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AŠ. MYLIU LIETUVĄ
Tumas - Vaižgantas

- Aš mylėjau /ir myliu/ Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mano gyvy
bė, mano džiaugsmas ir pasididžiavimas.

- Aš gerbiau /ir gerbiu/ jos vardą, kurį smaugėjai braukė iš že
mėlapių, iš Šnekamosios kalbos, iš valstybinių dokumentų,

- Gerbiau /ir gerbiu/ Jos ženklą - Vytį, kurį išvydę, kilo prieš 
.mane, kaip prieš insurgentą, visos pragaro, tikriau - žandarų galy-' 
bės.

- Aš nesiklausiau /ir nesiklausiu/, ar kas man' leis mylėti Tėvy
nę, mieluoti ją ir laikytis savo širdyje, kol Ji buvo tokia mažuty
tė, nevaizdi, išplėštomis teisėmis ir turtu nabagė, ,jog lengvai til
po širdyje.

Tada niekas nepavydėjo man tos mano mylimosios, niekas su manim 
dėj jos nesivaržė, nes tai buvo - nabagė.

Niekas man neprikišo-, kam aš savo pagarbą rodau Jos ženklui - 
Vyčiui, kol tą ženklą sagsčiausi į rankoves ar kaklaraiščius.

Tik aš mylėjau /ir myliu/ Lietuvą ir gerbiau /ir gerbiu/ Ją ne 
už vieną tuščią vardą ir ne už skaisčias jos istorijos tradicijas, 
iš kurių aš sėmiausi /ir semiuosi/ teisės ir pagalėjimo mylėti; ne 
už tai tik, kad ji savo malonumu tiek rašytojų įkvėpė eilėmis ir ne 
eilėmis apgiedoti Jos garbę, Jos gerumus.

t, ne! Aš ne empiriejų srities gyventojas, aš ne svajotojas: ma
no širdis ne medžiaga, skiriama sudegti savo pačios ugnyje, savo 
pačios pajėgomis sukurtoje. Aš esu gyva esybė, visiškai reali. Kūnų 
pasaulyje aš užimu tam tikrą vietą, ir tosyvietos man reikia nemaža, 
kai pasiduodu šen ar ten, kur pavaro mane neramioji dvasia. Aš esu - 
Laisvės reikalingas..

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra Laisvės - nėra- 
nei Tėvynės, nėra Tėvynės - nebus-nei Laisvės, Mylėdamas Lietuvą - 
myliu Laisvę, kurią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis, mano 
Tėvynė.

Ir mano Tėvynė reali, turi savo vietą pasaulyje, iš kurios jos 
niekas netesės išstumti. Gali ją smaugti priešai ar broliai apsika
binę, tik visiškai užsmaugti negali, kol nebus visai tautai nukapo
tos galvos. Ligi tik atsigniauš smaugėjo rankos, tauta žiobtelės 
gimtojo kvapo ir sušuks: tebesu gyva!
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PAVASARIO BELAUKIANT

Ūkininkas, .rimtas ir patyręs lietuviškojo kaimo "gaspado- 
rius" žino gerai.’ kad Žiema, kuri nuplėšia, jį nuo tiesioginės . 
jo darbo dirvos,' sukausto ją ir jam tikra prasmę jį. patį - ne
amžina esti. Jis žino pavasarį .'ateisiant, ir nei kiek neabejoję 
tuo - norsvir tvoros pyškėtų trisdešimties laipsnių speige.

■Patirtis ■ jį ’.moko tikėti prisikėlimu, kuris gamtoje nuola
tinis. Todėl, " žiemai užgriuvus, jis nenustoja vilties, nesU- 
gniūžta ir, net jeigu galėtų, nerašytų-pesimizmu persunktų ei-

Tam jis neturėtų nei laiko - nes geras "gaspadorius” išnau
doja priverstinę žiemos pertrauką ruošimuisi naujai sėjai ir 
naujai p* pjūčiai, kuri taip tikra, kaip kad žemės skriejimas 
aplink saulę* ■

Mažas ūkininko vaikas tųi tarpu, verkia,pabudęs vidurnakty, 
kai tamsa aplink, 
Jis nesupranta, to 
tamsos, pavasario Jis nėra išgyvenus prisikėlimo;

, neišgyvenome ir pilnai nebesu-

ir padėtis tokia beviltiška - tokia tragiška, 
nuolatinio gamtoje ryšio tarpti švieso-ir 
ir rudens. J'

kaip kad mes,., tremties jaunimas, 
prantame 1918.metų. / . , ...

Žiema siaučia aplink, mus. Žiema niūri, o ledinė dvasia gau--i :.-.L
bia mus .iš visų kraštų. Mės ųždąryti - svetimuose • namuose, iš ku- ■ 
rių nei išeisi, nei balsą’ išsiusi. Te ji pasaulinė žiema tokia- 
atšiauri, kad sušalti, ir sustingti galime. Ir tada nei atėjęs -P 
pavasaris. nei vasara su savo glostančia šiluma ir įvairiaspal- - 
viais žiedais, mūšų nebeprikels; ; i • '

0 kad pavasaris arti, mums: sakome vien nujautimas, bėt ir 
sveikas protas kartoja tai- kasdien - laikraščiuose, radio* ždL-r ' 
niose, politikos apžvalgose - kas t’urį aūsiSjtesiklauso. Maža 
klausyti- - dirbti reikia, įJhrbymečiui, kuriam reiks mūšų,-*-ruoš-, i’ 
t is. \ -i '' ’' ": : : ’.*’ ” •

Mes. pamirštame',- kad niekas nėpąkurš’mūsų namuose, mūsų šie—” ’ 
loję ugnelės, jei’, ja nepaširūpinšim, patys'; niekas neišsaugos ■ ■ 
mus nuo dvasinės mirties ir nepadarys ntūsų; žmonėmis-,, -kuriucs’- i’.' ' 
negėda šiuo vardu vadinti; nįękas. nesuteiks mums t.o Vydūniškojo 
tauresnio žmoniškumo - kaip’tik . mes patys. '

Ar mes ir toliau būsime vUikaį,’ nesupTantą-ši.os jėgos -kau
pimo prieš kovą minutės’ ir neišnaudoją jos? . .f

Bus tokių, nes' kitas ir vi'šą .gyvenimą lieka- vaikas,’ bet - -; '*’•-- 
bus ir gerų šeimininkų, kurie pasiruoš, dirbs - ir laimės;

Tokiems mes norime kalbėti ir tokiems kalbėsime, nes jie yra ’’ 
žemės druska ir ateities viltis. Jie pažadins snaudžiantį, - • ’ '■ 
lietuvišką genijų ir parodys pasauliui,, kad mes ne kurį ndrs ' • j.’- 
"užmiršta giminė"., bet kūrybinga, gaji ir turtingos-dvasios ' ■ 
tauta... ' ' ’I" ”■ ’ . /■■

' SAUIĖTEKIS

Šviesu. . ... r--,--. . '; - .
Saulutė kyla;' •, .
Tarp šakų -s .

..Sučiulba žvirblis pirmutinę bylą, 
Ir vėl ramu.
Tyla slopindama nulydi tūkstančius aidų.

V.B.
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Dangus.- Jo pilkos akys sruvo skausmo ašarom 
Sarsi pasauliai, didelėm ir kenčiančiom. . 
0 kažin kur nutiško švytantys žaibai,.-' ... 
0 pragare bildėjo Vartai atkili.

'Jaučiau, kaip blaškės išsigandus ir karšta- 
Mažu širdis manosios žemės, ,
Tarytum pačiuptus laisvasai vyturys.

Pažines pirmąsyk ritmingą sapną 
Ir aitrią tautą, sklidiną.ugnies, ■- 
Aš pabudau staiga vidurnakty, 
Taiverkė tyliai susigūžęs, be vilties

Nuo to vidurnakčio aš niekad neužmiegu, 
Aš vienišos širdies beldimą vis girdžiu. 

r ;- O kodėl išplėšia jis man ramybę?

■ KRAUJO IR KOVŲ - KELIAS

Vasario 16 minint

1.

i i-j-Giliu susikaupimu minime šių metų vasarį Lietuvos ne-
: priklausomybės trisdešimtąsias metines. Šimtai tūkstančių
; ' lietuvių šiapus geležinės uždangos - iškilminguošė minė jimuo- 

Že ir uždaruose susibūrimuose prisimenu tą trumpą .vos'dvi- 
ešimties metų laikotarpį ir per -jį atsiektus .mūsų tautinius, 

■..kultūrinius ir ūkinius laimėjimus, liūdi dėl Žiauriai iš mū
sų išplėštos laisvės, memorandumais stengiasi išjudinti pa-

- ;šaulio sąžinę, reikalaudami. Atlantpir UN‘chartos paskelbtų
, ..laisvių pritaikymo’ ir mūsų brangiajam kraštui. 0 tačiau tuo 

pačiu metu kiti šimtai tūkstančių ir milijonai lietuvių ė 
tėvynėje, Rusijos ir Sibiro'taigose,- Arktikos' koncentracijos 
stovyklose .tik slaptu atodūsiu gali- prisiminti anas bran
gias dienas,' kurios jų atmintyje, tarytum gražus,.. tet toli
mas sapnas. ' . • ' ■ •• ' • ' :

- Gražus, bet tolimas sapnas... Tai banalus palyginimas, o 
tačiau kiek daug jame prasmės. Žiūrint’iš ., 1? amžiaus pabai
gos ir 20 pradžios perspektyvos, faktus vertinant' blaiVioihis 
ir objektyviomis akimis, mūsų išsikovota laisvė ir mūsų kraš
to nepriklausomybė daugi

musų J
.au negu išsipildęs, sapnas. .Prieš
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■ pusšimtį metų mūsų padangė buvo tokia niūri ir ateitis tokia 
nepermatoma, jog mūsų šiandien visiškai nestebina,'kad,dauge
lis net žymiųjų ano meto mūsų patriotų negalėjo patikėti už
sibrėžtų kovos tikslų rimtumu ir realumu* Siena galvomis buvo 
daužoma daugiau iš jaunatviško entuziazmo, iš gilaus užside
gimo tėvynės meile, negu iš tikėjimo, kad gali badausiant su
griūti siena ir likti sveikos galvos. Didžiai reta istorijoje 
panašių reiškinių, kad beveik žuvusi tauta, kokia anuomet, bu
vo lietuviai, - tauta, seniai užmiršusi nepriklausomybės tra
dicijas, tauta be savo' inteligentijos, tauta,net nežinanti, 
kad ji yra šis tas daugiau, negu "tautybe lenkas, kilme lie
tuvis’’,- per keliasdešimt metų ne tik suspėtų ^atsistoti ant 
savų kojų, bet ir^išsikovoti sau laisvę po tuo pačiu dangumi, 
tarp kitų tautų. Šis‘nuostabus mūsų anuometinės kovos rezul
tatas ne tik stiprina.mus mūsų dienų ūkanose, bėt ir yra kel
rodis į šviesią ir bepriklausomą ateitį. . •

