterpdami Marso orbitos vidun. Antra vertus, kai 
kurie asteroidai išlenda už Jupiterio ©rbitos ribos. Tašiau daugu
mas planetą juda tarp Marso ir Jupiterio.

Mažąją planetą šeimos judėjimo vaizdas darosi painesnis dar 
ir todėl, kad visą ją-sukimosi aplink Saulę plokštumos yra palinku
sios viena prie kitos įvairiais kampais.

Asteroidą yra įvairaus didumo; pačią didžiąją - Vestos, Pala- 
uos, Oereros - skersmenys siekia nuo 800 iki 300 km. Kiti asteroi- 
uai, apskritai_kalbant, yra labai maži. Jei sudėtume visus asteroi
dus į vieną krūvą, tai ir tuomet ją masės kiekis būtą labai mažas 
ir jokiu būdu nebūtu didesnis už 1/1000 Žemės mases. Iš visą aste
roidą labiausiai masinga yra planeta Oerera, kurios masė lygi 180CC 
Žemės masės.

Pl^netįnė,s_sįst_emos. _ludė_jimasj •

Visos planetos sukasi ne tik apie savo ašį, kaip vaiką vi)/ 
liai,. bet ir apie Saulę, kuri, savo ruožtu, sukasi a pi; savo r .. 
Visos didžiosios planetos sukasi apie Saulę beveik toj pačioj v?. ' 
štumoj.

Phžymėtina, kad beveik visą planetinės sistemos kūną sukim; ' 
ašys yra nukreiptos maždaug į vieną pusę; reikia .pažymėti, ka'd 
kimasis ir judėjimas aplink Saulę vyksta į vieną pusę. Būtent, Jei 
atsistotume ant žemės arba ant Saulės šiaurės poliaus} tai pastebė
tume,- kad jie juda priešinga laikrodžio'rodiklėms iudejimo krypti
mi. Taip juda beveik visą planetą palydovai.

'j Planetą. £reit_is

Žemė apie save apsisuka vieną kartą per parą, o aplink Saulę 
apibėga tik per ištisus metus. Juo planetos arba jas atstoją rutu
lėliai yra arčiau Saulės, juo ją judėjimai aplink Saulę yra spartes
ni, o juo toliau - juo lėtesni. Tas dėsnis tinka ir planetą palydo
vams . ' • • / 1

Jupiteris su savo palydovais miniatiūrinėj formoj atvaizduoja 
planetinę sistemą, tik ji skiriasi tuo, kad čia centrinis kūnas 
(Jupiteris) šviečia ne pats.

Bors ir atrodo, kad planetos lėtai juda ir sukasi,tačiau tik
rovėj šią judesią greitis yra visai kitoks. Pavyzdžiui, Žemės pa
viršiaus taškai, esą pusiaujuje, lekia kaip sviediniai, kaip galin
giausią pabūklą šoviniai; didžiosios planetos sukasi daug greičiau. 
Planetą judėjimo greitį aplink Saulę sunku net ir įsivaizduoti. Pa
vyzdžiui,- Žemė nulekia per vieną sekundę apie 30 km (tikslesnės ži
nios apie planetą savo orbitose judėjimo greitį yra antroje lente
lėje) . (Žr. 2-jį brėžinį.)

/

Lentelė 2.
-*

— Toliai■nuo Saulės- Apsisukimo - Judėjimo pa f?’- ...

Vardas __ aplink Sau- - orbitą rr•eit1
a st r en o— išreikš— lę laikas vidurkis km, - -k , —

— miniais -tais mi— —
— viene- ^^-ijobaisE T- • .
— tais : - km - —

a Merkūri ju’s —■ 0,39 ~ 58 - 88 dienos - 47,8 -

Venera ‘ 0,72 - 108 - 225 d. 35,0
Žeme — 1,00 - 149 - 1 metai ’ - 29,7.
Marsas 1,52 - 228 - 1 m.322 d.- 24,1

— Asteroidą •— — _
vidurkis — 2,80 - 450 - 2-10 m. - ' 20-15 . —
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3 Jupiteris £ 5,20. E 777*5 11 m. 315 d, - . 13,3 Z
- Saturnas 9,5 ž 1427 r 29 m. 167 d. - 9,5 -
2 Uranas z 19 2 2Š71 84 m. 7 d, - 6,6
- Neptūnas - 30 - ' 4498 - 164 -m. 280 d. - 53
Z Plutonas 2 39,6 2 6000 E 249 m. 70 d. 3 4,6 2
i- :_■====:=====s:=c==:=:===±t=:=:=======:===:===s======:==«s===s=u==:==i;=:—= = =3:===i=;=:;-. —

Jei bombos dydžio ir tokio pat masės kiekio žemės dalelė a - 
sitrenkty į nepajudinamą■sieną, tai šio sustabdyto judėjimo energi- ja turėtu 2-3 tūkstančius kartį didesnį ardantį veikimu, negu ge
riausias karinis pabūklas. Jei pajėgtume nuo Žemės paviršiaus pa
leisti akmenį su tokiu greičiu, su kokiu sukasi Žemė aplink Saulę, 
tai šis akmuo amžinai atitoltą nuo Žemės rutulio ir pasidarytą sa
varankiška planeta, .kuri suktųsi savo orbita aplink Saulę-, o kai ku
riose greičio kryptyse jis galėtu visai nutolti nuo Saulės.

Trumpos. žinios_a_pie šviesos. greiį į . ' '
•Šviesa per vieną sekundę apibėga aplink Žemę 7-8 kartus. Pla

ne inės' sistemos, erdvę šviesa perlekia1 maždaug taip lengvai, kaip 
mus,; perlekia iš vienos kambario kertės į_kitą, arba kaip paukštis
- iš vienos miesto dalies į kitą. Tokiu būdu šviesos spindulys nuo 
Mėnulio iki Žemės nulekia beveik per vieną sekundę, nuo Saulės iki 
Žemės - per 8 min., o visą mums žinomą planetinę sistemą, t.y. nuo 
Plutono iki Saulės ir atgal, perbėga per 10 valandą. Vadinasi, ir
lanetinė sistema yra nemaža, jei reikia greitam šviesos spinduliui 
uliauti apie dešimtį valandą.

PaukjĮčiy_Takąs

Paukščiu Takas yra-milijardą (reikia suprasti paraidžiui,© ne 
kaip daugybė; kiek aplinkybės leis, stengsiuos tiksliai išsireikšti) 
Žvaigždžiu, arba sauliy susibūrimas. Jos užima skridinio formos erd
vę, panašią į paplotėlį arba suslėgtu kamuolį, ir nuotoliai tarp ją 
yra milžiniški. Visas paprastomis akimis matomas žvaigždėtasis dar. 
gus kartu su miglotąja juosta žvaigždžiy, kurias tik per teleQkc-ą 
tegalima išskirti, vadinamas Paukščią Taku. Žvaigždės , kurios y 
akims atrodo didelės, yra arčiau musą, mažosios - toliau,mažiaus L;..' 
dėl milžiniško nuotolio atrodo balzgana migla. Mes su savo Žeme esa
me Paukščią Tako viduj: skersai jį matome tik palyginti artimas >- 
sias žvaigždes, kurios dėl to nesusilieja į vieny miglotą masę; iš
ilgai stebėdami, matome tiek daug ir taip tolimą žvaigždžiy,kad jos 
atrodo mums> migla (ūku). ' ’ .

Saulė - viena Paukščiy. Tako žvaigždžiy, bet prie jos esame 
taip arti, kad ji mus savo šviesą apžlibina; tokios atrodyty visos 
žvaigždės, jei prie-jy prisiartintume; išimtį daro sauliy palydovei
- planetos ir planety palydovai, kurie šviečia atsispindėjusią sau
liy šviesa.

Artimiausiy žvaigždžiy nuotoliai yra tokie mįlžiniški,. kad, 
jeigu jy sistemas ir sumažintume, kaip sumažinome Žemę, paversdami 
ją šratelio didumo, tai net ir tada jy nuotoliai siektą tūkstančius 
kilometry. Taigi žvaigždės mūšy miniatiūriniame mate yra įkaitinti, 
spindį įvairaus dydžio rutuliai, nutolę vienas nuo kito dešimtis ir 
čimtus^tukstančiy kilometry, •' •

Žvaigždžiy yra įvairaus’ didumo. -Yra milžiniško didumo žvaigž
džiy, kurios šimtus’karty didesnės už Saulę. Pavyzdžiui, «Orijono 
žvaigždyno žvaigždės Betelgeizės skersmuo yra 300 karty didesnis už 
Saulės. Jei įsivaizduotume, kad Saulė yra šitos žvaigždės centre,tai 
visa Žemės orbita taip pat tilpty toj žvaigždėj.

Tačiau yra ir žvaigždžiy, vadinamyjy neužaugy. Jos esti Sau-
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lės dydžio ir net mažesnės (pavyzdžiui, Sirijaus palydovo radijusa. 
daro Saulės radijuso 0,05 dalį).

Dėl išspinduliuojamosios energijos žvaigždės taip pat skiria
si viena nuo kitos. Pati silpnoji mums žinomu žvaigždžių duoda tik 
1/50000 dalį Šviesos, kurių išspinduliuoja mūsų jSaulė. Jei /Saulę 
pakeistume šią žvaigžde, tai ant Žemės viskas sušaltų ir net žemės 
atmosfera suti'rštėtų iki kietumo.

Kita vertus^ rasime žvaigždžių, išspinduliuojančių šviesos ir 
šilimos šimtais tūkstančių kartų daugiau, kaip mūsų Saulė, Jei mūsų 
Saulę pakeistume tokia žvaigžde, tai temperatūra ant Žemės pakiltų 
iki 7000° Celsijaus ir, aišku be paaiškinimų, musų Žemė tada yisa 
pavirstų'garais. ' ,

Jei leisime, kad Saulės sistemos užimamų vidutiniškųjų erdvę, 
turi' kiekviena Paukščių Tako žvaigždė, tai tada mūsų Žemė dingtų 
jame, kaip vandens lašas vandenynuose. .'vieša per visų Paukščių Ta
kų perbėga tik per šimtus tūkstančių metų. Mažiausias kivynas (in
fusorium) , vos matomas per mikroskopų, savo dydžiu Žemės vandenims 
turi nepalyginti didesnės reikšmės, kaip Žemė Paukščių Takui. (Žr. 
3-jį brėžinį.) . '

Visatos. didybe

■ , Paukščių Take yra apie 10 000 milijonų žvaigždžių. Bet Paukš
čių Takas - tai ne vienintė'lis žvaigždžių susibūrimas: yra daugybė 
į jį panašių_žvaigždžių susibūrimų. Nuo Žemės, t.y. iŠ musų Paukš
čių Tako, žiūrint per stiprius teleskopus į šiuos susiburimus, jie' 
atrodo miglynais, turinčiais daugiau ar mažiau apskritas formas 
(žiūr. žemiau pridedamų piešinį). Jų skaičius gali būti taip ps: 
didelis, kaip ir Paukščių Tako žvaigždžių skaičius. (Zr. 4-jį brė
žinį .)

Nuotoliai tarp paukščių takų yra be galo milžiniški, ir, no
rint juos pereiti, lekiant šviesos greičiu, reikėtų sugaišti milijo
nus metų., . _

Jei jie butų atsiradę prieš 100-200 tūkstančių, metų, tai da
bar mes jų dar nematytume, nes per tų laikų Šviesos spindulys nebū
tų suspėjęs mūsų pasiekti. "Jie turėjo atsirasti prieš milijonus me
tų, kad matytume juos taip, kaip dabar matome...

Žvai£ždžių_judėjimas t .

Mūsų planetinė sistema, lyg audros nešama, juda erdvėje taip, 
kai Saulė kiekvienų sekundę nukeliauja apie 20 km. Panašų greitį 
tari ir visos žvaigždės, tik jos juda įvairiomis kryptimis,. Tik to
limųjų žvaigždžių greitį yra labai sunku išmatuoti. Kai kurios 
žvaigždės per sekundę perbėga šimtus kilometrų, tačiau, neatsižvel
giant į tokį judėjimo greitį, jų vietos pakeitimo ir per tūkstantį 
metų paprastomis akimis pastebėti negalėtume.

