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KALĖDOS SKANDINAVIJOJE
. ‘Mane 
pripažino 

“Visiškai rimtai

ko ne 
ameri- 
pama-

Šviesos karalaites dienas
Nuo gruodžio 13 iki 13 dienų delis siurprizas 

po Kalėdų — visą mėnesi trun- smūgis ištiko’', 
ka pats tamsiausias šiemos lai- kietis.
kotarpis, Švedijoje vadinamas k niau, kad esu miręs ir danguje 
“Jultid”. Tai laikotarpis, kuo- atsiradęs”.
met šiaurės saulė danguj yra že-1 Senų senovės papročiu, gruo- 
miausia ir nespėjusi patekėti jau j Ižio tryliktoji diena yra“šviesos 
leidžiasi. To laikotarpio švedų ■ karalaitės”, reiškia grįžtančios 
mergaitės tvaskančiomis širdi- saulės triumfo diena, kurią pa- 
mis laukia, nes jis yra Liucijos Į ti karalaitė laukiančius žmones 
— šviesos karalaitės mėnuo, Į vaišina atsinešta kvepiančia ka- 
kurs prasideda gruodžio 13 die-1 va ir pyragu. “Liucės vainiku” 
ną jos rinkimais. Karalaitės 
Liucijos rinkimų ceremonijai j 
Stockholma suvažiuoja gražuo
lės iš viso krašto.

Vienas tokiame žiemos festi
valyje dalyvavęs amerikietis ra
šo: “Įsivaizduokite. Gruodžio 
mėnesį Jums būtinai reikia va
žiuoti j šiaurę. Kalėdų mėnesio 
(gruodžio) dvyliktos vakare pa- 
sikiate Stockholmą ir apsinak- 
vojate. Staiga vidurnaktyje kai- 
kas švelniai pasibeldžia i jūsų 
kambario duris, kurias buvote 
pamiršęs užrakinti... Durys ty
liai palengva prasiveria ir į 
kambarį lyg angelas tylutėliai 
įeina ar įskrenda skaisti balta 
būtybė su žiburiuojančia karūna 
ant galvos. Tai yra tradicinė 
“šviesos karalaitė Liucija”, ap
vainikuota žalių lapų vainiku, 
jame dega 12 žvakių, simbolizuo
jančių dvylika mėnesių metuo
se.

švedams ir bendrai skandi
navams tokia vizija ne naujie
na, nes siaurėjo saulė yra ne-
palyginamai meilesnė negu Pie
tuose ir jos grįžimo laukimas 
yra tikras, kadangi iki pat Ka
lėdų kasdien vis mažiau bepasi- 
rodoMr. j uo saulėjnažiaiubepasi- 
rodo, juo speigai darosi žiaures
ni ir naktis dusyk ilgesnė už die
ną. Liucija (Lux) vaizduoja 
saulę, kurios žmonės pasiilgę 
grįžtant ir jai pasirodžius kaip 
įmanydami džiaugiasi.

Tos šiaurės gyventojų šven
tės nežinojusiam svetimšaliui 
šviesos žiburiais vainikuotos 
gražuolės pasirodymas yra di-

' va ir pyragu, 
vadinamu.

Šiaurės krašto kaimuose Liu- į 
cijos šventė iš- penų senovės iš- i 
kilmingiau švenčiama nęgu did
miestyje. Karalaitė Liucija kaip i 
nuotaka, berniuku ir mergaičių 
lydima, linksmoje procesijoje 
traukia iš kaimo į kaimą, nuo 
namų iki namų, pas draugus ir 
pažįstamus, miegalius kalėdine' 
daina ar giesme žadindama ir j 
prisikėlusius kava su pyragai
čiais pavaišindama. Tolimes
niuose nuo miesto ar kaimo vien- j 
kiemiuose gyventojai patys iš I 
savo tarpo Liuciją išsirenka ir Š! 
“Liucijos šventę” sau surengia. gg 
Stockholme universiteto studen- H 
tai panašiai prikelia ir pavaiši- ■ 
na savo profesorius, šviesos ka- Į 
ralaitės, panašiai kaip Ameriko
je “grožio karalaitės” rinkimai 
vyksta iškilmingame festivalyje.