2. ;
Vasario 16 mums didi diena. Ji simbolizuoja šimtmečius 

trukusių mūsų tautos kovų laimėjimą., Nepriklausomybė ir lais- 
vė^fkurios mumyse bandomos užgniaužti per'paskutinius aštuo
nerius metus, 1918 metais mums nebuvo naujas daiktas. Nepri
klausomybės tradicijos mūsų tautoje tokios senos, kaip ir mū
sų tautos mums žinoma istorija, Nuo'seniausių laikų, nuo kada 
yru minimu lietuvių tauta, minimos ir jos žūtbūtinės kovos už 
laisvę. 14 amžius ir pirmieji 15 amžiaus dešimtmečiai - aukso 
ąmžius tarp Baltijos ir Juodosios jūros. Daugelis priežąsčių, 
jų tarpe ne paskutinė - mūsų sentimentalumas santykiuose su 
draugiškais besidedančiais kaimynais, yra kaltos, jog smūgis 
musų tautą kliudė gražiausio žydėjimo dienose. Išsilaikėme 
prieš geležimi šarvuotus teutonus, bet susmukom per Jogailos 
sužadėtuves.^Vytautui didžiajam užteko ryžto ir drąsos par
klupdyti kryžiuočius prie Žalgirio, bet neužteko užsidėti ka
raliaus vainikui ir lenkų ponams bei savo tėvo žudikui pasa
kyti aiškų "ne". 0 toliau - Kazimierai, Aleksandrai,Žygiman
tai su 'jų aiškiai prolenkiška politika, su nesugebėjimu at
skirti, kad toliau į šiaurę nuo Narevo upės kiti žmonės ir 
kiti troškimai, negu pavyslyj. 1569 m.Liublino unija galuti
nai pakirto lietuvių savarankiškumą.Veltui keli Lietuvos didi
kai, ^supratę, kokiu nebūties keliu sukama Lietuvos .ateitis, 
su ašaromis, akyse meldė Žygimanta Augustą atsisakyti šio žing
snio. Rusųjgalybės stiprėjimas rytuose, nesibaigiantis karai 

» su Maskva,Švedų žygis per Lietuvą ir paskui visr šitą!sekę .
1772 - 1-795 metai galui inai suklupdė Lietuvos - Lenkijos val
stybę ir- palaidojo paskutines laisvės ir savarankumo nuotru
pas. ,

Vienas kitas sekusių žiaurių gyvenimo faktų sugretinimas •$ 
neduoda vai-zdo,kokia buvo ano meto Lietuva. Sąjunga su len
kais. ne tik aprėžė Lietuvos savarankumą ir laisves.Lenkų pa
stangos buvo_nukreipies į visišką Lietuvos laimėjimą Lenkijai. 
Bajorija palūžp, inteligentija, kilusi išimtinai, tik iš dvaro, 
taip pat'buvo, lenkiška. Protestantizmo tendėnoijos nuslopinti 
Lietuvoj katalikybę buvo privertusios didikus ir ano meto
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dvasiškuosius Lietuvos vadovus mesti vieną kitą kibirkšty *" 
į užblėsusį kulturinį gyvenimą. Ugnis neįsidegė.. Protestan
tizmo kovingumus suniko, tautinis kultūrinis darbas, gražiai 
pradėtas Daukšos ir birvydo, buvo užmirštas.Dvaras ir bažny
čia buvo lenkiški; kaimas, ta lazdomis daužomų ir šunimi g 
pjudomų baudžiauninku gūžta, tačiau, liko lietuviška. Tik 
čia, tik šitame baudžiavų varginame kaime, buvo likusi ta ki
birkštėlė, ta pelenais prisidengusi žarija, iš kurios per 
paskutinius 19 amžiaus’ dešimtmečius buvo įpūstu kaitri,tau
tinę, sąmonę atgaivinusi,ugnis.

• r 3- - : •
Tamsiausiose naktyse yra žvaigždžių, juodžiausius debe-. . 

sis skrodžia žaibai. Šioje Lietuvos naktyje ir šitose niū-> 
riausiose mūsų krašto sutemose buvo vyrų, kurių atmintis' tų--' 
lėtų nem&rti mūsų širdyse. Taip put buvo. įvykių, buvo žaibų, 
kuriemš .nesusmegti pilkoje istorijos kasdienybėje. Tado 
Kosčiuškos universumas /kreipimasis į baudžiauninkus, kvie- . 
čiant. juos dėtis kovon už savo karštą ir žadant jiems už tai 
plačias laisves - paliuosavimą nuo baudžiavos ir 1.1.,/ nebu
vo tik pripuolamybė. Didžiosios Prancūuų revoliucijos pas
kleistos laisvės ir lygybės idėjos, J.A.V. išsikovoto-s ne
priklausomybės ir demokratinių teisių garsus pasiekė Lietuvą 
kaip tik šiose juodžiausiose dienose; Kosciuška nesigėdino 
vadintis lietuviu, todėl nėra pagrindo manyti, jog jo univer
sumas buvo paskelbtus tik baudžiauninkų dvasiai uždegti. 
1795 metų sukilimus nepasisekė todėl, kad jis aiškiai buvo 
demokratinio pobūdžio. Dėl šios menkos priežasties jis rėmė
si vien tokiais ano meto didikais ir šviesuoliais, kaip Ja
sinskis ir kiti, o priešų stovjfloj turėjo ne tik rusus,prū
sus ir austrus, bet ir savo krašto magnatu^.Toliau - 1851 ir 
1&65 metui su kartuvėmis Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir ki
etose vietose. Nėra pagrindo abejoti, kad Kalinauskas,Šier.n- 
kauskis,Plateraitė, kun.Mackevičius ir eilė kitų abiejų lenk
mečių didvyrių, bandžiusių remtis baudžiauninkais, nebūtų 
supratę, kad skirtumas tarę dvaro ir kaimo yra didesnis-,ne
gu.. jis . juntamas botago smūgių per nuogus1 kruvinus pečius.

Po šių,, toli gražu ne visų, laisvės kovotojų ateina kiti? 
pasirinkę kitus metoous, bet dar su didesniu atkaklumu sie
kę jau kur kas aiškesnio, bent drąsiau konkretizuoto, tik- • 
slo. Čia pirmūnais yra ir Simonas Daukantas, ir Motiejus Va
lančius, o po jų. ir Didžioji Aušrininkų ir Varpininkų eilė. 
Žandarų persekiojimai, nesibaigiančios tremtinių kolonos į 
Sibirą tik stiprino kovotojus, beatodairiškai besiveržusius 
užsibrėžtan tikslas. Ir todėl, švenčiant Vasario 16, netikslu 
prisiminti tik kovotojus, prie Giedraičių, Širvintų,prie Aly
taus ir Merkinės persunkusius smėlį savo krauju., Šia progn 
su gilia pagarba ir susikaupimu minima ilgiausia mūsų lais
vės kovotojų grandinė, kurių ryžtas, aukos ir aukos davė 
mums laisvę ir tapo,Šviesiu pavyzdžiu, kaip mums siekti šb 
švenčiausių mūsų tautos idealų- laisvės ir nepriklausomybės 
užsltikrinimc... ’ ' '

x

6



- 6 -

Tik didelės žuvys plaukia prioš vandenį',‘ Tą‘lį‘sena ir tei
singa germanų patarlė. Tik sunkiausiais ląikai.š--tiiųto-s' sūsi- 

_ laukia legendarinių herojų, šviesių galvų,•žūtbutinių kovų, 
ir pasiaukojimo nebijančių sūnų. Ir net tada,''kai-\Jhu, rodos, 
pagalbos negali būti nei iš žemės, nei iš dangaus ■//vargingo
se lūšnose po samanotais stogais suplaka karštos sir‘dyš’, gim
sta asmenybės, mokančios tausiąusije naktyje įžiūrėti laisvėn 
kelius, pajėgiančios sužadinti viltis ir uždegti dvasią. Kaip 
bežiūrėsime, mūsų priešaušris ir kavos už spaudos.atgayimą ga
dynė nėra tik eilinis tautos gyvenimo etapas, o toki?, vyrą i, 
kaip Kudirka, Basanavičius, Vaižgantas,, Daukantas, Maironis.. 
Valančius šis tas daugiau, negu ministerijų reorganizatoriai 
ar eiliniai literatūriniai laureatai.•Ši epocha yra-patį A.-, 
šviesiausioji ir lygaus pavyzdžio nerandanti visoje mūsų, is
torijoj, ir šiandien, maždaug po 60-40 metų negalima nesiste
bėti,. jog ją tokią mūsų gyveniman įrašė saujelė pasiryžusių 
idealistų, mokėjusių ir nebijojusių tautos idealų siekimą"pa
versti savo gyvenimo neišskiriama dalimi. - •

Pereitume numeryje kalbėjome apie Vincą Kudirką, prisimi
nėm jo gyvenimą, bandėm įžvelgti jo vietą mūsų tautinio.-atgi
mimo kovoj. Siame numeryj iš eilės tektų, liesti. Dr.J.Basana
vičių, vėliau - kurį kitą iš didžiųjų aušrininkų ar varpinin
kų. Vis dėjtb nenorėtume likti nenuoseklūs,, ir skubame .šion 
mūsų didžiųjų idealistų eilėn įsprausti Petrą Kraučiūną, tie
sa, gerokai primirštą ir netgi mažai žinomą, bet vis dėlto' ' 
mūsų tautinio atgimimo kovose sugebėjusį būti viena iš stam
biausių figūrų. •

Petras Kraučiūnas ne gydytojas ir ne kunigas. Jis neturė
jo tokių dėkingų galimybių susikurti savarankiškam nepriklau
somom gyvenimui ir tvirtai ekonominei bazei, kaip vieni-ir. 
kiti. Taip pat jis neturėjo tokios dėkingos auditorijos., kaip 
dvasiškieji žmonių vadovai, ir nebuvo.taip visur reikalingas, 
kaip gydytojai. Petras Kraučiūnas buvo Marijampolės gimnazi
jos mokytojas, kiekvienu savo patriotiniu žingsniu rizikavęs 
netekti vietos gimnazijoj ir tuo pačiu būtiniausių egzisten
cijai- galimybių, jau nekalbant apie riziką būti sugautam, iš
aiškintam ir išsiųstam į Sibirą. Jo auditorija buvo gimnazi
jos vyresniųjų klasių mokiniai, atostogauti grįžusieji student 
.tai, Seinų kunigų seminarijos klierikai, vienas kitas jaunes
nis kunigas ar vietos inteligentas. Ir šiandien,, peržvelgus 
to žmogaus darbus.ir pasiektus rezultatus, sukiku įsivaizduo
ti, kuo būtų baigusis anoji-beviltė kova, jei jos kovotojų 
priešakinėse eilėse nebūtų buvę žilabarzdžio senio .iš.Marijam
polės. - . . . /;

Kilme jis suvalkietis. Jis gimė Vilkaviškio apskrityje, 
beveik pačioje paprūsėje£ 1851 m., vadinusi, beveik-toje pa
čioje vietoje ir tais pačiais metais, kaip ir Dr.J.Basanavi
čius. Jiedu iš jaunystės buvo draugai. Ir šiandien nebeišaiš- 

, kinta, ar pasitaręs su Dr,J.Basanavičiumi, ar visiškai pats 
vienas apsisprendęs^ Petras Kraučiūnas jau 1881 m., vadinasi, 
pora metų prieš "Ausros" pasirodymą, Marijampolės gimnazi
joje pradėjo ruošti kovai su spaudos draudimu kadrus*
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Petras Kraučiūnas geriau, negu bet kas kitas suprato, kad 

be patriotiniam darbui paruoštos inteligentijos kovos už spau
dos atgavimą, o tuo pačiu ir tautinio' žadinimo darbas bus be
prasmiška*. Taip pat jis labui gerai suprato, kad aplinka, są
lygos ir tuometinė visuomenė nebuvo palanki patriotiniam jau- 
nimo apsisprendimui. Mokykla buvo rusiška ir.lenkiška, balny-'’ 
Čįa sulenkinta, inteligentija jautė gėdą prisiminti gimtąją 
kalbą ir stengėsi kalbėti lenkiškai ar rusiškai. Kairas buvo 
išlikęs ir stiprus lietuviškumu, tačiau bė inteligencijos pa
galbos ir vadovavimo, kaimas sunkiau ir sunkiau begalė jo-iš-. ' 
saugoti turimas pozicijas. Ir Petro Kraučiūno šioj srity veik
la taip pat nebuvo pripuolama, nebuvo- šiaip sau bendravimas 
su jaunais žmonėmis. Tai buvo sistepatingas jauniausios inte
ligentijos kartos lenkimas lietuvybei, tai ,buvo savotiška mo
kykla, savotiškas patriotizmo seminaras, per kurįturėjo perei
ti ir perėjo kelios dešimtys, jei ne šimtai, lietuvių inteli
gentų, kurių mažiausia 80 yra tapę vienais svarbiausiųjų kovo
tojų mūsų tautinio atgimimo kovose.