Taigi matome, kad terminas: "nejudamos žvaigždės", nors ir 
vartojamas, yra neteisingas.

Šitokio reiškinio priežastis - milžiniški nuotoliai. Jei kuri 
nors žvaigždė sumanytų šviesos greičiu apibėgti aplink Saulę arba 
aplink mus, tai ir tada jai reikėtų sugaišti šimtus ir tūkstančius 
metų. ’0 kiek gi laiko tokiai žvaigždei reikėtų bėgti, judant natu- 

‘raliu būdu, kuris yra šimtų tūkstančių kartų lėtesnis už Šviesos 
greitį?! .

Vadinasi, natūraliu greičiu keliaudamos, žvaigždės turėtų >u- 
gaišti daug milijonų metų, o per Šimtų metų galėtų pereiti tik ma-.ų 
laipsnio dalį. • / -

Jei gyventume ir mąstytume ypatingai lėtai, taip, kad čimias 
metų atitiktų vienų sekundę, tai tik tada savo akimis pamatytume
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nuostaby reginį:'įvairiomis kryptimis- šliaužiojančias žvaigždes .Vie
nu spindėjimas didėty, o kity silpnėty. lai kurios praeity taip ar
ti kad jy švieža apžlibinty. mus. Gi Paukščiy Takas-del savo tolio 
dar ilgai at rody t y. pastovus. , - ‘ \

J ■ '
Vaizdas,_žiūxiSt_iš .įyairiy. V.isatos tašky

kę pamatyty žmogus, jei jis galėt y valingu greičiu -kilnotis 
iš vieno Visaįoš taško į kitę?

Lėkdami nuo Žemės, pirmiausia pastebėtume, kaip greit mažėja 
Ž?mė,'kuri pradžioj, užėmusi truputį mažiau kaip pusę dangaus,at ro
dyty’ kaip pilkšva lėkštė, į kurios vidurį žiūrėtume. Lėkštė nuolat 
mažėty ir mažėtu ir pagaliau virsty milžinišku tašku.

Saulė keisis daug lėčiau- bijodami sudegti, stengsimės nuo 
jos nutolti. Žvaigždėto dangaus vaizdas nesikeis ilgokai. Bet štai 
Saulė jau virto žvaigžde, Žemės ir kity planety seniai nebematome;' 
žvaigzdyny raštas žymiai pasikeitė, - tik mažosios žvaigždės- ir 
Paukščiy Takas yra.tokie pat.

Lėkime greičiau, - tada visos didžiosios žvaigždės atrodys ji* 
iančios, kaip kad atrodo medžiai miške greit pro juos važiuojančio 
keleivio akim; vienos artėty ir šviesty stipriau, o kitos tolty ir 

.'nykty iš akly. Lėkime dar greičiau’. Jei mes skrendame išilgai Pauk- 
. ščiy Tako "paplotėlio'’, tai jo 'vienos pusės migla vis. labiau ir la

biau išsisklaisto ant žvaigždžiy, ir galy gale išnyksta. Aplink m/ — 
tome žvaigždes, bet Paukščiy Takas atrodo kaip pusratis tik i?- vi-- 
nos pusės. Lekiame toliau... Dabar ir žvaigždės matomos tik iš vil
nos pusės..'. Žvaigždės po truputį blanksta, žybčio ja , pranyksta , r- r 

'pasilieka tik Paukščiu Tako laukas. Šis laukas laipsniškai mt. ’u, 
virsdamas miglynu. .

įsižiūrime ir aplink matome daugybę, tokiy pat miglyny.Tai 
kiti.paukščiy takai. Nematyti aplink nei žvaigždžiy, nei Saulės, o 
vien tik šios dėmelės, kuriosx vos vos boluoja... (Zr. 5-jį brėži ų.’

Pralekiame visę dėmeliy' sambūrį, palikdami jas šone, vienon.: 
krūvoje. Krūva mažėja ir išnyksta. Visiška tamsa. Argi jau būtumei 
pasiekę" viso to galę, Visatos ribę? Kur čia apie tai galvoti*. - Le
kiame smarkiau ta pačia kryptimi, ir štai tamsumoje pradeda spindė
ti kita dėmeTiy krūva, ne toji, kurię.palikome. Viskas atvirkščia 
eile-kartojasi, - ir mes įžengiame į nauję Visatę, apie, kurioš bu- 
vimę -sužinome tik iŠ astronomy.

. • ; . V ~i_ s u ■ t i n &___ t_.r. aukos: jėga _ ,

Kokio dydžįo_abi_pus>ė_Ž^mė.s_kūny traukojs jėga?.

■ • Akmuo krinta į šulinį, svarstis spaudžia grindis — tai svorio 
• rezultatas. Tuo tarpu dar nėra išaiškinta, kodėl masė.traukia pana

šiai kita masę, kaip magnetas geležį. Nors daug bandymy buvo pada
ryta visuotinės traukos jėgai išaiškinti^-..betgi tuo tarpu tie aiš
kinimai dar ne visiškai-klausimu išsprendžia..

Be to, tie aiškintojai naudodavosi tokiais pradais, kurie bu
vo nė kiek neaiškesni, kaip abipusis vieno prie kito kūny traukimas. 
Ir kol tas klausimas bus tikrai.išaiškintas, geriau naudotis trau- 

/ kos jėgos dėsniu be jokiy aiškinimy. Šis dėsnis yra išreiškiamas vi 
Siškai aiškiai, matematiškai,'ir juo yra išaiškinta daugybė reiški
niu .

Imtojo rutulio arba taško'masės traukos jėga panašiai mažėja 
(nuo jos tolstant), kaip silpnėja šviesos jėga, toldama nuo .savo ri
tuliui o šaltinio. Tačiau tarp traukos jėgos ir šviesos neiau^ ’/s 
tėra .bendra. Iš tikryjy traukos jėga neišnyksta, neišsieikvoju, ne
priklauso temperatūros ir apšvietimo. Priešingu atveju, pavyz.E iii}
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įkaitintą arba šviečiantį daiktu trauktu su.nepastovia jėga ir Že
mė }- t.y. daiktas svertu nevienodai, o to iki šiol niekas nepastebė
jo. «

.Taigi visi kūnai ir visokiuose toliuose traukia vienas kita. .
'Tiktai įa’bai tiksliais ir sunkiais bandymais*'• galime nusta

tyti abipusę Žemės kuny traukimo jėgą, nes net tokiy masiy, kaip 
kalny, traukimo jėga labai maža. Žemės masė milžiniška, ir to<įėl 
jos veikimas yra lengvai pastebimas.

Mažę kūny traukos jėgą .pastebėtume, juos suartinę, jeigu ne
kliudytu. trintis. Du riebus žmonės, stovėdami vienas nuo. antro per 
vi-.ny metry, traukia.vienas antrą 1/20 mg jėga (miligramas - ma
žiausio vandens lašelio svoris). Jeigu ši ir sulenktu 1 m il
gio plauku lanku, tai jokiu būdu ji nepertrauktu jo; toji jėga ne-. 
pertrauktu, net pieniausio voratinklio. Tai argi gali ji pajudinti 
du. žmones, nugalėti palyginti milžinišką jy trintį .paviršiaus, ant 
kurio jie stovi.

Dvi rutulio pavidalo medžiagos tonos, kuriat centrai yra 1 m 
nuotolyje, t.raukia viena antrą 6 2/3 mg jėga.

I.mįoyio.s;_masys_trauk£d_jėga ir_dėsnis jorįklaus^ j_os. formos_ir
■ ’ .tankumo. . -

Nemanykite, kad imtosios masės traukos jj&ga priklauso vien 
tik jos didumo, tolio ir pritraukiamojo kunę> masės. Tiktai rutuliu 
arba materialiniu, taškys traukos jėga yra tiesiog proporcinga trau
kiančiu masiy sandaugai ir atvirkščiai proporcinga jy nuotolio kva
dratui. Kitokiy formy kūny traukos jėgos dėsniai gana'įnoringi. "Pa
vyzdžiui, kad beribio ilgio luitas, aprėžtas iš Sony, dviejy plor..-' 
tumy, turėty neaprėžto didumo masės kiekį, tai jo traukos jėga m:;: y. 
samprotavimu turėty būti neaprėžtai didelė. Tuo tarpu tikrovėje t ip 
nebūty. Traukos jėga būty labai silpna ir priklausyty luito storio 
bei tankumo; ji būty statmenose kryptyse nuo luito ir visur, visu 
se nuotoliuose, vienodo didumo.

Jej. Žemę suplotume į skridinio formos kūną, tai jos_ traukos 
jėga tiek sumažėty. kiek suplonėty tas skridinys. Tokiu budu Žemės 
traukos jėgą teoreriškai galima sumažinti tiek, kiek norima. 0 -kad 
sutrėkštos planetos daliy abipusė traukos jėga jos pačios nesulenk- 
ty į vamzdį arba kad negrąžinty jai astronominio lašelio formos.įsi- 
vaizduokime, kad diskas silpnai sukasi, o tai paraližuos (centriniu 
efektu) traukos jėga ir kliudys suardyti skridinį. Rutulio formrs 
planetos išpurimas'(planetos išpurimas į rutulio formą) taip pat 
mažina jos paviršiuje ir ,viduje traukos jėgą, bet nekeičia traukos 
jėgos jos išorėje. ■'

Kai kurios milžiniško didumo masės neturi jokios traukos jė-r 
gos. Pavyzdžiui, tuščias rutulys su koncentrinėmis sienelėmis arba 
tuščias su tokiomis pat sienelėmis cilindėrio vamzdys nepritraukia 
kūny, esančiy jy viduje, t.y. stovinčiy ne tik geometriniame centrq 
bet kur tik pakliūva.. Išorinė vamzdžio traukos jėga yra atvirkščiai 
proporcinga daikto toliui nuo'jo ašies. Gi išorinė rutulio traukos 
jėga yra atvirkščiai proporcinga tolio kvadratui nuo jo centro.

Vij3uotinės_traukc>s_jėgos_įtaka_planety_ir Saulė s_f£rmai_;
£vjoris_ant_įyairiy_planeįy

Žinome, kad dangaus kūnai yra milžiniškai dideli, ir dėl savo 
masiy didumo jie ryškiai parodo savo pritraukiamuj§ jėgą. Traukos 
jėgos dėka visos saulės ir didžiosios planetos turi beveik ' tobulą 

■ rutuliniy lašy formą.
.Ant įvairiy sauliy ir planety paviršiaus traukos jėga yra

' 11 y 1 - ■ j ■ ~i

■'Pirmuosius tikslius bandymus padare su rutuliy traukos jigs' 
Kavendišas, o su kalny traukos jėga - Maskelinas.
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skirtinga; tai priklauso ją'masės ir tankumo.
Jei ant žemės žmogus pakelia 80 kg ir peršoka per kėdę, tai 

ant Mėnulio jis galės pakelti karvę ir peršokti per augštą užtvaru. 
Ant Saulės jįs negalės pastovėti: kris ir mirtinai užsimuš nuo savo 
traukos jėgos, ries, šį' jėga yra 27,5 karto didesnė, kaip ant Žemės. 
Ant Marso ir Merkurijaus žmogus pakels 160-240 kg ir lengvai per
šoks, per stalą. Ant Jupiterio be jokios naštos jis vos pavilks ko
jas, lyg neštą š'rit pečią didžiausią svorį.. Ant asteroidą jis pak jis 
namus, peršoks augščiausius medžius, bokštus, miškus, plačias dau
bas ir didelius kalnus, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio bus asti-k 
roidas, ant kurio jis darys tuos bandymus. Pagaliau ant aerolitą,/ 
kurią skersmenys vos siekia kelias dešimtis metrą, žmogus jokio 
traukimo nepastebės. —, . ' - . . •

Traukos jėga apriboja.ant įvairią planetą.kalną,pastatą,or
ganizmą augš t į. ^Kalnai ant Mėnulio galėtą būti šešįs kartus augš- 
tesni, kaip ant žemės, ir jei jie^yra beveik lygus žemės kalnams, 
tai tik atsitiktinai..Juk ir ant Žemės kalną augštis nepasiekia ga
limo maksimumo. Asteroidą nelygumai yra tokie milžiniški, kad‘ jie 
perviršija pačios planetos didumus, todėl ir ją formos yra be galo 
įvairios ir gal.yra visai nerutulinės. Aišku, kad jie turi nelygią 
akmeną’arba skeveldrą pavidalus. Tai - tik leidimas, nes ją formą 
negalima įžiūrėti per teleskopą; o tą išvadą padarėme, iš ■ dalies 
vadovaudamiesi teorija, iš dalies - ją šviesos jėgos kitimu.Kai ku
rie ją .sukdamiesi atspindi čia didesnį, čia mažesnį Saulės spindu- 
lią kiekį, ir stebėtojui, žiūrint per teleskopą, atrodo mažomis 
žvaigždelėmis j kai'talio jančiomis savo ryškumą.