Jis rinko, jis grupavo aplink, save jaunimą, jiems dėstė 
žodžiu, Skaitė ir davė jiems patiems skaityti draudžiamą spau
dą, mokė juos būti dorais ir tauriais lietuviais pats savo pa
vyzdžių,tlnVY jiems literatūros, iš kurios jie galėjo geriau 

/ pažinti, kas yra jie patys, kas yra tauta, kurią gelbėti nuo 
visiško surusinimo ar sulenkinimo yra-jų šventa pareiga. Jo 
programa, trumpai suglaudus, paprasta, suprantama, aiški:

Jūs esate lietuviai, čia gimėt,čia dirbkit, čia ir mir- 
kit. Ir aš, nors ir badu mirčiau, stengčiaus pasilikti 
Lietuvoje, Tik jėga guli mane iš tėvynės iškelti. Visur 

.. . ir. visuomet drąsiai vudinkltės lietuviais' ir, kur gali-
•' te, visur kalbėkite lietuviškai. Mylėkit ’savo tautą, my

lėkit lietuvius, padėkit, kuo galit, ginkit juos nuo vi- .< 
.šokių skriaudų, Svieskite juos. Platinkit užsieninius, 
nors ir rusų valdžios, draudžiamus, spaudinius, nebijokit 
nukentėti, betarnaudami, savo tėvynei Lietuvai..

" Ir mes jo klausėme, nes mes pats žinojome, kad jis pats, da
lija draudžiamą lietuvių.literatūrą, leidžiu jai. savo pinigus, 
rizikuoja savo laisve ir gimnazijos, mokytojo vieta. Jo pasiau
kojimus tėvynės reikalams buvo didelis. Jis imdavo "Aušros1* 
100 egz., kas tuometinėje to laikraščio sąmatoje usųdarydavo ’ 
nemažą pajamų dalį, ir, Martyno Jankaus nuomone, be'Kraučiūno 
paramos "Aušra" būtų žlugusi jau 1883 m. Jis kasmet už kelis 
šimtus rublių išdalydavo pusvelčiui lietuviškų spausdinių, jis 
pirkdavo įvairius apie Lietuvą raŠančiis leidinius svetimomis“ 
kalbomis, pagaliau netgi savo žmono’s namus Marijampolėje užra
šė Lietuvių Mokslo Draugijai.

Betarpiškai Petras Kraučiūnas išmokė apie 80 lietuvių pat
riotų inteligentų. Tai buvo vadai lietuviams žengti'prie nepri- ' 
klausomybės. Iš jų išėjo visa eilė varpininkų, kurie per dvide
šimt su viršum metų /1888-1908/ davė toną visai Lietuvai.'Jo 
•įtaka siekė' ir kitų srovių lietuvius. Basanavičiaus paskelbti 
pilname "Aušros" numeryje programiniai dėsniui visais savo' punk
tais sutampa su Petro Kraučiūno mokymo dėsniais". /JDr.K.Grinius/.

Petras Kraučiūnas maža ką palikes iš savo raštų. Bet ir be to 
jis nemirs mūsų širdyse. Iki šiol jis susilaukė jau .dviejų mo
nografijų iš savo mokinių - M.GustaiČioir Prano Dovydaičio.' Bus 
diena, kai iš mūsų didžiųjų žmonių atsiminimų Petrui KraUčiūnui
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bus nustatyta vieta mūsų tautos 'atgimimo pranašų ir kovotojų 
eilėse, ..’ir jis nebus, toks užmirštas, -kaip dabar. .

Jis mirė tolimojoj Rusijoj, Jerslavlyj, 1916 m,s Patsr likimas ■- 
tarytum pasityčiojo iš žmogaus,.-gyvenusio'vienut vienu siekiai...,;- 
mu: dirbti ir mirti savo’ žemėj. .-Pirmojo' dldž.Karo, -mė-tu- Mati^-.i’..’-. 
jampolė's gimnazija su visais-mokiniais ir mokytojais -buvo- evu-<-\ • 4 
kuota i Rusijos gilumą, o su ja; su .sąVo mokiniais ir Petrais . </- 
Krauštunas. Karas baigėsi, bet Petraė ^Kraučiūnas.. nesulaukė . j6- ■
galo. ..Jo k-pas supiltas tolimojoj Rusi jos ••er.čįv^-j.’/ "bet;, jo- dya4‘- 
šia.'Čia pat,. su mumis.;ir šiandien mums .gražu .mokyti's/. iš j--°’.pu--;- :r-\ 
liktu pavyzdžio ^ 7. -

' ■ .7" -Bi^'įąuža-

: Visuomeninė •-.kultūra ir . jos uguymas;-;,;"'-• ■‘>
. "...Aš nesutinku su-Jūsų nuomo-

■ ' .. ne, tačiau' aš iki mirties ginsiu
.. . ' Jūsų teisę ją išreikšti,"'

. ' Volteras./duota-iš atmln-
/• ' • * - . ties/,

’• ' ■ I. • /■ ' - ' •AV' ”

Atėniečiai žmones, nesidominčius politika,, vadindavo .-"Idiotes". 
Kad' ir kaip gerai organizuotas "Idiotą/1-^gyvenimas -juo; mes ste
bėtis negalime. ■ //'' • '

jeffersonas savo laiku metė...-šūkį/' ’'Politika, yra pareiga". De
mokratinės, valstybės pilietis yra paties gyvenimo l-r-'savo vald
žios verčiamas nebūti profanu /- neišmanėliu,/'ppįltlko-s srityje. 
Tikėdami? kad ateityje gyvensime demokratinė je .-valstybė j e /nes 
demokratija įsivyrauja■pasaulyj ė/, mes turime išsiaiškinti, kas 
politika yra, kodėl politikoje; nusivokti reikia ir ką mums-dary
ti,. kad nepaklystumėm josios klystkeliuose-.

'Politika - menas valstybei valdyti;-' 0 kadangi demokratinėje 
santvarkoje pilietis savo .gyvenimo-sąlygas ne' nuolankiai priima 
iš valdančiųjų rankos-, bet prisideda prie jų sudarymo, -ta-i 'reiš
kia, valdo ne vien valdžia';- o--kiekvienas pilietis/taip.-pa t,,- iš 
to. sžiyaime plaukia išvada, kad jis-.turi nusivokti valdymo-mene -■ 
politikoje. Praktiškai toji nuovoka rėlškiasi'.bMsavimo metu, 
kada kiekvienas priverstas apsispręsti, kokiai pažiūrai ar,ko
kiam asmeniui.jis patiki valstybės ir savo.likimą.

.Tačiau politika yra, nelyginant degtukai, motoras-ar skaldomas 
atomas. Jei nusimanantis.ir etinėmis /« gėrio/'normomis-vadovau
jantysis -žmogus ją /politiką/' panaudoja, rezultatais vien gėrėtis 
tegalima. Tačiau politika tamsaus arba fanatiško'’ gaivalo rankoje 
yra daugiai!, negu paVo j Inga •-•/ji.: yra žudanti. . ' • .

Ne vienam šių dienų poIitikui-'/Įirba politikieriai/svietą bet 
kur,’ tik ne tautos ir visuomenės^ vadovybėje, ne prie-.valstybės - 
Vairo. Nes jie stato siaui-us grupinius interesus dažnai aukščiau 
bendrųjų, siekia sao tikslų bejz;kokiomis .priemonėmisgausiai 
naudojasi demagogijos /e visuomenės mulkinimas tikslu, save iš
kelti/ purvu ir, apskritai, rodo didelę politinės kultūros stoką,.
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Ir^suprantama: nes kai jie brendo, apie politinę kultūrą maža 
buvo žinoma, ir jie neįčiulpė šias dvasinės vertybės, taip sakant, 
.su motinos pienu. t

.Tačiau, žmopija nepregresuos, jei vaikai nebus geresni ir švie
sesni už tėvus. Mes norime mokytis iš praeities ydų, tačiau į 
savo kasdieninio elgesio leksikoną jų .neįtrauksime. Aukščiau mi- 
nėtosmūsų viešojo gyvenime votys turi būti ateinančios kartos iš
pjautos Ir sunaikintos. Tam tikslui jau metas galąstis chirurginį 
peilį, kuris vadinasi ' višu£me_ninė kultūra.

' • . : ii. ■■ ' . • . ■ ■ < .
' Visuomeninė kultūra yra ne kas kita, kaip asmeninė kultūra, ’ 
perkelta visuomeninėn plotmėn. Kultūringas asmuo niekados savęs 

. nesuabsoliutins, nepaneigs kito, jo teisės kalbėti, /veikti ir 
tvarkytis, kaip jam patinka, žinoma, kol jo veikimas nepažeidžia _ 
visuomenės arba kito asmens intereso /teises rinkti svetimo sodo 
obuolius nepripažįsta nei demokratija/. . . /

Tue pačiu jis r ‘ griežtai atmes diktatūrinius principus /nes 
šie nepripažįsta. kito nuomonė s/,pasmerks demagogi ją /nes ji tei
sina blogas priemones ir absoliutina save/ - dvi gal svarbiausias 
■viešojo gyvenimo votis,kurios, ners iš dalies-paslėptos, bręsta 
ir mumyse. . '

Visuomeninė kultūrą reikalauja demokratijos,nes be jos negali 
egzistuoti,ir,priešingai,demokratija reikalauja visuomeninės kul- / 
tūros,nes,jos stingant,demokratija tikrai virsta ta dvokiančia ba
la, tuo anarchijos židiniu,kuriuo esant ją laiko‘diktatūrininkai. 
Demokratija, kultūra ir laisvė yra neišskiriami dalykai. Laisvė 
be kultūros - chaosas. Kultūra be laisvės- nereali-fikčija.

- Todėl'mes,pasirinkdami.laisvę,kartu priversti pasisakyti ir už 
kultūrą,.© demokratinė dvasia ir santvarka'ateis savaime,sykiu.

■ . - III., : •' . y • .
Deja, tenka konstatuoti, kad mūsų švietimui.ir -jaunimo auklė

jimui- vadovaujančių sluoksnių per mažai tesistengiama auklėti mus 
sąmoningais, visuomeniškais ir. iš esmės demokratiškais piliečiais.

. Dar skaudžiau,kad kai kurįų asmenų kartais- skiepijamos demagogiš
kos ir liūdną ateitį pranašaujančios "vienintelių: išrinktųjų" idė
jos slegiančiai ir demoralizuojančiai veikia mūsų pasirinktą so
lidaraus bendradarbiavimo kelią.; -

Mes atvirai pasisakome pries tokios rūšies idėjas ir prieš jas 
skelbiančius žmone s. _ Me s manome, kad visoj/ £ta.nėmis_normomis pa- 
f’ rjįstojs idėj£s_iš esmės, yrą gerojs; jų gerumą ar“1>Togumą, priim- 
inurną ar atmestinumą apsprendžia jų reiškimosi forma, jas įkūni

jančių sambūrių veikimas ir veidas. /
. Lygiai esame įsitikinę, kad ideologinėms organizacijoms galima 

gyventi be-tarpusavės-trinties ir-užsikabinę j imu, tuo, /.tačiau, 
nepaneigiant sveikos kritikos skatinančios reikšmės. Pasaulėžiū
riniai skirtumai mums neturėtų trukdyti kitų gerbti - tų, kurių 
.kelnės,pasak V.Kudirkos,, ne išilgai, bet skersai dryžuotos.