Jei žmogus ant Žemės būtą 2-5 kartus didesnis, tai_jis vos 
galėtą pavilkti: kojas jos paviršiumi; o jei 6 kartus jis butą di
desnis/ tai galėtą tik gulėti minkštame patale arba 'Stovėti vandeny, 
fuo tarpu tas pats dešimties metrą augščio žmogus ant Mėnulio jaus- 
tąsi visai laisvai.

' Ant asteroidą#laisvai judėtą didžiulio bokšto didumo ir dar 
augštesni milžinai. Milžinas,_sveriąs 554 000 toną ir savo * ranka 
pasiekiąs Eifelio, bokšto viršūnę, ant asteroido, turinčio pjūvyje 
150 km'apskritimą (leidžiant, kad jis yra rutulio formos) ir žemės, 
tankumo vidurkį, šokinėtą ir žaistu, kaip vaikas. Tuo tarpu’ ant 
Saulės galėtą gyventi .tik 5 cm augščio liliputai.

J Nuo planetą sukimosi apie ašį traukos, jėgos įtaka ją formai 
darosi sudėtingesnė. . . ‘ ,

Sukimosi dėka yisįos planetos ir Sąule daugiau ar mažiau save 
ašies kryptimi yra suslėgtos. J.ei sukimasis tolydžio didėtą, pakan
kamo purumo planeta pradžioje pavirstą paplotėliu, o paskui žiua 
su centriniu kamuoliu. Žiedas galėtą susproginėti į dalis,' kurios 
suktąsi aplink vidurinį kūną.

Kas būtą_su .Žemėj.. jei. Saulė, nustotą j.ą_prie .savęs įraukusi

• Traukos jėga prilaiko planetas arti Saulės ir palydovus arti 
ją atitinkamą planetą ir neleidžia jiems nutolti į beribę ir šal , 
erdvę.

Jei Saulė neprįlaikytą Žemės, tai nepraeitą nė_vienerią metą ; 
kai viskas, kas ant Žemės yra gyva ir neapsaugota, žutą, nes žemė 
greitai nuo Saulės atitoltą. Saulė pavirstą ryškia žvaigžde, kuri 
šviestą ir šildytą 40 kartą silpniau, kaip dabartinė Saulė. Po 2-5 
metą atmosferos ir išorinią planetos dalią temperatūra mažai kuo 
skirtąsi nuo dangaus erdvės temperatūros; vėliau išnyktą ir šviesa; 
liktą tik šalta, kaip ledas, naktis su labai gražiu, bet , liudnu 
dangumi. Vandenynai užšaltą, oras sutirštėtą ir numarintą žmogą,be
sišildantį urvuose prie paskutinio židinio. Viskas išsisklaidytą į 
įvairias puses, planetinė sistema nustotą egzistavusi. Jei planetos
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su žūstančiais jy gyventojais po keleto šimtu tukstančiy mėty, ir 
susidurtą su antra §aule, - o tai labai maža tėra galima, - tai vėl ‘ 
po 2-3 mėty, nutolty J nuo jos. Per tokį trumpa laikotarpį žuvusi 
arba rusenanti Žetaės gyventoją gyvybė nesuspėtą atgyti.
. Štai kokia galią turi traukos jėga’...

Toliui didėjant, toji jėga mažėja, kaip šviesa, garsas ;ir ši
luma. Ji kinta, laikydamasi to paties dėsnio, kaip ir minėtieji dy
džiai. ' ' ■ , ' ■

. Ji lyg išsisklaido, ištirpsta, vis daugiau ir daugiau,teidama 
nuo jėgos šaltinio, išsiplečia erdveje.

Saulė traukia Žemę 50 000 karty, silpniau, negu traukty tu</at
veju, jei toji pati Žemė stovety ant pačio Saulės paviršiaus.Tačiau 
ir šios jėgos pakanka natūraliam tiesiaeigiam Žemės judėjimui/ pa
versti kreivu judėjimu, tiksliau kalbant, elipsiniu jūdėjimy/

Saulė negali ilgai sulaikyti ty dangaus kūny, kurie labai 
greit juda; ji atitraukia juos nuo tiesaus kelio, bet neilgam:grei
tis padaro savo darby, ir kūnas nulekia į beribes.erdves. Tokiais 
kūnais yra meteorai ir kometos; kai kurie jy grįžta atgal prie Sau
lės; pastaryjy kelias (trajektorija, orbita) turi labai ištiesto ra
to pavidalą. 6-sis piešinys supažindina skaitytoj© su lekiančiu me
teoru.

Abipusė £vaigždžįy_ir _paukšči.y_taky. traukos. jėga^ Kur nėra 
traukoj jįėgo_s?

Kai nuo-žvakės tolstame, jos šviesa silpnėja; visai tokia pat 
• priklausomybė tarp tolio ir traukos jėgos.

Nuo žvakės atitolę 10 - 100 km, jos jau nebematome; panašiai 
ir čia: atsitolinę pakankamai nuo traukos jėgos šaltinio, musy ju
timo organai visai praranda sugebėjimą nustatyti arba nors pastebė
ti be galo sumažėjusi© traukos jėgą.

• Tarpžvaigždinėje erdvėje, ypač erdvėje tarp paukščiy taky 
"dėmeliy",, mūšy organai neįstengty pastebėti traukos jėgos. buvimo.

Tariamosios traukos, jėgos, nebuvimas.

Nėra reikalo brautis taip toli, kad būty galima stebėti įvai
rius reiškinius, -vykstančius be traukos jėgos. , 

Įsivaizduokime atsidūrę ant mažytės planetėles, kuri sukasi 
aplink Saulę ir yra kažkur tarp Marso ir Jupiterio, t.y. asteroi.y 
ruože arba už jo riby, arčiau Žemės. Negali būti ir kalbos apie tai, 
kad tokiy planetėliy nėra. Jei mes jy visy nematome per teleskopą, 
tai tik dėl to, kad jos yra labai mažos. , /

Planetinėje sistemoje netrūksta akmenėliy, žirniy ir dulkeli.; 
dydžio planety, kurios' nuolat skrodžia musy atmosferą, įkaisdamor 
nuo jos ir šviesdamos kaip žvaigždės (aerolitąi, arba "krintančios 
žvaigždės"). Kartais jos pasiekia ir kietąjį Žemės pavirčiy, - mes 
tada jas renkame ir, padėję į muziejus, saugojame.

Sakysime, kad esame ant planetėles, kurios skersmuo siekia 
vos kelias dešimtis'metry. Jos traukos jėgą galime atmesti, nes ji 
bus be galo maža. Pavyzdžiui, jei jos skersmuo buty 12 m ilgumo, o 
tankumas buty lygus Žemės tankumo vidurkiui (5,5), tai tokios pla
netos paviršiuje traukos jėga būty 1 000 000 karty mažesnė, kaip 
Žemės. (

Kyla klausimas: ar mūšy mažoji traukos jėga keisis nuo Saulės 
traukos jėgos šioj planetėlėj?

Saulė duoda planetai žinomąjį judėjimą,.tačiau tokį pat judė
jimą ji duoda ir mūšy kūnams. Saulė pakeičia planetos- judėjimą, bet

x'Juk musy prielaida ir ši Saulė Žemės netraukty.
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lygiai taip-pat pakeičia ji ir musą kūną judėjimą.Taigi,pavyzdžiui, 
jei negalėtume planetos’paviršiaus pasiekti, neveikiant.Saulės trau
kos jėgai, tai, ir minėtam veikimui^esant, negalėtume prie jos nė 
prisiartinti, nei nuo jos nutolti. Šis pavyzdys' rodo y kad, veikiant 
pasalinei traukos jėgai, musą santykis su planeta nepasikeis; jie- 
svarbUj kiek tą jėgą veiktą ir iš kur jos veiktą, tik svarbu,kad ją 
centrą toliai nuo stebimos kūną grupės butą dideli, palyginus su 
stebimosios grupės didumu.

Tai suprasite, jei prisiminsite, kaip viena ir-ta pati van
dens srovė neša skiedrą krūvą, bet ją abipusis santykis ilgai nepa
sikeičia. Skiedrą krūva - tai mes su savo planetėle, srovė - Saulės 
traukos "jėga. . * .

Taigi traukos jėgos ant-kiekvieno mažyčio, asteroido, kurio 
skersmuo siekia tik keletą metrą, tariamai gal’ima ir nerasti.

Tačiau ir didelės_masės, net milžiniškos, . savo traukos jėga 
gali neturėti-kitiems kūnams jokios įtakos. Jau žinome-, kad tuščia
viduris rutulys.visiškai mechaniškai neveikia kūną, kurie_yra jo 
viduje arba ant jo vidinio paviršiaus. Jei mūsą planeta būtą tuš
čias stiklinis rutulys, turįs oro ir augalą, tai mes turėtume pui
kiausią "'laboratoriją bandymams daryti. Tiesa, ir pats oras turi 
traukos jėgos, bet ji palyginti yra labai maža.

Musą stilinė sfera aplekia aplink Saulę tarp Marso ir Jupite
rio orbitą'; Ar tai ne perdaug toli? Ar negalėtume ant pačios Žemės 
arba labai arti jos sudaryti tokią sąlygą, kur traukos jėgos lyg ir 
nebūtą? Taip, galėtume; -tik tuo tarpu patylėsime ir įsivaizduosime, 
kad kažkokiu stebuklu Žemė nustojo traukos jėgos. Aprašysime, kas 
tada įvyks..'. • • ■ .

Žmogus taip yra’suaugęs su supančia jį aplinka, kad be jos 
negali tinkamai paaiškinti reiškinią, vykstančią be traukos jėgos; 
todėl ir visą aplinką su mažomis išimtimis pasistengsime saugoti.

Reiškiniai, vykstantieji be t r a. u -
", k o s jėgos -

Traukos. Jėgai išnykus ant. .Žemės. .

Sakysime, kad.ant Žemės rutulio išnyko traukos jėga:oras aki
mirka pranyko, upės nustojo tekėjusios2 juros užvirė ir- išgaravo 
tarpplanetinėj e erdvėje, augalai sudžiūvo, gyvuliai žuvo,Pasikeiti
mą įvyks dar daugiau, bet užtenka ir tą, kuriuos paminėjome.

Traukos .jėga išnyko, - bet telieka oras; ir'tėneišgaruoja nei 
jūros, nei upės. Tai padaryti labai sunku, bet prileisti galima. Ta 
proga leisime, kad ir paros centrinė Žemės sukimosi jėga neišsklai
dė į įvairias šalis visą esančią ant Žemės paviršiaus daiktą.

Kad viskas taip vyktą, Žemė privalo nesisukti, o orą privalo 
sulaikyti nuo išgaravimo tvirtas krištolinio stiklo apgaūbas, pana
šus į senovės tautą įsivaizduotąjį dangą: tada išliks ir drėgmė, - 
augalai neišdžius, ir gyvieji padarai neišgais, . . .

Šiaip ar taip, gyvensime įprastose aplinkybėse: betruks tik 
traukos jėgos. ' ,

Kag atgijtiko_namuogej v ./ >.

Vakar atsigulėme, nieko-nepaprasta nepastebėję, o ’ šiandien 
pabudome laisvoje nuo Traukos jėgos aplinkoje.

Buvo taip. Pabundu nuo Širdies tirpimo, o tai paprastai esti 
iš augšto krentant. Nusimetu antklodę ir matau, kad mano lova^ stų-' 
vi tiesiai, kaip stulpas, o aš iš jos nekrinta. Mano draugas, mie
gojęs tame pačiame kambaryje su /manimi, pabudo nuo tokio pat pbjū- 

•čio ir nuo šalčio: čiužinys savo tamprumu nustūmė jį kartu su ant-
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klode, ir jis atsidūrė palubėje, tačiau, negalėdamas iŠ visy. pusię 
apsikloti, šalo nuo vėsaus, ryto. oro. .

Mano antklodė vos laikosi, ant manęs, kažkokiu "būdu įstrigusi 
lovoje, bet aš pats vos liečiu čiužinį.

Man vis rodosi, kad krintu... Tirpsta širdis; apsižvalgęs ma
tau, kad viskas savo vietoje.-.. Nusiraminu; bet., vos tik užsimirštu, 
uj.rdis ir vėl nutirpsta. Po truputį momentai tarp širdies tirpimo 
tf rpy. didėja - apgaulingas kritimo jutimas silpnėja. Bet kai, norė
damas apsirengti, pasikėliau, tai netikėtai ir gana lengvai nulė
kiau priešingon pusėn... Širdis vėl pradėjo neramiai plakti; nusto
jau skyręs, grindis nuo luby, viršy nuo apačios. Man atrodė,kad kam
barys sukosi kartu su sodu ir pro langus matomu dangumi. Baisine
išsakyta maišatis. ' x ,

Orą lakiojau po visas kambario kartės, nuo luby ant grindy įr 
atgal; prieš savo norą erdvėje vartalrojausi, kaip koks klounas.vi
somis kupo dalimis užgaudavau daiktus, kuriuos savo smūgiais pri- 
versdavau judėti... Viskas galvoje susimaišė, o čia dar prisidėjo 
ir tas nemalonus širdies tirpimas...

Norėdami pasiimti apsirengti drabužiy, ^išjudinome viet-ii- 
visus daiktus - viskas lėkė, sukosi, trinksėjo į mus ir į sienas i ' 
mes'vienas į kitą. , •

Po kambarį, draugiškai susikibusios, lakstė apatinukės su 
skrybėle; gražiai vingiuodami, plaukė plaidknis su spinta; batai ii 
kojinės klajojo įvairiose vietose;’ leki prie vieno daikto, tuo tar
pu kitas pasislepia kokiame nors užkampyje. 1

Blogą kelig mes pasirinkome, todėl ir blaškėmės, kaip ' musės 
lempos stikle... Pamiršdavome patys laikytis ir prilaikyti būtinus, 
dar neapsivilktus drabužius, - ir štai - kartu su- perpus apsimauto
mis kelnėmis vartaliojomės2 užmiršdami pačiupti palaidinius ir tuo 
patim pasidarydami naujy rūpesčiy. ' ■ , '

Knygos lentynose, įvairūs smulkūs daiktai tarytum atgijo ir 
klajojo, neturėdami, matyt, rimto noro pasilsėti. . -

Kambarys atrodė kaip žuvyi skiaurė; nebuvo galima apsigręžti, 
kad ko nors' nepaliestum; stalai, kėdės, taburetės, veidrodžiai, at
sidūrę ore, kaip kas norėjo', išdarinėjo pasikeitimus, keldami di
džiausią netvarką.

Knygos atsivertė, išlakstė ir vartaliodamosios tarytum kalbė
jo’ •’Skaitykite mus iš visy pusiy, - štai iš nuobodumo mes pačios 
pas jus atėjome.”

Kai atstumdąvome įkyry. daiktu, kuris tiesiog lįsdavo į akis, 
užkliūdavo už nosies, kutendavo ausis, draikydavo plaukus, tai jis, 
lyg pykdamas ir keršydamas mums už mūšy, akiplėšiškumu,blaškydavosi, 
kaip apsvaigęs j iš kertės- į kertę, mus užgaudamas ir vartydamas ki
tus daiktus, kurie savo judėjimu keldavo neįtikėtinu netvarką.Pama
žu tas ■daiktas> nusiramindavQriir :kantaj,s,ruduodavo, kokiai nors lėlei 
šonan, tarytum sakydamas: "0 tu. k c- gi nębruzdI'?"4>ir”ta'”fm3:hVO'Uraz-- 
dėti. ' ..o.. '

Kišeninis laikrodis, atsitiktinai sučiuptas už grandini’io. 
kuris vilkosi kaip gyvatė, parodė mums laiką, o mes atsidekoūamt 
įgrūdome jį. į liemenes kišenę. v ...

Tvarkos nebuvo, galima grąžinti: vjuo uoliau bandėme ją atsta
tyti, juo labiau, ji iro... bvytuoklinis laikrodis stovėjo.Jokiu i.a-- 
du negalėjome’ jo išjudinti", kad ' eįty: mat, švytuoklė atsisakė juo-.- 
ti. Nuo smūgio vanduo išsiliejo iš ropinės ir, pradžioje ’.lekiojęs 
judančio kamuolio pavidalu, paskui nuo atsitrenkimy. suskildavo į 
lašus, kurie galy gale prilipdavo prie sieny. ir jomis sliauž-iodavo.

Kituose.kambariuose ,taip pat ne viskas buvo savo vistojeįbet, 
kadangi ten niekas nedarė'jokios tvarkos, tai bent daiktai nejudėjo, 
nešokinėjo, nesitrankė. Tačiau, geriau prisižiūrėję., ir ten tūtuv.s 
galėję pastebėti bent silpną bastymąsi. •
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'■2s s ■ T-uoi. tarpu- kai namuos e.buvo visiškas nhaosaš,sodas atrbdė,kaip 
i^vlsados? žaliavo? medžiai, Š'hai»ž)iė:j•§£ Žole, kvepėjo galės' ir .'jįi 

’ kvhpas'pasiekdavo’ mus pro atdaro lango; tinklelį/Bijojau)'. pašalint i 
tinklelį, nes buvo baisu netekti daiktu, kurie jau nekaltu * buvo 
prie rėmę prisiartinę, žiūrinėjo į sodę ir, lyg gailėdamies!, "kad 
negali toliau keliauti, lėtai lėtai atsitolindavo,'...

Mes- šiek tiek apsipratome naujose sąlygose: aš nerėkdavau,kai 
atsidurdavau,galva žemyn, tarp "dangaus ir žemės"4 širdis betirpdavo, 
išmokome vietoje .laikytis; ir norima kryptimi judėti,

,Tačiau..vis dai negalėjome Įprasti lakioti nesisukdami: atsi
trenki ir būtinai, nors ir silpnai, imi suktis; tai nemalonu, nes 
atrodo, kad viskas aplink sukaliojasi, o čia dar-ir galva'' ■sukasi. 
Taip pat buvo sunku, nusikratyti 'mintimi, kad namas.-svyrub-ja ir 'juda- 
Nel-engvar įsitikinti,. kėd j'udi' tik tę.’/' -;r£r atbodo ’--'kkd
pastūmei kambarį, ir jis kaip lengvuti^ laivelis nap-lauk'-ia' atgalV7

Nevikrus šuolisr,_laimingai_pasibaigęs. - ėc? y
: 7“ T.;r- ■, ;-'r; ■ ■ n

Nepamanyk, skaitytojau, kad laisvoje huo'traŪkob>".fėgWj'erdV':- 
j e kūnai .turi savybę patys savaime -judėti. Nėjudęs kūnas tbkibj ar.-t 
linko j be pašalinės jėgos veikimo niekuomet nejuda; 1r-‘- • atiffkkš'o-ia-i^. 
judęs kūnas ..amžinai juda. Jei pas mus viskas- judė jo,- 4;a-i Vyko' ■ tiC 
dėl; to, -kad/neturinčiose .traukos jėgos vietose' nėra trinties/'-ku 
daugiausia sukelia pati-traukos jėga, - ir tod'ėlį'^ž'i^kai^š^iau^Ėfe’s. 
pastangos, - menko oro paputiino, - kad, daiktę pastūmėsiąs, i? v’lė^i 
privers turn-'ta-pačia kryptimi lėkti amžinai ir sukaliotis*; -?- 

. . - Labai sunku pastatyti daiktę, nedavus -jam, nors ir r netyčia',
kokio'smūgio;-pavyzdžiui, pamėginkite-tiesiai ant .-griridę- p&syatyti 
virtuvę. Atrodo,, kad. tai labai -lengvai. Bet 'jums tai nepasiseks net 
ir tuo.atveju, kad ir jus pačius kas nors prilaikytę. - - \

„ vi-Kol jūs* rankomis virtuvę spaudžiate prie grindę, viskas gerui 
jis. stovi; bet, vos tik jūs atitrauksite rankas-, jis tuojau pra- 

dą9‘-įlabal.-.iabai. lėtai-’krypti ant šono, virsti. J?o kokiyr penkię .mi- 
nu^ię Virtuvas pakils.nuo grindy ir ję nebesieks... Mat, reikalas 
toks: kai atitraukėme nuo virtuvo rankas, tai teikėme jam tam tikrę 
judėjimą, kylantį nuo nelaisvai drebančiu rankę.

Kūniji lakstymu laisvoje nuo traukos jėgos aplinkoje galima pa
lyginti su šiukšlių judėjimu tvenkinyje. Pažiūrėkite, kokios jos
yra neramios: nuolat juda, nuolat slenka, tačiau vandenyje jos su
tinka pakankamai milžiniško pasipriešinimo...

Ne be rezultatę nuo' sienos prie sienos laužyta linija perlė
kėme visus kambarius ir atsidūrėme iš oro pusės prie prianglo dur^i. 
.čia susinęstėmė. Atsispirs! - ir nulėksi į "dangę". Kaip iš ten 
reikės grįžti? Padarėme Šuolį į sodę, bet neteisingai apskaičiavome 
'pėr aūgštai paėmėme) ir'nulėkėme į kalnę, neliesdami neigiaug$- 
čiausię medžię. : J. -z:.-.•• .-""17-''

Veltui tiesėme į juos rankas, kad kaip nors už ję viršūnių 
galėtume užsikabinti, -medžiai tolinosi ir leidosi žemyn,lyg griū
dami. Be to, nuo rankę ir kojp (ore) mosikavimo a- ^radėjau . suka
liotis, ir man rodėsi, kad visa milžiniška vietovė, nuo kurios •-;.o-. 
linausi,. sukaliojosi: kartais ji būdavo viršum mano, galvoj d po. z.a 
nimi bedugnė), kartais tapdavę siena, kartais.- pasirodydavo,''' kai. ny, 
šaunančiu į'dangę.,,. , ■'

Aš - vienas; draugas pasiliko, nors ir šaukė man: ’ a-?
vysiu". JJoriu. jo palaukti, sustoti; mosikuoju rankomis , t-;.
veltui... Žinau, kad-lekiu., bet jutimais to pažinti ..‘.nęgaliuįmn;,^:’*- 
rodo, kad :aš visai nejudu,- o- juda Žemė... ■ įvyko) tai', -k<£>š. bįjpy-fu: 
lekiu į 'beribę erdvę; kad tapčiau Saulės palydovu.)