Šių principų įgyvendinimas, persisųpkimas visuomeninės kultū
ros dvasia mums ir mūsų tautai užtikrins tvarkingą,, ramų ir ne 
purvinį, kaip dažnai iki šiol, viešąjį gyvenimą, iš. kurio dar da
bar dažnas pasitraukti priverstas, kad nesusiteptų.

, Vyt. Martynas
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Veltui tavo mintys į svetur keliauja,.
Saulė, nors šviesiausia, bus tenai tamsi 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja 
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

K.Inčiūra

MANO . ROMANTIŠKOJI PAPRŪSĖ
Ką gi aš -galėčiau papasakoti apie savo tėviškę, kad ji ir ki- 

. tiems butą patraukli ir įdomi? Juk argi ji nėra tokia pilka ir to- 
’ kia sava, kaip ir mūsų gyvenimąs^ argi ji nėra tokia miela ir to-_ 
kia brangi, kaip ir visų musų tėviškės? Nebent šį tą iš jos neto- t 
limos ir jau tačiau spėtos užmiršti praeities, nebent iš tų dienų, 
kuriomis ji iki.šiandien gali būti išdidi.

. ' Visas šitas kraštas buvo viena ir didžiulė' giria. 14 ir 15 šimt 
kronikos nemini čia nei vienos didesnės gyvenamos vietovės. Pora 
kelių vedė per šią girią iš Prūsų, ir tik vienur kitur kryžeiviai, 
traukdami žiemomis į Lietuvą, nusiskųsdavo nelauktu lietuvių’ pasi
rodymu ir jų paliktų sandėlių sunaikinimu. Dar prieš du šimtūs met; 
šis kraštas buvo toks miškingas ir toks -neįžengiamas, jog Prienų 
kunigai dabartinės Marijampolės vietoje buvusią Starapolę galėdavo 
■pasiekti tik per Nemuną,Kauną; Pilviškius ir is jų Šešupe iki Sta- 

. rapolės. 0 dabar? Ne tik ši paprūsė, bet ir visa Suvalkija tiek 
mažai miškinga, jog žmonėms čia ne tik nebūtų kur pasislėpti’ nuo .
.maro ar švedų bei maskolių,, kaip prieš porą šimtmečių, bet netgi 
laikinai prieglaudą surasti nuo enkavedisto, nagano ar mongolo is- 
trębiteliaus šautuvo tūtos’. •

Paprūsėj nėra didelių miestų.,Visi miesteliai maždaug, panašūs 
dydžiu ir gyventojų skaičiumi. Jie taip išsistatę-vienas-nuo kito 
vienodame atstume, kad jau vien iš. žvilgsnio į žemėlapį aišku,jog 
jų atsiradimas nėra pripuolamybė ar atsitiktinumas, bet kiekvienas 
jų gimęs pagal aiškų planą. Išimtį sudaro tik vieni Kybartai, ku
rie čia jauniausias miestas pasienyj. Visi šie miesteliai: Kud. 
Naumiestis, Virbalis, Vištytis, netgi Vižainis,„ Pilypavas ir kt. 

’vienas su kitu jungiasi plačiais vieškeliais ir todėl atrodo, tary
tum dideli karoliai, suverti ant- tvirto siūlo. Erdvė tąrp mieste
lių užpildyta vienkiemiais, iš tolo raudonuojančiais čerpių ar 
žybčiojančiais skardiniais stogais, apaugusiais medžiais.-. Kai žiū
rai į šiuos kaimus ir į šiūos miestelius, atrodo, kad tai Suvalki
jos naujakurynas. Ir niekad negali ateiti galvon mintis^ kad žmo
gaus koja čia ankščiau palietė žemę ir plūgas daug kur čia pirmiau 
išvarė vagas, negu bet kur Suvalkijoj.

Žmonių šnektoj tik vienas kitas žddisprimena artimą Rytprūsių 
kaimynystę. Suvalkiečių charakteris čia išryškėja visišku nuogumu: 
jie mokėjo iš kaimyninių Rytprūsių pasisavinti visa, ką jie matė
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gero ir gražaus, bet už tai neatidavė nieko, netgi savo kalbos gry-- 
numo. * . ■

-Šio, užnemunio žiloji senovė nemažiau kruvina, negu Nemunas tarp 
Kauno ir Veliuonos. Suvalkijoj yra nemaža piliakalnių, ir tačiau is
terijoj .nei žodžb apie čia kažkada buvusias pilis. Tik iškasenos 
mįslinguose piliakalniuose rodo, kad šitose vietose anksčiau, negu 
jos apaugo anais neįžengiamais miškais, gyenc lietuviai, Išnykę nuo 
grobuoniškų lenkų kėslų ir krikštyti-pasiryžusių kryžeivių kalavijų, 
Ryškesnių pėdsakų ši Paprūsė, kaip ir visa Suvalkija, istorijoje pa
likusi tik per paskutinius šimtmečius-..

Su Žalgirio pralaimėjimu vdki-ečių ordinas nesiliovė kėsinęsis į 
mūsų kraštą. Vytautas Did. buvo toli numatantis politikas, .tačiau 
ir jis padarė skaudžių pasėkų mūsų tautai turėjusių klaidų,. Pati ' . 
didžioji ir mums lemtinga ^klaida - tai nesugebėjimas ar nenorėjimas 
pasinaudoti pergale ties Žalgiriu. Ordinas liko Ryt prašiuose-;-Visa, 
ką jis iš lietuvių giminių buvo smurtu išplėšęs, like jam, tarytum > 
premija už pralietą lietuvių kraują.;Per.eilę dešimtmečių jis. sustip
rėjo, ir ners daugiau \ ’ j nesiryžo' ginklu siekti., tradicinių ordinui 
ir vokiečiams tikslų rytuose nuo.Rytprūsių sienų, tačiau pasienio 
konfliktais ir lietuviškų žemių Suvalkijoj grobixu gerokai^ įkyrėjo 
Lietuvos ir Lenkijos ponams. Konkrečių žygių sienai stabilizuoti ėmė
si ne kuris nors Lietuves - Lenkijos karalių, bet karalienė Bena, 
Žygimanto Senojo žmona, viena . italų kilmės kunigaikštytė, kartu 
su kitais jai užrašytais turtais gavusi žemių ir šioje paprūsės sri
tyje. ; . ■-■■■

Karalienė Bona buvo nuostabiai energinga ir vyriško charakterio 
moteris. Tai veiklos tipas.Ji nesitenkino tik savo turtų šeimininkės 
teisėmis, bet juos pati administravo, nuolat daugindama ir iŠ pelnų 
įgydama-vis naujų ir naujų turtų. Matjtama, kad .ordinas nesiliauja 
grėbęs pasienines žemes, nukeliamas toliau į Lietuvos pusę pasienio 
ženklus, ir kad visi protesto veiksmai nedaro jam-įtakos, ji ėmėsi 
žygių apgyvendinti šias sritis,žmonėmis ir taip užkirsti kelią or
dino smulkiems apgavystėms. Pirmasis miestelis, kuris buvo įkurtas 
šioje erdvėje, ir buvo Virbalis.'Vėliau atsirado Vištytis ir dar- 
kelios gyvenamosios vietovės. Tatai buvo apie- 1540-1550 m., kai ki
tur Suvalkijoj ne tik nebuvo nei pėdsakų tokių mieštų, kaip Vilkai 
viškiš, iiiarijampolė ir . 1.1., bet ir šiaip gyvenamųjų vietovių.

Taigi; Suvalkijos kolonizacija nebuvo'pradėta nūo= Nemuno . kalį) 
to reikalautų nuoseklumas, bet nuo tolimo užnugario; Vištytis bv-

■ vo vieškeliu sujungtas su Virbaliu, Virbalis turėjo tiesų susisie
kimą su Kaunu. Kelias ėjo vietomis, kur dabar yra Pilviškiai, Vil
kaviškis, ir šios vietovės įsikūrė, kaip savotiški atsparbš penktai 
šioje pakelėje. '-.**■

Paprūsė pasirodėxpuiki vieta naujiems kolonistams. Artima • Vo
kietijos kaimynystė sudarė pasieniečiams puikias prėkyboš sąlygas, 
ir netrukus šiose vietovėse buvo keičiamasi įvairiomis prekėm-] sf 
atvežamomis ir iš Lietuvos, ir iš Prūsų. Virbalio ir Vištyčio inies--’ 
tai'išaugo, susitvarkė, įgijo visas miestų teises ir privilegijas, 
praturtėjo. Prieš porą šimtų metų Vištyčio miestas buvo tapęs did
žiu ir turtingu Suvalkijos prekybos centru su maždaug apie 
8-9.000 gyventojų. Virbalis maža kuo atsiliko nuo Vištyčio, Kud. 
Naumiestis, įkurtas čia pasienyj keliasdešimt metų vėliau, nepri- 
sivijc nei Vištyčio^ nei Virbalio, tačiau vis dėlto taip pat labai 

, trumpu laiku suspėjo išaugti gražiu ir turtingu miesteliu.
Naikino Vištytį gaisrai, spaūdė karalių nemalonės, bet miestas
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augo ir greit1 atsistatydavo po kiekvienos-didesnės nelaimės. Mir- • 
„tinas smūgis buvo suduotas tik pereito, šimtmečio antrojoj pusėj,, 
kai rusai tarp Kauno ir Eitkūnų .pratiesė geležinkelį ir šiuo gele- 
‘žinkeliū, bet ne keliais ir. plentais nukreipė visą prekybą tarp 
Vokietijos ir tolimojo paprūsės užnugario. Sis geležinkelis turėjo 
.ypač iškelti Virbalio vaidmenį pasienio prekyboje, tačiau jis su
žlugdė ir Virbalį. . ■. •

Geležinkelis'buvo užbaigtas su didele. pompa’,. ir Virbalis gyve
no džiaugsmo šventę. Deja, dėl kažkokių priežasčių geležinkelio, 
linija buvo pravesta už kelių km. į šiaurę nuo Virbalio, ir Virba
lio geležinkelio stotis buvo pastatyta ne pačiame Virbalyje, bet f- 
pasienyj buvusiame nedideliame ir neturtingame Kybartų kaime. Ge
ležinkelis, tiesa, gerokai praturtino Virbalį, tačiau netrukus vir
bališkiai apsižiūrėjo, kad prie geležinkelio stoties esantis Ky
bartų kaimas virsta gražiu prekybiniu ir pramoniniu miesteliu. Jo
kia konkurencija daugiau nebepadė jo, Virbaliui, ir Kybartai jau.pe
reito šimtmečio pabaigoje visiškai’nustelbė Virbalį, kuris,kaip 
ir Vištytis bei Kud, Naumiestis, liko ir■toliau trūnyti kasdieny
bėje be-didesnių ateities perspektyvų.-Dalis gyventojų persikėlė 
į TCybartus, dalis išsikėlė į kitas vietoves^ ir iš stambių pasię-/~ ’ 
ninės prekybos centrų liko tik-nežymūs valsčių miesteliai. , ; • 

Miestai . sunyko, bet ėmė kilti' kaimai. Baudžiavos panaikinimas 
sudarė- sąlygas kaimams turtėti ir grožėti. Turtingi ūkininkai sku-į- 
bėjo į mokslus leisti savo vaikus, naujoji iš baudžiauninkų kilu
si' inteligentija neužmiršo esanti lietuviška. Ir vėl ši Suvalkijos 
paprūsė įsilaužia į: Lietuvos, istoriją. Kųd.Naumiestis, Šakiai, 
šiek tiek toliau esanti Marijampolė - tai bend jautriausi tautinio' 
lietuvių judėjimo'nerviniai mazgai. Dr.Basanavičius, Petras Kraū-, * 
čiūnas, netgi ir pąežeriškis nuo Pilviškių Vincas Kudirka,'kaip ir ' 
dešimtys kitų spaudos draudimo meto veikėjų yra šio krašto suva-I-' 
kiečiai. Čia vyksta lietuvių patriotų suvažiavimai, iš čia siun
čiami raštai ir pinigai į Prūsus, perūžia kontrabandiniais keliais 
plaukia į Lietuvą draudžiama spauda. Šį kartą iš paprūsės mieste-; 
lių pirmaujamą vaidmenį vaidina Kud.Naumiestis ir jo. apylinkės , 
kaimai,-bet taip pat nuotrupos tenka, ir Virbaliui,- ir. netgi toliau’ 
į pietus esančiam Vištyčiui bei jų apylinkių .kaimams.- • ■' /V

Tokia mano paprūsės praeitis. Ji neturtinga-heroinlaįp‘.žygiais, 
bet įdomi permainingumu,' įdomi drąsia kolonizacijos pradžią. ,įr 
nepastęvia laime, žaidžiančia ir žaidusia ne tik žmonių, bet ir. • , ? 
ištisų jąiestų likimais. Ir dar. įdomiau, kad- kaimas, savo veržlumu, 
savo sugebėjimu augti, tvarkytis,- galimybėmis turtėti niekur 'ne.be- 
atsiliko nuo miesto, ir jau iš tolo jo sodybos, skiriasi nuo te. 
pačio kaimo sodybų netgi prie Marijampolės ar Liudvinavo. Tik žmo
nės - tie patys taip mielai žemaičių ir aukštaičių pašiepiami su
valkiečiai, kurie ir dabar nebežino ir negali suprasti, kuo jie 
kliūva savo šiauriečiams ir vakariečiams broliams, netgi šiose var
ganose tremtinių stovyklose, kur tik iš tarmės tegalima vienus at-
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Red

1.'KALVIO SŪNŪS

Šiandien,'vis svarbėjant j_r konkretu 
jant pastangoms būsimai Pabaltijo valsty
bių federacijai kurti, didžiai svarbu yra 
supažindinti šias tautas tarpusavy, supa
žindinti su jų galvosena, su jų kultūra. 
Siekdami šioje srityje atlikti savo pareik 
gą, mes pateikiame savo skaitytojams perą 
fragmentų iš latvių rašytojo J.Akuraterio 
apysakų rinkinio "Deganti sala" lietu
viško vertimo, išversto Br.Mickevičiaus

- Matai, tėve, tu esi mano gimdytojas ir to užtenka. Tau reikia 
ramių saulėtų dienų/ ramių metų, derliaus, ilgo amžiaus. Bet man rei
kia 'kovų, nes aš- noriu būti daugiau, kaip tu ir kiti. Turiu veržtis 
aukštyn ir tolyn - ten šaukia mano pažinimas. Man reikia kitos saulės 
ir kitokio džiaugsmo, kitą vaisių atneš mano laukai. Aš niekur netu
rėsiu namų, nebus man ir nugairinto tikslo, ir aš niekuomet.nepjau
siu ir nevešiu; aš noriu’ būt tik sėjiku - tegu pjauna kita žmonių 
karta, jei dygs mano sėkla.

Aš noriu kitaip gyventi, negu- tu, - nerimastis šaukia mano gyve
nimą. Amžiais jis nebus pasotintas ir amžiais jis, veršis tolyn ,ir to- 

■ lyn - toks yra mano likimas. Ir tokį gyvenimą aš noriu skelbti, noriu 
mokyti - gyventi dėl rytojaus.

Aš taip pat žinau ir savo kelio pabaigą. Palūžo šimtai, palūšiu 
ir aš. Bet manajame^ skubėjime ir manajame nerimasty yra neapsakomus 
grožis, ir aš noriu jį pajausti. Aš mačiau kankinių mirtį, jie turė
jo ’ . pralieti savo kraują todėl, kad jie buvo tikri žmonės. Ir
saldus džiaugsmas apėmė mano širdį, ir aš meldžiaus, kad savo kraują 
galėčiau pralieti už tai, jog akimirksnį buvau žmogus.

Aš nenoriu gyventi daug ilgų metų, aš nenoriu, kad mano dienos, 
. ii tylūs vandenys, lėtai tekėtų, ir kad senatvė man uždėtų sidabro 
vainiką. Aš trokštu triukšmingų, kupinų kraujo dienų, aš noriu, it 
žvaigždę krintanti, sudegti. Tegul mane apvainikuoja erškėčių vaini
kas.

Aš nieko nenoriu turėti, nes man priklauso saulė, žemė ir viskas.
Čia yra pastogėse kregždžių, bet aš mačiau vėtros paukščius le

kiant -prieš įsiutusią jūrą. . ■ *
Čia ramybė ir miegas, o aš esu užnuodytas ugnies karštuoju neri

masčių. ■ ’ . -
Čia pasidavimas ir suglebimas, bet aš mačiau tyčiojimąsį iš mir- 

’ ties; aš mačiau pakeltas galvas ir pergalę. -
Čią giedamos dangaus giesmės, bet aš girdėjau žemės, giersmių,nuo 

kuriij kraujas verda ir protas svaigsta.
As pražuvau ir tau ir .visiems > aš visiems esu svetimas. Ir todėl 

aš turiu išeitie ir jau nebegrįžti.
Jis. nešėsi širdy savo mieląjį nerimastį ir girdė jį savo krauju.
Ir ant galvos nešėsi saulės vainiką.
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..... 2.J)EGANTI SALA / ■ .
...Ar tokią menka yra žmogaus laimė? ... ,
Taip, nuostabi žemės sūnaus siela su savo brangenybėj Jis,, saugo 

tą brangenybę, kaip vaikas savo žaislą, ir į ją žiūrėdamas,'- viską’ 
užmiršta.

; Jis išeina’1 į žmones, kaip kietas ir aštrus kardas, skelia sau 
kelią, niekur nėra ramybės. Nusivylimo, laimės ir ilgus nerimo me
tus praleidžia kovose. Mirksta kraujuje, bet mirtis jį pralenkia - 
ne, tik pirmyn,' tik pirmyn -.pasaulis dar platusl

Ir tada, -per metų eilę, jis pasidaro nugalėtojas ir didvyris. 
Įeina į miestus., kaip karžygys,, jo rūbai auksiniai, t viską perlai, 
ant jo galvos laurų vainikas..

. Vėliavos plėvėsuoja prieš jį, atsidaro langai, byra rožės, moja 
skarelėmis, /iš visur skamba člžiūgavimai. Tūkstančiai klauso jo akių 
žvilgsnio ir nebylių' ženklų 1 visi troškimai išsipildė.

Bet tada - kai rami valanda- - naktis ar ankstyvas rytas ar vėly
vas vakaras, kai jis yra vien.is, sugniūžta visų nugalėtojas ir už
dengia veidą rankomis. Viskas buvo veltui, viskas - monai.

Atsiveria sapnų šalis, jos priešaky sumirga valandėlė, kažin 
koks mažas vaizdelis, kaip blizgąs žiedelis, kaip stebuklingas žie
das, išauga prieš jį. Su ašaromis nusilenkia prie mažo, mažo niek
niekio, ir lūpos lyg maldą kalba:' -

- Tu, tu esi tas, kuriam mano širdis plaka, tu esi ta-s, .kuriuo
" .aš kvėpuoju-!... " L" - . ' •

* Bet tai tik sapnas, kuris savo pirštuose laiko baltai spindintį 
žiedą, aplink kurį niekuomet nėra nakties - auštant vėl-visko nu-
-stoja. Nebėra nieko, prie ko galėtų grįžti, -jis vėl leidžiasi į 
pavojus ieškoti mažos nuostabios valandėlės^ užsidaręs, nesupras
tas^, ir tamsus, kaip naktis - niekas neturi matyti to, ką jis matė.

Štai, ten purvu nuklystą"elgeta pro žmonių Aamūš. Ar jo akys 
nęišbąlusios ir neašarotos, kaip verkiančios uolos? Ar ne- skudurai 
ant jo kūno, ar ne. t erta .ant kaklo šu sudžiūvusią duonos„plutele? 
Ar jis. žino, kur jo tėvynė ir tėvo namai,, kur jo ateinanti'naktis 
<ar rytojus? -

A !- Kas jį gena? Ar gal jis tiki, kad kiekvieną dieną padidės jo 
jėgčs, plaukų pluoštai-pasidarys geltonai auksiniai ir greičiau 
plaks širdis? •. •• • •-: ■

Ak, nė:ta±! \ t ' . '
Jis turėjo vieną' valandėlę, mažą brangenybę, kurią kartu nešasi.
Tamsiame kambaryje, kur naktį miega nešvarioj lovoj ar ant že

mės, dažnai mato nuostabių vaizdu. Aplink jo poilsio vietą vynio
jasi kažin'koks blizgėjimas- žalsvas, kaip pavasario rytas, ir 
•girdėtis kažin kokie•keisti žodžiai. Išsiskleidžia lelijos žiedas 
su ugnele vidury - lyja žvaigždės, o iš tolumos skambina, skambina 

.. ne sulaikomas džiugesys. • :
Elgeta ima drebančiais pirštais lelijos žiedą ir kalbasi su juo; 

tik akimirksnis, tik maža laiko valandėlė, bet ji kupina,dieviškas 
laimės-.-; - ■ ' . • . ■.. .

Jei. prie-jo prieitų koks turtingas karalius ir žadėtų.jam viso 
pasaulio garbę ir galybę UŽ-tą mažą žiedelį jo rankoj - ar .jis jį 
atiduotų?, A

- Ak, karaliau- šakjrų jiš, - ką tau padės manoji nuostaba,jei
neturi savosios? - < ’ - ■ "y;

Parduoti ir nupirkti mes jos negalime,- taip-pat, kĄip savo gyvy
bės. . ( ■ 'V: i : -
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. ; • ŠVENTASIS. . IR PANIEKINTAS MENAS -v

Labai-įvairi yra meno reikšmė žmogui. Vienam menas kasdieninė 
būtinybė, dievų dovana; kiiąm gražus, bet nere:tkallnga> liuksu
sas,. *tręciam .r- dar kažkas,? Ėažveisima šiandien, kaip žiūri- į me-, 
ną du dideli poetai - du kraštutiniai poliai. ■ , ...

1. Poezij_os_šventumu tikįs? ?°etas_
Vienas iš žymiausių ir neabejotinai giliausias paskutinių lai

kų poetas vokietis ^Rainer Maria Rilke /.1375-1925/ yra mums įdo
mus trimis^tžvilgiais:' l.Nors nei vieno-didžiojo lyriko pradiniai 
žingsniai nebuvo/ tokie blyškūs ir menki, kaipRilkęs "Lebeh und 
Lieder” /1Q94/, tačiau retas taip įvertino poezijos kilnybę,paau
kodamas -visą - savo egzistenciją.dėl šios dievų kalbos /tarsi mūsiš
kis V.Mačernis/. • -; ’

2. Rilkės kūrybos kreivė /arba - tiesė/ visą laiką kilo sta
čiai - absoliutaus, visiško, grožio ir tobulybės sferon, vis stiprė
dama turiningumu, ir svarumu. Rilkė išvengė daugelio poetų li
kimo -ropoti senatvėje menku vabalu, jaunystėje ereliu lakiojus. • 
Mirtis atė jo jo, kaip'tik'pabaigus-Duind. elegijas'ir- sonetus Crfė- 
jui, brandžiausius ir nuostabiausius kūrinius ne tik vokiečių poe
zijoje, ■ bet ir aplamai literatūroje  ../V-.Kazokas/, Juose giliai mis
tiškai ir literatūriškai stipriai, orginaliais vaizdais bandoma at
skleisti /gal - atskleidžiama/ buvimo prasmė, "daiktų siela'*, gy
venimo ir mirties ryšys.-Rilkės žodžiai ir šiandien mums nėra vi
sai aiškūs ir suprantami /o.’ nventraštis?/.,... Jie.yra "lyg paslap
tinga srovė, kuri atplaukia iš amžinybės, iš'dvasios įtr nemirtin
gumo šaltinio! Jie'mus, patraukia, jie mus keri..." /V.Kązokas/.