įvyko tai, apie kę ač, kažkada seniai, gulėdamas .pievoje ir
Žiūrėdamas į giedrę dangę, galvojau:' "0 kas. butę, jei aš ten-hukrie-
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čiau9” Ir štai daba^ aš krentu; oras plevena mano drabužius.,.
Praeina valanda. - aš vis dar nesustoja... Kad ir kažkaip 

.Stengiuos sustoti - bet veltui... Draugas dingo iš aklą.
. Toli kažkas matyti. . arčiau ir arčiau... Tai statinė..Tarkšt 

;i į mane L-,01, trauk tave velniai, - vikriai skėlė man per ausįl
Nuo smūgio lekiu į kitą pusę... Puiku*. Kaip tik atgal... Štai 

•ir sodas... 0 štai ir draugas, bejėgiai lekiąs... Sugriebiu jo iš
tiestą koję ir kartu (nelabai grakščiai) nugrimstame į sodo šešė
liu vėsumą. Lapai kutena musu veidus.

Bet mes į nieką nekreipiame dėmesio ir, susijaudinimu išvar
ginti, atsargiai, pamokyti liūdno patyrimo, nuo medžio prie medžio, 
nuo šakelės prie šakelės, prisikasome iki pavietės, sandariai užsi
darome. ir užmiegame.

Jei kas būti;, matęs, kiek mes kietai mi \gojome iš nuovargio ir . 
vergyventą jaudinančią įvykią* Žinoma, negalima sugalvoti tokio min 
ličio- patalo, kokį duoda kiekvienoje vietoje laisva nuo traukos '4' - 
go3 aplinka. *

Kas; įvyko spdej?

Čiuožėme arti paviršiaus, užkliūdami už žolės; kaip plaštakės 
lietėme gėles, gėrėjomės ją šviežumu ir kvapumu... Kaip paukščiai 
praskrisdavome tarp krūmą ir medžią, griebdavomės už ją ir,apskrie
ja apie juos, keletą kartą ir pasilingavę, kaip paukšteliai, nutupią 
iš lėto-ant plonos kartelės, sustodavome...

Gera arti paviršiaus nejudomiems gulėti; kartais atrodė, 
kad esame panardinti ypatingai skaidriame vandenyje arba - kad gu
lime ant švaraus veidrodžio stiklo.-

Kad galėtume sparčiau judėti, reikėjo kojomis spirtis nuo me- 
džją kamieno visai taip; kaip, gulėdamas ant nugaros,darydavau mau
dydamasis; atsirasdavo-10-15 km greitis per valandą. Bet oro pasi
priešinimas greit jį susilpnindavo, todėl patogiau buvo atsispirdi- 
nėti dažniau ir silpniau. To pasipriešinimo dėliai kažin ar butume 
galėję tekiame pradžios greityje išlėkti už atmosferos ribos. Juk. 
oro srovės mus, baisiai traukos jėgos nebuvimo nusilpnintus, galėjo 
laisvai- nunešti. ‘ .

' Kaji a t šit ikc j»j?3gte?

Atsibastė arba, tikriau pasakius, atlėkė pas mus į sodą vie
nas pažįstamas iš miesto ir, valgydamas prinokusius obuolius,su di
deliu susijaudinimu papasakojo, kokią ten įvykią vykstama.

Mieste baisus triukšmas: arkliai, vežimai, žmonės ir net na-, 
mai , blogai pritvirtinti prie savo pamatą, kartu su visais buvu
siais juose daiktais lakioja po orą kaip dulkelės ir pūkeliai...

... Vanduo, išsiliejęs iš upią, tvenkinią ir šulinią,. senka ,į 
žemę arba lakioja pavidalu įvairaus didumo kamuolią panašią į m Ji}.; 
burbulus, turinčius tik didesnį tankumą. Toks kamuolys kartais i' 
žiniško dydžio, susidūręs su žmogumi, nemokančiu jo pašalinti aš 
savo kelio, apipila jį nuo galvos iki koją vandeniu, prilimpa ;riu’ 
jo, .-. ir žmogus visas šlapias purtosi kaip šuo.

Vėliau visi išmoko laimingai keliauti, bet pradžioje bove. 
juokinga ir nemalonu.

Vanduo, stovėjęs po Žemės paviršiumi, dėl kapiliaringumo*> , 
traukos jėgos neprilaikomaš; kilo į Žemės paviršią, ir augalai,gau
dami pakankamai drėgmės, nepasigedo lietaus. Iš tikrąją^ matėme vi
sur drėgną, kaip po lietaus, žemę, tačiau žole ir lapą žalumas tu.o 
visai be rasos. .

Xy Blaiikialaibumas, arba kapiliaringumas - savumas, kuriuo, pa 
vyzdžiui, žibalas kyla knatu.
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Visur riksmas,klegesys‘viskas lekia ne ten,kur nori... Viskas 
šliaužia, vartaliojasi;, girdėti išgąsčio arba nustebimo riksmy... 
Girdėti juoko, griausmingo arba skardaus ir nieko nebojančio.

Oru lakioja neskraiduokliai: katės, vabzdžiai be sparnu, 
nes, kaukdami įvairiais garsais; o skraiduokliai gyvūnai ; kažkai: 
keistai juda - visi augštyn; matyti, kad neprisitaikę prie nauju 
sylygy. Visa karvių banda atsidūrė padebesiniame "prieglobstyj 
0 Štai kareiviu kuopa, užmiršusi drausmę: vieni stovi kojomis augš-
tyn, antri šonu, d treti - kaip pakrypę stulpai, - žodžiu4toji kuo
pa atrodo, kaip be tvarkos išmėtyta degtuky krūvelė arba kaip viniy 
stirtelė.

■Nelaimingos buvo moterys. Jy daugelis .lėkdamos darydavo įvai- 
riy formy kūliavirsčiy. Mat, jos nenorėdavo pasiduoti inercijos vei
kimui. Čia -pasitaikydavo matyti įvairiy akrobatiniy numeriu. Y pa i 
daug įvairumo buvo sporte, kai jos lėkdavo būriais. Oi, kokiy vaiz- * 
dy buvo!..

J^rdyėjj?

Lekiame lygiai, vienodame augštyje; jei pakeliui pasitaikyda
vo dauba, upė, tai atrodo, kad žemė yra įdubusi. Ir tas įdubimas 
yra pavidalo bedugnės, kurios dugne spindi vandens likučiai,daryda
mi nuostabias, pasakiškas formas... Veltui apmiršta širdys: mes į 
ty. bedugnę nekrintame2 o skrendame per jy kaip lietaus debesys,kaip 
paukščiai arba kaip pūkeliai, pagauti stipraus vėjo. Kartais leng
vu! atsitrenkiame į kalnelį: tada paraleliškai atšokstame_nuo jo ir 
lekiame į jį taip nežymiai, lyg jis pats artintysi prie musy;grieb- 
damiesi už jo žoliy, krūmy, akmeny, pakeičiame kryptį, - ir vėl ho
rizontaliai lekiame.

Bet judėjimas palaipsniui silpnėjo; reikėjo jį atsispyrimais 
atnaujinti, ir todėl augštai lėkti buvo nepatogu: nėra ko atsispir
ti. _ . ‘ ,

-Kartais lakdavome taip,- kad galva būdavo žemyn, o kojos augš
tyn,■ - ir tada Žemė viršum mūšy atrodydavo_kaip plokštama su žemyn 
apversty vįršuniy miškais ir kalnais; po musy kojomis buvo bedugnė, 
tačiau ten mes nekrisdavome. Kai, gulsčiai gulėdami., lėkdavome, tai 
atrodė, kad kildavome ir leisdavomės paliai sieny. Žemė stovėjo šo
nu, kaip siena su prisagstytais ant jos medžiais Ir kalnais, o ?’š 
kity pusiy buvo bedugnė. '

Paskui išnyko visos iliuzijos, - nustojome Žemę laikyti įno
ringo vėjo malūnėliu ir aiškiai pajutome savo judėjimo kryptį taip, 
kaip palaipsniui jy pajunta naujokas keleivis, plaukdamas laiveliu
upe, kuriam iš pradžios atrodo, kad upės krantai slenka.

Ilgainiui išmokome judėti norimame augštyje ir kur patinka. 
Tuo atžvilgiu mums patarnavo sparnai, kurie, nors buvo didelio na- 
viršiauSj.nė trupučio nesvėrė ir be mažiausiy mūšy pastangy lėkė 
paskui mus. Sparnais išvengdavome nemalonaus vartaliojimosi ir savo 
skridimy galėdavome tvarkyti, kaip paukščiai, eikvodami visai nežy- ■ 

.mią jegy dalį. 10-20 km lengvai pralėkdavome per valandy, nuovargio 
nejusJami. Gulsčiomis galėdavome slinkti du kartus greičiau.Kai la
bai pavergdavome nuo įvairiy akrobatišky triuky, sustodavome erdvė
je, ilsėdavomės, pasisotindavome, miegodavome arba gėrėdavomės gra
žiais vaizdais. Valgant duona, mėsa, gėrimai ropinėse, - viskas bu
vo ore išdėliojama, kaip ant stalo.

Buvo malonu lakioti per kalnus, tamsius tarpeklius, miškus ir 
vandenis... Po keleto "žaismingos" kelionės dieny atsidūrėm^ šilta
me klimate. • Nuo nuodingy gyvačiy, grobuonišky žveriy ir t.t. atsi
tverėme geležiniu tinkleliu, kuris slinko oru paskui mus. Be to,ne
protingieji padarai buvo visai nuginkluoti ir atsidūrė tokioje pat 
apleistoje būklėje, kokioje buvo ir žmonės pačioje traukos jėgos
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išnykimo pradžioje. Didesnė ją dalis žuvo, kita dalis turėjo žūti, 
nes jie tik atsitiktinei rasdavo maisto ir'vandens.

Maitinomės gardžiais riešutais ii kitais vaisiais, kurią pa
sirinkdavome, žinoma, be jokio vargo.

Žmonės vis labiau ir labiau prisitaikindavo prie naujai sąlygą. 
Tuo tarpu gyvuliai žūdavo, nes negalėdavo pakelti tos būklės ir ne
suprasdavo, kas vyksta; gi augalai išsigelbėdavo j visiško supratimo 
neturėdami. • _ ,

Kartais matydavome tragediją:- koks nors nelaimingas ■ gromuli- 
nis gyvulys, būdamas vos keletą metrą nuo tankios sultingos žolės, 
žūdavo iš bado; tik sustiprintais į orą smūgiais jis atsitiktinai 
prisiartindavo prie žemės ir griebdavo maistą, tuo tarpu kai naujas 
neprotingas kojy, judesys nunešdavo gyvulį kur kas augščiau ir to
liau, negu kad pirmiau jis buvo.

Grobuoniškiems neskrajojantiems gyvuliams- ( skra jo jantie ji var-, 
gaiš negalais su naujomis sąlygomis apsidorodavo) buvo dar blogiau; , 
retai, labai retai jie užlėkdavo maisto arba maistas užklysdavo 
juos,.. Matėme ir tokią sceną: nelaiminga avytė, stirna,elnias,kar
vė , arklys, kiškis, noromis nenoromis lindo lokiui, liūtui, vilkui į 
gerklę... Jie bliovė, žvengė, mykė, - tašiau negalėjo skaudaus li
kimo išvengti. Pagaliau atsitikdavo, kad gyvulys tik per kokį metrą 
pralėkdavo pro plėšrūną, kuris, kad ir labai norėdamas, pasinaudoti 
grobiu negalėdavo. Būdavo ir taip, kad gyvulys smogdavo grobuoniui 
į užpakalį ir, nepatekęs pastarajam į nagus, rekošėtu nulėkdavo' at
gal. Jei būdavo galima arba reikalinga, mes pagelbėdavome gyvuliui.

Traukos jėgos priešas

. Turėjau pažįstamą keistuolį, kuris nekentė Žemės traukos jė
gos ne •, kai p kenksmingo reiškinio, bet kaip žmonijos- laimės ardyt.: ja 
Prapliupdavo jis griausmingomis kaltinimo kalbomis, savotiškai įti
kinamai įrodinėdavo šio reiškinio kenksmingumą žmonijai; didžiausia 
žmonijos gerovė, anot jo, turėtą įvykti, sunaikinus tą traukos jėgą.