Rilkėš kitą žymų veikalą "Das Studentuch" kažkas, yra-pavadinęs 
moderniąja Dievo jieškotojo maldaknyge, pačia gražiausia ir gi
liausia. A-.Maceina Rilkę priešpastato NietzscĮiei, kaip Dievo atgi
mimo dvidešimtojo amžiaus skelbėją.Apie "Das Stundenbueh" jis ra
šo: ^Dievas yra jos tema, .o žmogaus visokeriopi santykiai •su Dievu 
yra' jos tbrlnys". Kiti nori "Das--Stundenbueh" mistikoje rasti poe
to nusigkęžimą-nuo krikščionybės, nepaisant . jos šįmbjbl.inio formų 
naudojimo.' -• -" f • -.- ., t. .' '

Rilkė sakosi'esąs j ieškotoju/ tačiau-atrodo, kad jis buvęs vie-, 
nu iš labiausiai tikšlan priartėjusiu.- ' ' 1

3. - Rilkė surado .ir- meistriškai-panaudojo .visai naujus, 'Šviežius 
.rimus ir buvo, kaip ir kitas pragietis poetas Fr.Kafka, vienas

didžiausių vokiečių kalbos ątnaujintojų naujausiais laikais. Jo

Klauskit^ išblyškusios, moteriškos prie kapinių, nusikaltėlių, 
surakintų geležimis,' ar kiekvieną.ešybę su žmogaus .širdimi - apie 
jos laimę? Negirdėsite žodžių, nieko nesužinosite apie tą -mažą ug
nelę, prie kurios, šildosi kūnasir siela.
* Taip menka yra, žmogaus laimė...

Taip menka-ir taip būtinai • .
' . Janis Ąkuraters ■ ' . ’ -
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reikšmė, tačiau, neapsiriboja vokiečių kalbos sienomis - ir ji 
vis auga. V.Kazokas mano, kad "poetai ir jaunieji rašytojai, 
kartą susipažinę su Rilke, jokiu būdu neišvengia jo įtakos". 
Turime ir mes-Rilkės įtakojamų poetų. .

Rilkė buvo vienas tų nedaugeliu poetų, kurie tapo pasaulio ' 
nuosavybe, kurie tarnavo visuotinei kultūrai ir galutiniam me
ninių ryšių sumezgimui tarp tautų.

2. Meną_išniekinę_s menininkas

Prancūzų poetas Arthur Rimbaud /tark Kembo/, sulaukęs 23 
metų, metė rašyti. Šį keistą veiksmą klek paaiškina>jo būdas 
ir gyvenimas.

A.Rimbaud gimė 1854 metais. Tėvas buvo karininkas, -motina - 
griežta, nerangi namų savininkė. Tėvai gyveno skyrium. Rim- . 
baud mokytojas piešia jį, kaip ankstį subrendusį, ūmų,, bruta
lų žaliūką dieliais, grubiais- kumščiais, jau mokykloje stebėti
nos energijos. Kitas žymus prancūzų poetas Paul Verlaine pasa
koja, kad Rimbaud buvęs "ištremto iš rojaus angelo veidu, vi
siškai ovaliu, šviesiai rudais, netvarkingais plaukais ir nera
maus, šviesaus mėlynumo pilnomis akimis". Dar kitas, jį vadina 
"į darbininką panašesniu, kaip į poetą, dėmesį atkreipiančių 
tik aukšta kakta, kurioje gyslos mėlynos, kaip gyvatės, raity- 
davosi, kai jis supykdavo". ' ’

Turėdamas 14 metų, Rimbaud pirmą sykį pabėga į Paryžių.Jis 
dar rašo aleksandrinais. 17 metų jis aukštui vertinamas ir 
garbinamas poetas, ir senstantis Victor Hugo pramena jį "-vaiku 
Šekspyru" /Shakespeare ėnfant/. Menas .jam - "bet kuri darbo 
„rūšis". Rimbaud menui neatsiduoda, bet jį pasiima, išniekina ir 
tada, kai jau nieko jam nebegali duoti, atmeta,, kad’ n'-i/e k a- 

’"'d- a daugiau nepalytėtų. Meno išniekinimas iš tokio menininko 
pusės yra istorijoje unikumas, vienintelis ir be pavyzdžio fak
tas.

. . Nuo 23 metų, taętęs . poeziją, Rimbaud keliauja po.pasau
lį. Afrikoj ir Arabijoj vadovauja kasyklų, statybos darbams; - 
supirkinėja kavą ir kvepalus; apkeliauja kraštus, kurių euro-" 
pietis mat^s nėra. "Čiabuviai,kurių patiekalus' valgė ir kurių 

. kalba kalbėjo, gerbė jį, kaip aukštesnę būtybę". Jis laikomas
tauriu ir gelbstinčiu. Dar dabar yra Afrikoje vietų, kuriose jo 
vardas iškilmingai ir pagarbiai ištariamas, lyg dievybės.

. Rimbaud miršta 1891 metais Marselyje. Sunkus sąnarių uždegi
mas, privertas amputuoti vieną koją, nutoaukė'šios neramios

. sielos blaškymasis. > ; ‘
Pagal prancūzų pranešimus, Abisinijos sostinėje Addis Abebo- 

je rastas jo poetinis palikimas, susidedąs, iš 40.000 posmų' 
. /dar nepatvirtintais duomenimis/. ' •■ <

/pagal "Fr.N.Presse"/

Litexatūra£ 1. -V.Kazokas. Rainer Maria Rilke.- "Aidai" 1947m. 
Nr.8, pslT3'63.

2. A.Maceina. Dievo mirtis ir jo atsigavimas."Aidai” 1946 m.
Nr.10. psl.159. - " •

3. i.ilkės eilėraščių vertimų randame "Aiduose", ypač Nr.8,
1947 m. ir originalinių - Alf.Sešplaukio "Vokiečių kalbos skai
tymuose; 1947 m.psl.207. . . <
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Puiki jfiėue&ięna. Dangus knibžda -tiek daug Šį vakarų jame \ '. 
žvaigždžių: mažų, didesnių - visokių. Visos jcŠ tokios- judrios, ' 1 

„-gyvos, rodos, girdi, kaip'juokiasi, ir • matai-, kaip šypsosi,’ mirk- 
£■ si« ' '' ’’ ’ f • ; <•> ■

Vįsos.tos dangaus iškilmės valdovas mėnuĮjs, kukliai į pe- < 
Sius suaitrautęs, šaltai, ramiai žvalgosi. jo veidas niekad lie- 
sikeičia: jam vistiek. Jfiekad nematysi jobesijuokiantarliū-;- 
dint._Amžinai.šaltas, lyg truputį susimąstęs, kaip, ir visada, 
žiūri šį vakarą į visai tuščią alėją, tą vietą-, kurioje tiek 'V 
■daug širdžių nervingai plakė , tiek daug tamsą bandžiusiu klau- ■ 
rai peržvelgti- žvilgsniu nuėjo niekais, kurioje n© vienas pri
siekė amžinu meilę ir tą patį vakarą dar sulaužė, kur n e vienas 
sutraminta sirdžia, nervingai kopdamas per dantis orą,su skaus
mu,' pykčių ir gailesčiu žiūrėjo į mylimąją,lygiai taip laimin
gai be s iįjtž Įžagiančia, kaip -kitais vakarais,tik su tuo skirtumu^ .; 
kad tada,su juo, o šiandien su kitu, ten, kur už medžio_yėl kaz- 

xkoks žavėjosi deklamuotu savo išrinktajai sonetu, iš ųaujo per
gyvendamas, pasakedamasis jame savo pilną audros ir kovoskančią, 
kur dar kitas: ašarodamas piešia Savo vaizduotėj iŠ nauj’o buvu
sią mylimąją, nusagstydamas ją šviežiausiom, gražiausiom gėlėm, 
ten, kur. šį vakarą'lygiai'toks pat išblyškėlis juodaplaukis su 
dar didesniu įsijautimu pasakojasi savo draugui ir atkuria’tos 
gražios praeities vaizdus, jų kalbesiui pritaria tylus lapų šną- 
renimas. Kada — ne kada atklydęs vėjas sutaršo jiedviem plaukius 
ir vėl dingsta, vėl ramu, vėl viskas, -kaip buvo. ’ ■ ... ’

Ir taip taukšėdami juodu vaikšto iš-vieno galo į kitą. Retkar
čiais gilus jų pokalbis nutrūksta, bet tai trumpam.'Taip plau- ’ 
kia aistringo žmogaus siela vieno į kito širdį, rasdama ten di- 
delį atgarsį’, kiekvienas jų judesys, ar rankos mostas nervingas, 
pilnas, išsiliejančio s aistros'į tą tuščią neišmanėlę, bežadę er.d-„ 
vę< tą įiegailesčio apkurtusį tamsos, debesį. ~ ■’ . • •1 •. ;

- Nežinau, kažkddėl žmogus dabar, esi toks, neramus.Vis kažkas-' 
slegia, virkdo savotiškai. Ir kad nors minutei nustotą. Smaugia 
kažkas, lyg nujautimas koks, ar;ką, pats nežinai.
Ji - Gal myli ką, kad Vietos nerandi? - paklausė vįsąi nenorėda

mas sužinoti, dėl ko, arba gauti teigiamą atsakymą. Šiandien .ne
buvo ūpo kalbėti, todėl rudo savo Jtylė jime daug pasitenkinimo. 
Protarpiais jis girdėdavo, ką draugas kalba ir apie ką, o tar
pais jr Užmiršdavo, kad jis iš viso čia šįvakar vaikšto* Kada - 
nekad'a Šmėkštelėdavo kokia mintis, ir vėl girdi, ką1 šis -jam visa 
šijkdžia šneka,, visai nekreipdamas dėmesio, , iar.sis klauso ar. ne.

• - Kartais pats kalbu su savim, klausiu.savęs”, bet jokio atsa
kymo. Visas atsakymas tik toks, kad dar skaudžiau sudiegia•šir
dį. Galvoju paskui, gal myliu ką, ar ką - bet. mylėt* neturiu „ko. 
Nieko - stovi, širdį skauda, o dėlįko, nežinai. Iš namų neatsimenu 
nieko. Jei prisimenu ką nors, tai tik kąip per miglą, lyg ' a tai 
būčiau kada sapnavęs ar filmoj matęs. Labai mažą kas.manyje užsi
likę. Atsimenu tik tiek, kad buvau Lietuvoj... Žinau, kad turėjau 
draugą,'truputį vyresnį už-mane. Aš' buvau vienuolikos, o jis try
likos metų. Prisimenu iš gimnazijos- laikų savo pirmąją simpatiją. 
Tai buvo juodų 1st orų kasų mergaitė* Ateinu aš įš ryto į -gimnaziją

S Lfetiivs..-, |

; C-.BinhtjĮfJt į
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ir traukiu į klasę. Ji, kaip tik pamatė, kad aš ateinu, užstojo man 
kelią ir neįleidžia į klasę. Brolau mano, neįsivaizduoju., koks aš 
tada buvau laimingas, nors susigėdau iki kulnų. Namo einant laukė 
ji manęs, nes pakeliui. Ji buvo kaimynų mergelė. 0 aš - kur tau, 
nusižiūrėjau, kada ji nematė, kad šausiu zovada į kitą gatvės pusę, 
kad net dulkės rūko, Nežinau,- ar ji mane matė, ar ne. Neįsivaizduo
ji, kaip aš visą tai pergyvenau. Nei pamokų ruošti, neil-žaist:' ji 
vis akyse ir akyse. Vos užmerkiu akis - ji. Ruošiu pamokaš - ji .vėl 
ant. puslapių vaikšto. A,... negaliu tau, žmogau, papasakoji. Bet 
mergaitė tikrai graži. Gražios,skaisčios lūpos, rausvi žandukai,mė
lynos akys, drąsi. Ak! - neklausk!