- Pasigailėkite’. - šaukdavo jis. - Negalima pastatyti namą, 
kad traukos jėga tam nekliudytą visomis išgalėmis'5. Panešiokite ply
tas, pavežiokite rąstus... Kodėl negaliu, atsisėdęs tik ant rąsto, 
parvažiuoti iš miško?.. Vis toji išdykėlė traukos jėga’. Ji trukdo 
mums greit, patogiai ir pigiai judėti.

- Ar ne ji kalta, kad susisiekimas toks \begalo brangus, ne
patogus ir daug laiko suėdąs?

, - begalima nei į kasyklas nusileisti, nei į kalną įkopti - be 
trukdymą, pavoją ir išlaidą...

- Dėkokite jai, - klykdavo jis, - už tai, kad ji sutraiško ju- 
są darbininkus, užversdama juos žeme, sugriaudama tiltus ir trobe
sius, palaidodama po griuvėsiais atsidurusius žmones; skandina žmo
nes ir laivus, .maisto ir kitokią gėrybią prikrautus;_į šypulius 
daužo krintančius iš augšto daiktus ir naikina pasalią laukus; ne
leidžia milžinais išaugti gyvuliams ir augalams ir pridaro tūkstan
čius kitokią niekšybią.

- Ji verčia mus statyti masyvinius ir brangius trobesius, ga
minti minkštus baldus, čiužinius, pagalves, pūkines...

- Dėkokite jai, - toliau kalbėdavo jis, - kad ji spaudžia jus 
prie žemės kaip kirminus, sukausto grandinėmis ir beveik neleidžia 
pažvelgti į dangą ir Žemę, nes tie pasigailėjimo verti 20 km, ku
riuos žmonės praeina, rizikuodami gyvybe, o kartais liet ją pakibda
mi, sudaro danguje tokį didumą, kaip taškas ant apelsino žieves.

- 0 ar ne ji aprėžia jūsą erdvės plotus ir Saulės šviesą?
- Kas kita aplinka, - staiga jis meiliai nusiteikdavo,- 1.ie

va nuo traukos jėgos’. Visiems padovanotu ištaigingus ratus su nuo
stabiais, nepailstamais, pašaro nereikalaujančiais arkliais.' Irote-

71



s-ius būtą galima statyti visur, kiekviename laisvai pasirinktame 
augutyje. -Tai būtą milžiniško patogumo’. Tvirtumo jiems nereikėtą ir, 
be to, butą galima jais pasinaudoti kaip lėktuvais. galinčiais ant 
savęs arba viduje pakelti prekių ir žmonių tiek, kiek tilptą.

Tokią turinčią smailias formas lėktuvu greitis pasiektu mil-<. 
žiniško dydžio. Nuolat keliaujant, jie savo šeimininkams pristatytą 
visas Žemės rutulio gėrybes ir brangenybes.

- Bet supraskite, kad visur pasidarytu ohaosas, - atšauk o 
;am. - kas įvyks su jūromis, vandenynais,_oru? Kaip kris lie't'.u-

1 lašai ir kaip bus laukai drėkinami? Juk sūraus vandens kiekiai i ra ė 
sis į namus, -į sodus, į daržus. Kuo jus nuo ją apsisaugosite?

Tačiau keistuolis nenurimdavo: tik užsikimšdavo ausis arta 
pykdavo už prieštaravimą, sakydamas, kbd jie nenorį jo suprasti.

Tada jo klausdavo? *’ .
- Kur yra tokia vietovė ir ar turi ji su mumis kokio nors 

-santykio? Ar neišgalvoji tu kartais nebūto rojaus?
Jis atsakydavo:. - .
- laimingojo rojaus nesugalvojau, - tokią vietą yra ant aste

roidu, kitaip tariant, ant mažąją planetą.
, - Bet ten nėra oro, atmosferos, - sakydavo jam. - Jos nuo mu

siji perdaug toli, jei nelaikysime keleto šimtą milijoną. kilometrą 
kelio mažyčiu toliu.

- Visą pirma,-tolis - tai patys niekai. Viskas pareina nuo
judėjimo greičio .ir. susisiekimo kelią patogumo. Pavyzdžiui, iki Ko
lumbo Amerika buvo neprieinama, nors tarpas nuo jos iki Europos bu
vo palyginti nedidelis, Gi_dabar tą tarpą galima nukeliauti per 5 - 
7 dienas*'. Antra, kodėl jus manote, kad gyvūnai 'negali gyventi be 
ryėpavimo? Kodėl ir žmonėms neprisitaįkinti prie,tokio gyvenimo? 
Anot kai kurią gamtininką, ilgainiui Žemės kevalas turi sugerti 'at
mosferą ir sudaryti su j'os elementais cheminį junginį taip,kad žmo
nėms ir gyvuliams.-noroms nenoroms teks tenkintis_vis mažesniu ■ ir 
mažesniu deguonies kiekiu... Argi viskas turės žūti, neprisitaikius 
naujam gyvenimui?.. /. ' . ' .

• Pagaliau, traukos joga ir ant pačios Žemės gali išnykti. Argi 
jums nėra žinoma, kad ir dabar ji nuo Žemės centrinės jėfeos mažėja 
ir kad- traukos jėga ant pusiaujo iš dalies dėl šios jėgos yra ma
žesnė, negu jėga ant pelią?..

Klausytojai tik skeryčiodavo rankomis ir nueidavo.
Tačiau daug jo svajonią patikdavo man dėl ją moksliško va- 

yrįndo, vaizdą turtingumo ir ją 'sukeliamą minčią.
Pavyzdžiui, jis kalbėdavo:
- Jei mes gyventume baisaus spaudimo slegiamame.jūros dugr ,

būtume tik galvojančios žuvys ir jei mums pasakytą, kad yra or, u- 
nizmą, gyvenančią išorinėje vandens ir jo slėgimo pusėje, tai m.?s 
suriktume: "Kaip? Be vandens? Be slėgimo? 0 kaip gi jie plaukiojax 
kuo minta? Juos išdžiovintą Saulė. Žinoma, juos ir sudžiovintą Sau
lė’...” ’ • . , ■

Kol kas pamirškime apie mano keistuolio bičiuli:, svajones, - 
atsiminsime jas, kai bus reikalo.

Ar galima ant Žemes gauti vietą 
s u kitokia trauk o s jėga ?

Be.sisukanč i oje_t aur ėję

Reliatyvios traukos jėgos padidinimas tam tikro tūrio aplin
koje - dalykas labai paprastas.

Įsivaizduokite milžinišką apskritą taurę 20 metrą pločio ir

'X Lėktuvais tą kelią galima nuskristi šiais laikais per maž
daug penkias valandas, ' ■
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t j^isuka ji kaip molinis dubenėlis,kai puodžius daro jam taisyklių-', 
gįjformę.-

Įeikime į šia taurę ir pasiimkime su savimi 10 kilogramu s; . ?■ . 
stj. ir spyruoklines svarstykles,

j Kai stovime ant paties dugno, taurės sukimosi centre,svarsty 
klės rodo 10© Bet, vos tik atsitolinsime nuo vidurio"; jos rodys ki 
tokį svorį. Juo toliau atitolsime nuo statmenos sukimosi ašies, juo 
didesnį svorį jos rodys. Kiek atsitolinsime, tiek palaipsniui svar
styklės rodys svorio pakitimg:.10,5,_11, 12, 13, 14... kg, kartu ir 
mes jaučiamės kažkaip nevikrus, sunkus, kojos, rankos ir galva lyg 
Tvino pripiltos; širdis plaka stipriau. Kol taurė sukasi vienodai, 
Joi tas reiškinys nekinta.

Jei taurė sukasi paraboliškai ir sukasi pakankamu, bet ne per 
- drug dideliu greičiu, tai mes laisvai galime•vaikščioti po visas jos 
Sifneles joms statmeniškai, panašiai kaip žmonės vaikščioja Žemės 
rutuliu.' .

Prie taurės briauną mes stovime beveik šonais, t.y.gulsčiai,- 
tačiau negulime, o stovime (reikia prisipažinti, kad stovėti yra 
labai sunku, nes traukos jėga didelė, kaip ant Jupiterio).

Jei taurė būty iš visy pusilgi uždengta ir suktųsi pakankamai 
lengvai (pavyzdžiui, kaip Žemė sukasi), tai nė nepastebėtume jos 
Ę.ukimosi, o tik justume svorio (traukos jėgos) padidėjimu.

Vanduo, įpiltas į mūšy besisukantį indę, išsisklaido kreivu 
paviršiumi lygiagrečiai su vidurinio indo paviršiumi*). Žemės juros 
ir vandenynai turi išgaubtę paviršiu, gi čia - įgaubtę.
i Reiškiniai taurėje truputį susinarplioja dėl stebėtojo greity, 
judesiy. Jeigu judesiai buty lėti arba įprasti,o taurė buty didelė, 
tai mes nepastebėtume jokio skirtumo tarp dirbtinės ir Saulės bei 
Jupiterio traukos jėgos: taip pat kristy kūnai, taip pat švytuoty 
švytuoklė ir eity laikrodis2 taip pat pasiskirstyty skystis,tie pa
tys Paskalio ir<Archimedo dėsniai veikty ir t.t. Matytume tuos pa

lšius reiškinius2 kurie yra ant kity didelės traukos jėgos plarcty, 
| nutolusly nuo musy per daug milijony kilometry. Ta dirbtinė tre^U-š 
I jėga turėty organizmams visai tos pačios įtakos, kaip ir dabartis •-, 
natūralioji. Jeigu tos taurės vidy užpiltume derlingos žemės sluok
sniu ir užsėtume jį javais, gėlėmis ir medžiais, tai jie auginti 
kilty nuo visos taurės paviršiaus į įvairias šalis reliatyvios trau
kos jėgos kryptimi, t.y. statmenai taurės sienelėms.

Tokie bandymai jau buvo.daryti, ir jie patvirtino musy 
čiau gautyję. išvady".

Dariau bandymus su vabzdžiais, ir mano apskaičiavimu jy 
ris 300 karty padidėjo. Tokiu budu jie tapo 15 karty sunkesni 
tokio pat tūrio aukso gabalėlį; kaip tik tokiu budu didinau tarako
no svorį, - bet jam tai nieko nereikšdavo. Taigi tarakonui, juo la
biau kitiems smulkiausiems vabzdžiams, nieko neatsitikty, jei juos 
perkeltume nors ir ant Saulės (prileisdami, žinoma, kad Saulė pa
kankamai atvėsusi ir turi tinkamę atmosferą). Buty įdomu sužinoti, 
koks traukos jėgos padidinimas nekenkia kitiems2 stambesniems gyvū 
nams, o ypačiai žmonėms. Tie bandymai nėra sunkus.- Viščiuko svorį 
didindavau kelis kartus (neprisimenu gerai, bet, rodos, kad penki:), 
tačiau tas jo nepribaigdavo.

čia traukos jėga gaunama kaip dviejy veiksmy rezultatas:Žemės 
traukos jėgos ir judėjimo. Bet ir vieno judėjimo dėka galima gauti 
reliatyvinės traukos jėgos aplinkę2 kurios reiškiniai nė kiek ir 
jokiose sęlygose nesiskirs nuo natūraliosios traukos jėgos.

Tokiai aplinkai, kur norima gauti dirbtinę traukos jėgę,būti
nai reikia duoti tiesiaeigį ir tolygiai greitėjantį judėjimę. Žino
ma, toks judėjimas tikrovėje tegali trukti tik kelety sekundžiy ar 
minučiy.

axks-

svo

'Jei indas buty net netaisyklingos formos, tai ir tuo atveju 
nekliudyty skysčiui turėti parabololdo sukimosi paviršiaus.-
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Jei kūnai greitėdami krinta_ant'paviršiaus,tai parodo traukęs 
jėgos buvimų; priešingai, jeigu kūnai nejuda, o paviršius, tolygiai 
greitėdamas, slenka p+ie jų, tai įvyksta reiškiniu tariamos traukis 
jėjos, betgi kuri niekuo nesiskiria nuo natūraliosios tfaukos jėgas.