Pasakotojo akys buvo tiek kupinoędžiaugsmo, tokio įkarščio, kad 
net blaškėsi ir daužė iš-džiaugsmo draugą, kuris jo. pasako jimu su
sidomėjo tik tada, kai šis užminė mergaitę.

' - Čia tai senas dalykas, bet dar ir šiandien įdomus.Aš buvau sa
vajai amžiną meilę prisiekęs, sakiau, kad vesiu tik ją, rašinėda- 
vau laiškus, vakarais neduodavo ramybės visokie pasimatymei„ o 
mano jaunesnysis brolis sekdavo iš paskos. Aš tam žalčiui, jei nu
tverdavau, ^gerų antausių duodavau, nes jis, parėjus namo., kai tik 
susėdam valgyti, ima viską pasakoti. 0 aš - raustu. Nusižiūriu,kad 
durys atdaros ir fit per jas į kiemą, o ten jau kasamas karo kir- • 
vis išdavikui. •

, Taip buvo, bet šiandien kaž<kaip visa tai vis daugiau ir dau
giau blunka, ir idealais tapo visai kas kita. Meilė savo reikšmės 
nenustojo, bet šiandien žmogus reikalauji kur kas daugiau ir labai 
greit prieini tą ribą, tą tragediją.!.

Šiandien, kelmai žino, kaip tas kvailas gyvenimas... Ar jis pa
sikeitė, kad jo negalime pažinti, ar mes kitaip.ėmėme į jį žiūrė
ti. Kur eini, vis ne tai, ko jieškai, ko tikėjais. Ir kasdieną 
taip viskas blanksta ir blanksta,nyksta, vėsta. Pasijunti kaž'ko
kiam skurde, lyg po kokio maišto: viskas pasikeitę... Rodosi,ir 
žmonės jau nebepanašūs į žmones: visi kaž^kokie civilizuoti žvė
rys^ besistengią daugiau skarmalo įvilkti į savo urvą. Nėra to su
tarimo, to bendro jausmo, tokios tarpusavio užuojautos, pasitikė
jimo - viskas,kaip Įšdjlę, išsekę - baisu ir galvoti. Tai pekla, 
ne gyvenimas. Žmogus ateini iš kažkur ne savo noru, pasižvalgai, 
pasikankini iki gyvo kaulo ir vėl išeini, nepalikdamas ant "klem- 
kos” jokios žymės,.kad buvęs; 0 kur eini, vėl nežinai - težinai 
tiek, kiek žinojęs... . _ .

Abu kurį momentą tylėjo ir tauškeno nė žodžio vienas kitam ne
tarę.

- 0 gal žmogus, - prašneko vėl atsidusęs antrasis, .- ateini 
tam.į pasaulį, kad išmoktum pažinti kančią* vargą ir tariamąją lai
mę, .kurios beveik nėra, nelaimėse. 0 laimė šiose -elaimių sūku
riuose tenušvinta labai retai - vieną kartą gyvenime ir tai tik

* trumpam - ir tėnušviečia tiek, kiek šv. Jono vabalėlis. Žmogus 
‘.juk negyveni, o jei gyveni, tai^tik tais momentais, kada prisime
ni tą kvailą, jau visų nunešiotą, nuverkšlentą praeitį, kuri vis . 
dėlto žmogų tam -tikrais atvejais maitina. 0 nusiraminimo, tačiau, 
nėt ten nerandi, tik esi tuo momentu kenčiąs, dar labiau atgimu
siai kenčiąs laimingasis.

Taip, kalbėti tu visgi moki gražiai,geras iš tavęs filosofas, 
bet visa tai beveik teisybė, ką pasakei, - pridūrė kiek šypsodama
sis kantruolis, kuris beveik visą laiką tylėjo.

■ Nei vienas^ nei antras daugiau nieko nekalbėjo.Tylėjo abu ir 
. traukų tuo pačiu keliu, iš kur atėjo, atgal namo, nepalikdami

’ ■ ■ ' ■ . ‘ t
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z IŠMIRŠTA LIETUVOS ’RAŠYTOJAI. Tuo tarpu,.kai/Vakarų Europon pa- 
sitraukę musų kukėjai turi'bent minimaliausias kūrybos sąlygas, už 
geležinės uždangos palikę yra taip prievartaujami, slęgiami,. marina- 
mi, kad nė tik dvasia, laisva gimus, pasireikš t'nggali /dėlto ir nė-=— 
ra Lietųy.oję,,.pasku.tiniu metu sukurta . žymesnių meno kūrinių/,bet, 
priespaudos ir prievartos nepakeldami, miršta jie ir fiziškai.Kięk^ 
jų mirtis natūrali, nežinome. . '

Suskaičius mirusius ir gyvus Lietuvos rašytojus, matyti,"kokia ’ . 
liūdna lltaratūros būklė Lietuvoje /nes naujų rimtesnių ryšatojų 
nesusirądo/.. Mirėt Vyt .Mačernis, Salomėja Neris /Bašinskai t ė/, L. Gi
ra, P.Cvirka, Butkų Juzė, o dabar, štai,, mūsų žymusai šviesios ąt-, 
minties dramaturgas Balya Sruoga-* Sibiran-ištremti..- K.JakubėnaS, 
K.Boruta ir H.Bukauskaitė. Iš žymesniųjų Lietuvoje likusių.rašyto-’’ 
jų sovietų; spaudoje .dar sutinkami Mykolaičio - Putino, A.Venclovos, 
A.Miškinio ir J.Grušo vardai. -ė ’

Literatūra. Lietuvoje merdi. Tai .skamba, kaip'įpareigojimas trem
ties rašytojams,’nemažiau ir literatūriniam prieaugliui - ir tai 
yra įpareigojimas. . . r"

LIETUVIŠKAM..LAIKRAŠČIUI 125 METAI. Įprasta manyti, pirmuoju 
lietuvišku laikraščiu buvus 1832 m. Pridrikio Kelkio^pradėtus leis- 
ti”Nušidawimus apie Ewangelijcs Prasiplatinimą tarp Žydų ir Pagonų". 

-Tačiau dabar prof,Vėl.Biržiška "Žingsnių" .10 nr. atkreipia mūsų 
dėmesį Į tai, kad jau 1823 ir 1824'm. buvo pasirodę "Nusidawimai 
Diewo karalystėje", taip pat Prūsų lietuvių evangelikų tikybinis .._ 

' laikraštis, kurio redaktorius ir leidėjas buvo kun.Natanielius 
Pridrikis Ostermejeris /1734-1846m./. Tokiu būdu šiemet sukanka 
125 metai lietuviškajam laikraščiui, kurio reikšmę mums visi su- 

» prantame ir kurį pamėgę esame.

80 METŲ* ,.2'sukanka kovo 22 d. pirmajam originalesniam lietuvių 
filosofui ir didžiausiam Rytprūsių lietuviui Vydūnui /gim 
1868m./. Jis - plataus masto ir gausus kūrėjas, jaunimo auklėto
jas. visoomenininkas, kūrybinį darbą pradėjus 19 amž.pabaigoj.Lie- 

. ’tuvių Giedotojų Draugijai rašęs scenos veikalus, juos režisavo, 
pats vaidino, dirigavo chorui, jani komponavo. Yra parašas eilę vei
kalų - tiek misterijų, tragedijų /"Prabočių Šešėliai", "Amžina Ug
nis", "Vergai ir dykiai" ir kt./, tiek filosofinių - visuomeninių 
raštų /"Visatos sąranga", "Tautos gyvata" ir kt./ Priklauso PEN ' 

. į klubui, tarptautiniai rašytojų sąjungai. z _
Visą gyvenimą skelbęs tauresnį žmoniškumą, Vydūnas ir šiandien 

dar, būdamas mūsų tarpe, šviečia savo asmenybe ir stiprina savo 
raštais /tremty pasirodė "Kalėjimas - laisvėjimas" ir /Bhagavad 
Gitą”/.’ Mes linkime Vydūnui dar ilgai, ilgai nepailsti, nes kaip 
tik šiandien, žmogaus nužmoginimo laiku reikia jo /žmogaus/ vertę 
numatančių ir ją skelbiančių asmenybių. ' - ’

jokios žymės,-kaip ir daugelis kitų prieš tai buvusių. Alėje j 
vaikščiojo sukandusi dantis tyla ir klausėsi nueinančių taukšėji
mų. 0 mėnulis, jau šiek tiek nugeltęs, su dar vis bežaidžiančiom 
žvaigždžių eskadrom lydėjo tuodu tylinčiu namo.

V.Mieliulis
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DAR DVI REIKŠMINGOS SUKAKTYS. Š.m. sausio 18 d. sukako 30 me- 
, tų nuo "knygų karaliaus" /kaip jį spaudos draudimo metu vadindavo, ... 

•žymiausio mūsų knygnešio ir- knygų platintojo Jurgio B į e 1 i n i o 
/1846 - 1918m./ mirties. Bielinis buvo nenuilstąs kovotojas dėl lie- ' 
tuvos nepriklausomybės /"Nemirsiu, kol maskoliai iš Lietuvos neišeis*’- 

A'išsipranašavo/ ir dėl valstiečių teisės į žemę. Buvo sukūręs ištisą 
knygų platinimo organizaciją, apėmusią visą Žemaitiją; leido nele
galų laikraštį "Baltąjį •tkrel.į”, rašė ir leido knygas. Į 19 amžiaus

■ galą, jis jau galvoja, ką būsimai Lietuvai parinkti ministeriais..
1938 m. vasario 19 d. mirė Kaune Aleksandras Dambraus^- 

k a. s - J a k š t a s /gim.l860m./, aušrininkas, kritikas,publicis
tas, poetas ir matematikas. Kritikoje griežtai katalikiškas, kon-. 
servatyvus. Esperantininkų judėjimo Lietuvoje kertinis -’’••^akmuo. 
Vienas knygoms leisti Šv.Kazimiere draugijos steigėjų. Atvertė lie- 
tuvybėn "Algimanto" autorių Dr.V.Pietarį. ■ ' > - -

1947 -METŲ LITERATŪROS PREMIJOS buvo įteiktos š.m. va'sario-
15 d. Fellbache prie Stuttgart o. Premijos jury /tark - .šiury/ ko
mis! jų-^nut ar imi bųY,ė'paskirtos: , ... j--;.. ■

• 1. ’ Švietimo’Valdybos premija */5000 RM./-Faustui Kiršai už eilė- 
raščių rinkinį ".Tolumas" /pernai - B .Brazdžioniui/.

’ 2. BAI-Fo'; 'premija /3000 RM./ - Vincui Ramonui už romaną -"Kry- - 
žius" /pernai--’AlfiNykai-NiliūnuĮ/. -<•■-.