Yra žinoma, kad Atvudo mašinos svarsteliai juda tolydžio grei
tėdami. Jei mes patys sumažintume save iki musės dydžio ir atsitūp
tume ant tų svarstelių, tai jų judėjimo metu justume savo traukūs 
jėgos padidėjimų arba Sumažėjimų, - tai pareitų nuo to, kaip ji? 
judėtų: augštyn ar žemyn. Kiek vienas prietaiso svarstelis yra sun - 
kesnis už kitę, tiek jo tariamoji traukos jėga yra arčiau nulio, o 
tuo tarpu kito svarstelio - ii beveik dvigubėja.

Trum£aįaikiis_traukos_j_ėg2s_pakįti.mas

Kada jūs rogutėmis arba pačiūžomis leidžiatės nuo puikaus,te
duoto ir pakankamai stataus kalnelio, tai traukos jėgos kryptis ir 
įtampa rogučių arba pačiūžų, atžvilgiu keičiasi. Juo statesnis kal- 
nelis, juo labiau silpnėja reliatyvi traukos jėga ir juo labiau 
čiuopiančiojo kūnas nukrypsta nuo statmenos kalno paviršiui lini
jos; priešingai, juo kalnelis nuolaidesnis, juo mažiau keičiasi 
traukos jėga ir juo mažiau Čiuožiantis kūnas nukrypsta nuo vertika
linės- linijos .

Važinėjant po amerikoniškus-kalnus ratukais lengvai išlenk
tais bėgiais, galima pastebėti tų patį reiškinį, tik įvairiau pasi-ti 
reiškiantį : ••‘ratukų. ir juose esančiu daiktų atžvilgiu traukos jėgoę> 
didėjimų, mažėjimų ir visiškų išnykimų.

Aišku, kad visa tai atsitinka per keletu sekundžių, ir kelei
viai, negalėdami suvokti įvykstančių reiškinių, jurta tik šiurpų ir 
Širdies tirpimų, kurie malonus stiprių pergyvenimų mėgėjams.

Visur, kur yra netoįyginis, bet kreivas judė jimas,'ant visų 
tokių kūnų (ir jų_atžvilgiu) traukos jėga keičia savo kryptį ir 
įtampų. įvairių rūšių sūpuoklės ir karuselės - tai tariamojo traukos 
jėgos kitimo vietos, kur taikosi širdžių tirpimų, svaigulių ir kitų į 
panašaus pobūdžio reiškinių.

Kažkur buvo, pasiūlyta stiprių pergyvenimų mėgėjų pramogai s.- 
rengti ypatingų pasilinksminimų, būtent: paruošti, kad. kambarys 
kartu su esančiais ten '’mėgėjais" iš’didelio bokšto stačiai kristų 
į vandens' rezervuarų, kur jis po truputį netektų savo greičio ir 
vėliau publikos ir "mėgėjų" malonumui•išplauktų į vandens paviršių.

Kų pergyventų žmonės, krisdami ir smarkiai į vandenį pasiner
dami? ■ . ■

Leidę, kad kambarys krinta iš 300 metrų augščio, t.y.iš Eife
lio bokšto, gausime, kad keleiviai beveik per aštuonias sekundes’ ūki 
pasinėrimo į vandenį bus tariamojo traukos jėgos nebuvimo aplinkoje. 
Tai įvyksta todėl,_kad traukos jėga vienodai neša tiek kambarį,tiek 
ir jame esančius kunus: traukos jėga nejudina kūnų nei jų tarpusa- 
vės būklės, nei kambario atžvilgiu.

Pavyzdžiui.•kaip gali akmuo nukristi ant kambario grindų, jei 
.pats kambarys krinta tokiu pat greičiu, kaip akmuo?

Toliau, nardinant į baseinų, reliatyvioji traukos jėga kamba
ryje gali tiek padidėti (atsižvelgiant į jos formų), kad "mėgėjai" 
gali būti sutrėkšti nuo savo svorio-

> Pasiūlyčiau kitų būdų, kuriuo iš tokio pat bokšto augščio bū
tų galima gauti du kartus didesnį laiko tarpų laisvai nuo traukos 
jėgos aplinkai stebėti. Be to, čia traukos jėga tolygiai didėja, ir 
;os kitimas pareina nuo mūsų. Tas būdas tam tikrose sųlygose gali 
būti Visai- nepavojingas-. ‘ _ T

■Tai - bėgiai, turintieji magneto arba pastatytos augštyn ko
jelėmis- pasagos formę• ratukai apkabina iš abiejų pusių bėgius ir 
negali nuo j ■;< nušokti.. Ai .-ioiamį ’ "no /įenckojelės, jie padaro apa-
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Šioje puaaptskritdnį ir pakyla erti kitos, kur automatiškai sustoja, 
kai savo greitį praranda. f, ■

Judant iki pusapskritimio, reliatyvioji traukos Jėga išnyks
ta; .kreivėj! ji vėl atsiranda didesniu arba mažesniu laipsniu,© rai 
pareina nuo pusapskritimio spindulio, betgi apytikriai ji yra .pa
stovi. Kylant tiesiu ir statmenu bėgiu, jėga ir vėl išnyksta;išnyk
sta ji ir grįždama atgal, jei tik ratukai nebus sulaikyti .Tokiu "bil
du tariamojo traukos jėgos nebuvimo stebėjimo laikas padvigubėja. 
Jei ratukams nereikėtą kovoti su bėgiai trintimi ir oro pasiprieši
nimu, tai.jie privalėtą amžinai riedėti (atgal ir pirmyn),kaip švy
tuoklė. Tada stebėtojai, važiuoja juose, pakaitomis pergyventą šia 
traukos jėgos nebuvimu,. čia: jos padidėjimu.

Kai žmogus, čiuoždamas nuo leduoto kalno, staiga pakalnėje 
Pakeičia savo judėjimo kryptį, tai tada jo reliatyvieji traukos jė- 
įję. trumpam laikui (atsižvelgiant į aplinkybes) padidėja 10-20 karty, 
o kartais ir daugiau. Ir žmogus, kiek patirta,nuo to nenukenčia.

Yra sąlygą, kuriose ir milžiniškas traukos jėgos padidėjimas 
gali žmogui ne kiek nekenkti: tai jo panardymas vandenyje.

Būtą labai.įdomu tokius bandymus padaryti besisukančioje tau
rėje. '

Kaip apsaugoti organizmus nuo traukos, baisios jėgos.
• joajsįro^mąJ?

Kažką panašaus į traukos jėgos nebuvimu galima justi per ii 
leiką ir.ant Žemės. . ■ . , •

Įsivaizduokime didelį, gerai apšviestą rezervuaru su skaidr-... 
vandeniu, žmogus,- kurio kūno tankumo vidurkis yra lygus vanden.; 
tankumui, įmurdytas į vandenį, nustoja svorio; mat, jo veikimas yra 
atsveriamas vandens ątaveiksmo.

Užsidėjus ypatingu^ akinius, vandenyje taip pat galima gerai 
matyti, kaip ir ore, jei vandens sluogsnis.yra nedidelis ir švarus. 
Kad galėtume laisvai kvėpuoti, galima taip pat pritaikinti ir apa
ratą. Tačiau iliuzija nebus visiškai pilna. Tiesa,- žmogus išlaikys 
pusiausvyrą kiekvienoje skysčio vietoje; taip pat galima nedidelio 
svorio priedu duoti kunui ir norimą tvirtą judėjimo kryptį;bet van
dens pasipriešinimas yra toks., milžiniškas, kad duotasis kunui judė
jimas beveik bežiūrint žūva; jis n^žus nebent tuo atveju, jei bus 
labai lėtas, bet tada jis nebus ir pastebimas. Kadangi toks būvis 
vandenyje yra nekenksmingas, tai reikia manyti, kad'per pakankamai 
ilgą>laiką■žmogus galės, be.jokią kenksmingą vaisią pakęsti traukos 
jėgos nebuvimą. Iš tikrąją, traukos jėgos nebuvimas panaikina stu
buro kraujo svorį, ir todėl jis turi sustiprinti kraujo_ slėgimą 
smegenyse; bet toks pat stiprėjimas įvyksta, įmurdant kūną į vande
nį; beveik tas pat gaunama kunui esant gulsčiam; tokiu būdu panai
kinus traukos jėgą, organizmas nieko ypatinga nepatiria.

Trapiausi kūnai, įdėti į lygą ją tankumui skystį, nesutrupa 
nuo stipriausią smūgią, suduodamą su indu arba per indą, tik paps 
indas turi būti sveikas*). Tuo tarpu reliatyvioji traukos jėga nuo

x To. kas pasakyta, teisingumu galite patys įsitikinti,- Paim
kite stiklinę su vandeniu, vištos kiaušinį ir druskos.Įdėkite kiau
šinį į vandenį, o druskos į stiklinę pilkite tol, kol kiaušinis 
pradės kilti nuo dugno į vandens paviršią. Tada įpilkite truputį 
vandens, kad kiaušinis kiekvienoje indo vietoje išlaikytą pusiau
svyrą, t.y. kad jis, viduryje būdamas, nekiltą augštyn ir nesileis- 
S ant dugno. Dabar drąsiai smokite stiklinę'į stalą tiek smarkiai, •k laidžia stikle stiprumas; ir sos to kiaašlnia stikliai ja aiąakautiela, Aišku, kad kiaušinis be vandene, ir ailpeaf mdaans,* 
baliūrint sudužtą.
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flfekiu smugly inde,nors ir trumpam lai)^_, padidėja iki keliy šim- 
ty ar tukstančiy karty. Žinoma, kad visa tai, kas silpna#lepu,- ge-. 
malas, smegenys, - gamta deda į skystį arba juo apsupa. Ar negalė
tume ir mes įvairiems tikslams pasinaudoti šiomis priemonėmis?

Negalimos. .priemonės
Duosime dar pavyzdžiy iš aplinkos, kur traukos jėga tariamai 

ilgai nebūna. ,
Stegul įsivaizduojamas Žemės palydovas yra panašus į Mėnulį,te

gul jis yra pakankamai arti prie mūšy planetos (tegul tas kūnas bū
na už jos atmosferos ribos, vadinasi-, už 300.kilometry nuo Žemės 
paviršiaus) ir tegul jo masės kiekis būna nedidelis. Tas palydovas 
bus laisves nuo traukos jėgos aplinkos pavyzdžiu. Kodėl stovinčiy 
ant jo arba apie jį kuny nepritraukia Žemės traukos jėga, -apie tai 
buvome išaiškinę anksčiau.

’’Arti alkūnė, - bet neįkysi". Iš tikryjy, reliatyviai arti 
yra šis palydovas, bet kaip patekti viršum atmosferos ribos arh 
kaip duoti Žemės kunui greitį, reikalingy sukelti centrinei jėg-..-:. 
kuri,pasiekusi 8 kilometry greitį per sekundę,naikina traukos jė/y^

Jei buty galima pagaminti traukinį, kuris Žemės pusiauju jj- 
dėty 8 km greičiu per vieny sekundę, tai centrinė jėga traukinio 
vagonuose-panaikinty trauky, bet gaila, kad dėl oro trinties trau
kinys jokiu budu negalės tokiu greičiu judėti.

Jeigu aplink Žemę padarytume lenty grindinį, Stovintį viršum 
atmosferos ribos, tai- pasiekti tokį greitį absoliutinėje tuštumoje 
buty lengviau, betgi praktiškai realizuoti tokį liepty 300 km augš- 
tyje yra neįmanoma. V

Jeigu Žemė būty skysta ir palaipsniui didinty savo sukimosi 
greitį, tai tada ji pradžioje ištysty per pusiaujy, kaip paplotėlis, 
vėliau sprogty.ir, esant tinkamoms sylygoms, sudarytu kažky panašy 
į Satumy su jo žledy sistema; ant ty ziedy beveik nebūty traukos 
jėg S.

Bet tai dar labiau neįvykdomas dalykas,negu greitieji trauki
niai.

Kas gi lieka daryti? 0 gal reikia statyti augštus bokštus ar
ba laidyti šovinius, panašiai kaip ’’laidė’’ Jules-Vernes romane ’’Nuo 
’.ėmės į Mėnulį?”

Lipant į bokšty augštyn, po truputį traukos jėga mažėja;o jei 
b'kštas bus pastatytas planetos pusiaujuje ir todėl kartu su juo 
greitai-suksis, tai traukos jėga mažės ne tik dėl tokio padidėjimo 
nuo planetos centro, bet ir. nuo padidėjimo proporcingai tam centri
nės jėgos -toliui. Traukos jėga mažėja, kaip lempos šviesa, tolstant 
nuo los. o centrinė jėga., veikdama atvirkščia kryptimi, didėja. Pa
galiau traukos jėga ant Žemės išnyksta, pasiekus bokšto viršūnę,ku
rios augštis turi 5,5 Žemės radijuso ilgį (nuo Žemės paviršiaus 37 
tukst. km; Mėnulis 10 karty toliau).

Kylant į tokį_bokšty, traukos jėga po truputį, nekeisdama kry
pties, mažėja; 37 tukst. km tolyje - visai išnyksta; vėliau, dar 3: 
pant augštyn, ji vėl pastebima ir didėja proporcingai toliui 1...0 
kritinio taško; bet jos kryptis yra priešinga, ir todėl žmogaus gal
va atvirsta į Žemę, kuriy jis mato iš viršaus.

Paniekiu dar kelety panašios rūšies -planetas liečiančiyjy ap- 
skaičiavimy.

• 1. Ant Merkurijaus ir apytikriai ant Marso kritinis taškas 
yra nutolęs^nuo atitinkamos planetos paviršiaus 6 planetos radiju- 
sus arba 3 Žemės radijusus.

2. Ant Veneros - beveik, tas pats, kaip ant Žemės.
3. Ant Mėnulio jis yra nutolęs 50 Mėnulio radijusy, arba to

liau, negu 13 planetos radijusy..
4. Ant Jupiterio - 1 1/4 Jupiterio radijuso (visuose tuose
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pnskaiZ.ia'vimuosc reikia^skaičiuoti nuo planetos paviršiaus) arba 14 ■ 
z.amės radijusą nuotoly j e., Ant penktojo Jupiterio palydovo tas tan
kas yra nutolęs tik per 1/4 Žemės radijuso.

5. Ant Saturno - 4/5 jo radijuso arba 6 Žemės radijusą nuoto- 
1„ -’e. Tame nuotolyje, arba, tikriau sakant, truputį arčiau planet.cz, 
pr. lideda Saturno žiedas.

6. ~Ant Saulės jo traukos jėga išnyksta 26 Saulės radijusy ar
ba 2800 Žemės radijusą nuotolyje. Tokio augščio bokštas, sudaro apie 
1/8 dalį viso nuotolio, esančio nuo Žemės iki Saulės.

Nėra ko kalbėti, kad tokią bokštu pastatymas ant planetą yra 
neįvykdomas dalykas.

Jei iššautume iš pabūklo šovinį su žmonėmis, oru ir maistu, 
tai ar ilgam viso šito užtektą? Be to, jei pabūklo ilgis būtą tik 
keleto kilometrą, tai vamzdyje šovinio lėkimo metu susidarytą tokia 
reliatyviai didelė traukos jėga (Milžiniško greitėjimo buvimu apri
bota) , kad žmogus, pirma, negu išlėktą iš pabūklo, savo paties svo
rio, tūkstančius karty didesnio už jo natūraly svorį, būty suplotas 
kaip blynas.

Užtat, išlėkus šoviniui iš pabūklo vamzdžio, - jeigu prileis- 
tume, kad keleivis kažkokiu stebuklu išsigelbėjo, - jo traukos jėga 
nežiūrint išnykty, ir jis atsidurtą kur nors arti Žemės, tur būt, 
už jos įtakos ribos; šovinio greitis turį būti toks didelis,kad šo
vinys nesustoty ir nenukristy atgal ant Žemės, kaip į viršy mestas 
sviedinys'. Kad šovinys amžinai atitoltą nuo' Žemės ir pasidaryty Sau
ls 3 palydovu, reikia, kad jis'lėkty 11 kilometrą greičiu per-šekun- 

, kad jis amžinai atitoltą nuo Saulės ir pasidaryty pralekiančia 
kometa, reikia,^kad jis turėty ne mažesnį greitį kaip 15 km per se- 
kuruę (šaudant Žemės metinio judėjimo kryptimi),

Pasakojau apie pabūklus, kurią ilgis neviršydavo keleto kilo
metry. Bet jei juos įrengtume horizontaliai ir padidintume jy ilgį 
keletą šimty karty, tai atliktas darbas palyginti nebūty taip jau 
neprasmingas, nes šovinyje reliatyvioji traukos jėga didėtų ne taip 
smarkiai, ir žmogus tinkamose sąlygose (įmurdytas' į skystį) galėty 
išsilaikyti. . .

o-o-o-O - 0-0-0

r > - ’
■ Kraujo spauda

Per pirmąją bolševiką ir antrąją. vokiečiy Lietuvos okupaciją 
pavergtoje Lietuvoje' prieš tuos abu okupantus lietuviai Lietuvoje 
buvo išvystę didžiulę pasipriešinimo akciją ir sukūrę savo požemio 
spaudą. Ir šįkart per trečiąją rusy-bolševiky okupaciją tas pats ir 
dar griežčiau dedasi. Štai tik 3 mums žinomi Laisvės Kovotoją Lie
tuvoje leidžiami laikraščiai, nukreipti .prieš Lietuvos okupantus ir 
ją j J žiaurybes:

’’Laisvės Varpas” išėjo 11 numeriy (Dabar jau daugiau.). Lei
džia Laisvės Kovotoją Sąjunga. Platinamas, kaip ir kiti. _ lietuviy 
pogrindžio laikraščiai, visais įprastais ir neįprastais būdais. Be 
straipsniy, duodami lietuviy išdaviką sąrašai.

"Kovos Keliu”, pradėjęs eiti 1946 m. kovo 27 d., orams Lietu
voje sušilus’," ir leidžiamas galingiausios Lietuvoje, Gudijoje ir 
Ukrainoje sukilėliy sąjungos prieš bolševiky Rusiją; remia ir skel
bia visas galimas ir negalimas kovos priemones prieš•Maskvos tira- 
niją.

"Sukilusioji Lietuva1’ neperiodiškai ir ne iš vienos vietos pa-
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sdjrod*ntXs-^xLiielio tiražo laikraštis savo skiltyse tari ir t’.’stę 
—rusę kalba, kur kreipiamasi į atvarytuosius rusus, į mongolus , uiiiai 

niečius ir kitokius kolchozininkus mesti Lietuvę ir bėgti arba 
Dieloviežo girias., arba čiapat prie sukilėliu prisidėti ir kartū 
kovoti prieš bolševikus ir Stalino diktatūrą.

. Šiemet 26-ji metai nuo Lietuvos priėmimo į Tautę Sęjungę 1921 
m. rugsėjo 22 d. Po to po 5 metę - 1926 m. rugsėjo 28 d., t.y.prieš 
20 metę Maskvoje buvo iškilmingai pasirašyta Lietuvos-SSSR nepuęli- 
mo sutartis', galiojusi ir 1940 m. birželio mėnesį, kai SSSR ’tankai 
įburzgė į Lietuvos respublikos teritoriją, sulaužydami nepuolimo, 
taikos, draugiškumo ir visas kitas sutartis, sunaikinant Nepriklau
somosios Lietuvos suverenumą, grūdant žmoneš į kalėjimus,išgabenant 
į SSSR žiaurias stovyklas, sušaudant ir, pagaliau, klastingiausiu 
būdu "prijungiant" Lietuvę prie tos pačios caristinės (siekimai 
vienodi) Rusijos. Dabar ir Lietuvos komunistai kaip lietuviai pra
regėjo, bet jau pavėlavę.

■ Buvęs komunistę "Daily Worker" redaktorius Leo Budenz, užper
nai atsivertęs į katalikybę, dabar skelbia, kad Komunistę Intern?- 
cionalas vis dar veikia, jo priešaky stovi pats Stalinas, o atski
ros komunistę partijos gauna iš Maskvos nurodymę, kaip joms reiki-, 
laikytis, Budenz tvirtina, kad Kominternas turi Amerikoje savo - t • 
stovę, saugantį, kad komunistai nenukryptę nuo Maskvos "gererali • •;.? 
“inijos". Budenz sutinka to Kominterno agento pavardę valdžiai, p; 
nešti, jei ji nori žinoti, kas yra Amerikos komunistę "bosas".

Aliaską Rusija pardavė 1867 metais už 7 milijonus dOlerię,ar 
ba po 2 centus už margę. Dabar TSRS su mielu noru atpirktą ją, n.-s 
nuo Aliaskos ligi Sibiro tiesiausiu keliu bėra 90 km.

Japonę imperatorius paprašė amerikiečius savo sūnui paskirti 
auklėtoją ir tiktai moterį. Tai ne taip jau įprastas dalykas, nes 
japonę tradicijomis- jau nuo pat mažens-sosto įpėdiniai būdavo a: - 
skiriami nuo moterę ir net nuo motinę įtakos. Amerikiečiai teki:, 
auklėtoja vieneriems metams paskyrė 40 m. a. Elizabeth Vining.

Seniausia knyga pasaulyje yra Eigipto karaliaus Ptah-hotep’o ,■ 
gyvenusio 5O0O m. prieš Kr. ir gimusio prieš Abraomą - papirusas si 
įrašytaisiais priežodžiais, patarimais..- Papyrus (gr.) - augalas 
(Cyperus Papyrus L.), iš kurio sen. Eigipte buvo gaminama rašomoji 
medžiaga.

Šventraščiai pasaulyje septyni: mahometonims (turkams ir k.)- 
Koranas, skandinavams - Edda, budistams'- Pitikes,kiniečiams- Penki 

■Karaliai, indams - Veda, persams - Zendavesta ir krikščionims - Bi
blija.

■ ■ > ■ i ’ ,

Didžiausios pasaulio bažnyčios♦ Bokštu augštumu pirmoje vie
toje stovi Ulmo miunšte'ris su 162 m, KSlno katedra su 156 m, Ham
burgo šv. Mykolo bažnyčia su 150 m ir Strassburgo miunsteris su 142 
m augščio bokštais. Talpumu didžiausioji bažnyčia pasauly jexyra šv. 
Petro bažnyčia Romoje, Vatikane, kurioje telpa 54 000 žmonię, Hol
land 0 .katedra - 37 000, šv. Povilo bažnyčia ’Romoje - 36 000 žmonią, 
Kblno katedra -.30 000 žm., šy. Povilo bažnyčia Londone 25 000 žm,, 
šv. Jono bažnyčia Romoje.- 23 000 žm., ir šv. Stepono katedra Vie
noje - 12 000 žm., Erauenkirche (Moterę bažnyčia) Mflnchene - 11 002 
zžm.. ir šv. Morkaus bažnyčia Venecijoj 7 000 žm. Tiek tilpdavo - v'? 
tikinčięję prieš šį karę, o šiandien - .jos beveik visos našiu;L ■■ 
nuo žemės paviršiaus. . *

"ŽĮINGSNIŲ" žinios. Viršelį piešė Vilius J a n o n i s, vin.’*- 
tes ir kt. V. J u r a s. Adresas- (24) 3tade/Elbe, Pulverweg,Lietu- 
vię stovykla. Leidžia Spaudos Brangintoję Sambūris. .

Redaguoja Petras Butėnas.
)
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