3. Lietuvos Raudone jo Kryžiaus, .premija /3p.00 RM./ - Pulgiui An-
driušiui ųž lyrinių vaizdų rinkinį "Anoj puŠėj ežero" /Pernai -. 
K.Bradūnui/. •

4. Leidyklos "Patria". premija /3000 RM./ - Kaziui Rradūnui už
Sonetų rinkinį "Vilniaus varpai" /pernai - H.Nagiu.1/* •----

5. "Minties"^premija /2000 RM./ - Liudui Dovydėnui už knygą
jaunimui ^Gyvenę, kartą karalius". ....'. •• . * •

6. "Naujojo Gyvenimo" premija už geriausią atspausdintą novelę
paskirta Jurgiui Jankui. ■ . - . - . ■ ..

: / ■■■ /

. .' ivA. . ' : -■ \ ; i .

"AUKURO" KONKURSAS ’ .Ą į .. ? ’ .

Nrrėdama paskatinti savo skaitytojus, kurti - parodyti, savo ga- . 
liaš ir sugebėjimus, prisimenant už kalnų palikusią Tėvynę, "Aukų- - 
ro" redakcija skelbia "TėvyškėS Vaizdų" konkursą. Sąkygos - grau
žia! ir įdomiai nušviesti kurį nors Lietuvos kampelį, jo istoriją,, . 
jo žmones. Nuobodžiausia vietą, su meile aprašyta, tampa skaity- - 
tojui įdomi ir patraukli. 0 Lietuvoje, ačiū Dievui-, netenka1 bodė^1.-- : 
tis gamta, nei žmonėmis. y. ...

Konkursinius rašinius prisiųsti redakcijai iki š.m. gegužės mėn.• ’• 
1 dienos.,Geriausiai, parašiusiems skiriamos 100 RM. ir 50 RM. pre
mijas. ' x •-

Redakcija ■ j ' ; ''
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Tur būt,. didžiausia Vokietijoje lietuvių gimnazija^ įsil'brusi ma
syviuose Hanau stovyklos,.vadinamosios'tremtinių sostinės,’ blokuose, 
turi apie 260 mokinių ir net kai kurias paraleles klases.Gimnazijai“ 
vadovauja dir.P.Maldėikis. Jau metai, kaip šalia pamokų glmnazi joje 
gesti amatų kursai, sutikti, deja, su ne per didžiausiu entuziazmu 

paskutiniu metu dėl to pasidarę kiek anemiški.
Moksleiviai pagal skonį, ir pašaukimą, kaltais - pritraukimą bu

riasi jvairiuosna samburiuosna — skautų /'yra d-.i tuntai - berniukų ir 
mergaičių, ore ir -jūrų skautai, vyčiai/, ateitininkų /neseniai at
šventė metines, leidžia.rotatotinį mėnesinuką "Ateities spindulius", 
kurio išėjo 11 numerių/, ir kudirkiečių /įsisteigę visai nesenai,leid
žia moksleivių laikraštį "Aukurą"/.

Seniausias Hanau moksleivių sambūris buvo visuomeninio lavinimosi 
•būrelis "Aukuras", įsisteigęs 1945 metų rudenį. Nors jo veikimui- 
trūko gyvumo, energijos, gilumų, vis dėlto jis išgyveno beveik . 
2 metus j- per kuriuos išleido 15 numerių sieninio laikraščio "Mūsų 
aukuro". Iš šio būrelio .pirmiausia išsivystė ir išsiskyrė ats-it-inin- 
kaį,G pereitų metų gale - ir moksleiviai, kudirkiečiai. * ■ ‘ '

'Gal veikliausi, labiausiai Hanau gimnazijos vardą plačiam^ pa
sauly garsinantys yra sporto /už vis labiau/ mylėtojai, iškovoję per
nykščiame gimnazijų krepšinio turnyre Nfirtingene beveik auksinę tau
rę /pasakyčiau poetiškai/j kelius sykius sugėdinę Hanau "Perkūno" 
krepšininkus,, visai nutylint jau apie simpatiškus latvių ir estų gim
nazistus, su kuriais visos, gausios rungtynės ibeveik J;uo pačiu tragiš-

■ ku-^/jiems/ rezultatu' baigėsi. Energija . pasižymi taip-pat. gimnazijos 
miško bėgikai. Mergaitės;'sporte švelnesnės /kitas klausimas, ar ir 
gyvenime/į todėl,' •bkaūdu'" pripažint i, be pasekmių/,’.

Gimnazijos'kultūrinė veikla atsilieka nuo sportinė s į. ;Vien. besiku
riančių kudirkiečių buvo parašytas, surežisuotas, ir' per gimnazijos 
Kalėdų eglutę suvaidintas dviejų scenų paveikslas "Paskutinė emigra
cija". Taip pat kudirkiečių suorganizuotas,wbct visos gimnazijos 
•-jungtinėmis jėgomis išpildytas liet ^.knygos 400 metų sukakties minė
jimas, įvykis kiek pavėluotai /sausio 17 d./„ . Gimnazijos suruošta
me Vasario 16 dienos minėjime klausėmės mokytojo Švobos paskaitos, 
deklamacijų ir choro dainų.^Be to, privalesnį minėjimą dar buvo Su
ruošus! ateitininkų kuopa. Šį tą kartais suorganizuoja ir skautai. 
Šiuo epochiniu momentu gimnazija žengia į naujus mokslo metus - kaip 
paprastai, su egzaminais, šiurpuliais ir ekstra viltimis,kad atei
tyje mokinsimės kiek paspartintu tempu, nes ir.mums "time is money".

Būc - ’ .

KT,ETN WIxTENSEE UŽTENKA CHIHO . . -r.
1946 m.rugpiūčio 15 d. Klein Wittunsojo ‘įs^urė^ckyklJ^.

vykia iš UNRHA’bs 'likviduotų Neumtlnsteric stovyklos ir ;tąųjų .. .rgr 
tol veikusių Šiezvig-Hclštcino provincijos liet.progimnazijų. Jou- 
mOnstcric, Kielio ir Flenaburgo^Kluin _W±t>iiisxje_ZpnsiauKuj.e jo
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tarp Rendsburgo ir Eckernfiirdes, arti Kielio kanalo/, prie gražaus 
ežero, buv.jūrų aviacijos bazės barakuose įsikūrė gražus būrys lie
tuvių šeimų ir atskirų moksleiviui Tuojau pat pradėtoji organizuoti 
gimnazija išaugo, greitai pasiekdama 130 moksleivių skaičių visose 
astuoniose klasėse. Visa stovykla turėjo 350 gyventojų, kuriu, moks
leiviai sudarė beveik pusę /130 moksl.gimnazijoje, 28 - pradz. mo
kykloje ir apie 15 - vaikų darželyje/.

1947 - 8 mokslo metais gimnazija smarkiai sumažėjo dėl gyvento
jų emigracijos į kitus kraštus. Dabar veikia tik 6 klasės sū apie 
80 mokinių. Mokytojų taip pat sumažėjo /jų tik 12 iš buv. 18/.

Jaunuomenė gimnazijoje suorganizuota į ateitininku ir skautų bū
relius, tačiau tiek vienų, tiek ir kitų veikimas visiškai menkas. 
Skautai susiorganizavo dar 1946 metais, bet, gerų vadovų štingdami, 
visą laiką tik šiaip taip vegetavo, o dabar, berods, visai iškriko.

Ateitininkai dabar gausesni, rodos, už skautus. Kapeliono vado
vaujami, nieko- įžymaus savo veikimo srityje neparodę- nebent veiki
mu laikytinas ateitininkų ir religinės spaudos platinimas, religi
nių š-frenčių programoje dalyvavimas, ministrantų tarnyba ir pan.

Pastebima visiška moksleivių savarankiškumo stoka tiek gimnazi
jos parengimuose /vad.klasių vakarėliuose/, tiek ir organizacijų 
veikime. Moksleivių akiratis siaurutis,dvasinį užaušimą didina nuo
šalus gyvenimas kaimiškoje aplinkoje ir geros lektūros stoka.Vie
nintelis gimnazijos moksleivių aktyvesnis sambūris - mok.Seinerio • 
vedamas choras, nors dabar ir sumažėjęs.

Vasario 16 d. sukaktį švenčiant, buvo viešas aktas, kurio metu 
skaitytas moksleivių rašinių konkursą laimėjęs referatas "Nepriklau
somybės reikšmė lietuvių tautai". Skaitė konkurso laimėtoja 4 kla
sės mokinė B.Empakerytė. Vakare įvyko viešas gimnazijos'choro kon- 
oertas. ’ '

' ' KUDIRKIEČIŲ ORGANIZACIJA LEGALIZUOTA
Švietime Valdybes nutarimas leisti KudirkieČių organizaciją ir 

ją traktuoti lygiai su anksčiabT^kautais ir ateitininkais, "nedaryti 
kliūčių moksleiviams dalyvauti KudirkieČių organizacijoje" jau iš
siuntinėtas gimnazijų vadovybėms. Šiuo metu įvairiose vietoje stei
giasi pirmieji Moksleivių KudirkieČių būreliai, iki šiol kai kur 
veikę privatesne apimtim* Naujai įsisteigę arba besisteigę būreliai, 
o taip pat ir pavieniai prijaučiantys prašomi ryšių palaikymo reika
lu pranešti savo adresus ir organizacinį stovį Moksl.KudirkieČių 
laikinai Centro Valdybą! /"Aukurfe” redakcijos adresu/. Numatoma ar
timiausiu laiku sukviesti Moksl.KudirkieČių atstovų suvažiavimą 
/arba stovyklą/ aptarti tolimesniam veikimui ir išrinkti Centro Val
dybai.

"AUKURO" REDAKCIJA 
dėkoja visiems parėmusiems laikraščio leidimo darbą ir sveikinu
siems jc pasirodymo proga.Redakcija pageidauja sužinoti skaitytojų 
pageidavimus, kad galėtų laikraštį padaryti įdomų ir visiems tinkamą.

Klaidiį_ajti^taisymas_
"Aukuro" 1 nr. pasiliko įsiterpę kelios korektūros klaidos,kurių 

dvi ypač nemalonias, mintį iškraipančias, čia atitaisome:
. 2 psl.,2 eil.iš apačios parašyta "nacionalizmas", turi būti "racionalizmas". 21 psl.apat.eilutėj parašyta "valstybės",turi būti 

"valdžios".
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TURINY S

Tumas-Vaižgantas -^Aš myliu Lietuvą . . . . į psl. 
Pavasario belaukiant................................. • ....' 2 "
V.B. - Saulėtekis . . . .... . ........................*. 2 "
V.K. - Audra ...... ....... ..3 « 
Kraujo ir kovų kelias......................... '...........................3 "
Br..Lauža -Pilkasis pranašas ....... 6 ” . •
Vyt.Martynas - Visuomeninė kultūra ir*jos

ugdymas ....... p " 
Tėviškės vaizdai: Mano romantiškoji paprūsė 10 " 
J.Akuraters - Du fragmentai /vertimas Br.Mic

kevičiaus/ ... 13 " 
Šventasis ir paniekintas menas......................... 15 "
V.Mieliulis - Ir mintame prisiminimais . . 17 ”
Kultūrinės aktualijos .................................  ... 19 "
Iš mūsų, gyvenimo ............. 21 ’’

: ' ’ J*

J . . . J ■ ’ . ■

AUKURAS - neperiodinis moks
leivių laikraštis. Leidžia ,
Moksleiviai Kudirkiečiai.Re
daktorius V.Kavelis. Rėdak- ' . •
Gijos ir administracijos adre
sas: Hanau,.Lith.D.P.Camp,

;6a - 14. ■ ' .
Kaina Rm. 2, ’ - n- - .

Gerb. platintojai prašomi užmokėti už gautus . 
egzempliorius ir pranešti, kiek egz.pageidauja 
gauti ateity. n ‘

• ■ '■ ■; - •< • ■ ■ . • - ■ r

i
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