Kalėdų šventės prasideda gruo
džio 24. dieną vakarop, visoje ša
lyje panašiai: šeimininkė pir
miausiai supiausto tradicinį Ka
lėdų kumpį, be kurio nė viena
šeima neapseina. Tai atlikusi 
šeimininkė atneša ir stato stalo 
viduryje didžiulį katilą su sriu
ba, kurioje plaukioja pamerktos 
duonos riekės, ^šeimos nariai, 
susėdę aplink stalą pagal am
žių ir padėtį, kiekvienas iš ka
tilo prisipila sriubos į savo lėkš
tes, ir stengiasi prisipilti tiek, 
kad katile nieko nebeliktų, nes 
pagal seną tradiciją ir tikėjimą 
kiek katile palieka samčiu ne
išsemtos sriubos, tiek ateinan
čiais metais bus nelaimingų die
nų. js ps

M. K. ČIURLIONIS 18754911 M.
(Iš M. Šileikio paskaitų)

Deskartas pasakė: “Aš atsiklaupiu prieš didžiųjų 
kūrėjų nemirtingus kūrinius ir prisipažįstu su visa 
savo nuostaba ir meile jiems”.

įvadas i-
šiais metais visame lietuviš

kame pasaulyje buvo minimas 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio gimimo šimtmetis.

Čiurlionis savo muzika ir ta
pyba pažadino amžiais svetimų
jų marinamą lietuvių tautą. Sa
vo kūrybai jis ieškojo įkvėpimo 
I ietuvos praeityje — lietuvių 
tautosakoje, legendose,. pasako
se ir sukūrė nuostabių kūrinių 
pvz., Karalių pasaka, Auka, Pi
lies pasaka, Aukuras. Pavasario 
sonata (finale), Bokštai, Varpi
nė. žalčio sonata (andante) ir 
k t. kūrinius iš tautosakos. Jis 
palietė Lietuvos antikinę pra
eitį savo intuityvia filosofija, iš
keldamas ilgaamžį tautos būdą, 
net prieš seniausius laikus. Jo 
įžvalga į proistorę ir visatą yra 
kažkas “svetimo”, sunkiai suvo
kiamo. Sunku suprasti Čiurlio
nio dvasines gelmes ir paslap
tis, to genijaus, kuris tapo mums 
mįslė. Visokie jo kūrybos ap
tarimai daugumoje tik spėlioji
mai. Jam nėra palyginamo ob
jekto, nes jis gyveno ir kūrė sa
vo pasauliu, mylėjo savo gimtą
jį kraštą, — Druskininkų apylin
kes ir Palangą. Iš šitų versmių 
Čiurlionis sėmėsi kūrybai įkvė
pimą. Iš to ir atsirado minė
ti kūriniai, legenda apie nu
grimzdusį Raigardo miestv Ne
muno slėnyje. Tautosakoje iš
ryškėjo Čiurlionio genialioji jė

ga. Garsai ir teptukas, tai Čiur
lionio analoginė kūryba, nauja 
ir nepakartojama.

Čiurlionis muzikoje gal neiš
reiškė taip gilios minties ir dva- j 
sinio pilnumo, ką išreiškė savo i 
paveikslų vizijose pilnu brandu-' 
mu. šitų dviejų elementų sin
tezėje susijungia muzika ir dai
lė kartu, bet paveikslai šiandie
ną pabrėžia jo genijų dailėje. 
Mažai tegirdime jo muzikos, kū-1 
rinių, kai muzikai skyrė daugiau J 
laiko, ilgiau mokėsi konservato-1 
rijose, negu dailėje. Čiurlionio 1 
kūryba turi tris etapus: Pirma- Į- 
sis laikotarpis Druskininkų gam- į 
ta, paičybos studijos. Vėliau Į 
pereina iš natur - simbolizmo 
prie alegorinių metaforų ir me-; 
tafizinio pasaulio filosofijos. 
Trečiame etape vėl grįžta prie 
realizmo ir sukuria žemaičių ka
pines ir koplystulpius, grynai 
tautinio meno motyvais.

Čiurlionis buvo muzikas, poe
tas, filosofas, atsiskyrėlis, bet 
ne sukilėlis-romantikas. Jis ne
pažeidė gamtos moralės. Jeigu 
gamtą būtų paneigęs, tai nebū
tų nieko sukūręs. Jam gamta 
ir visada buvo realus dalykas.

Čiurlionis gimė Varėnoje 1875 
metais rugsėjo 22 d. Mikalojus 
buvo vyriausias sūnus skaitlin
goje Čiurlioniu Šeimoje: turėjo 
5 brolius ir 4 seseris. Tėvas 
Konstantinas buvo vargoninin
kas Varėnoje ir Druskininkuose. I

Motina Adelė-Marija-Magdalena ; 1899 metais Čiurlionis iš Var- 
Radmanaitė, i Lietuvą atsikėlu- i šuvos parvažiavo su diplomu.
šio bavaro Rądmano duktė.

Kostuko pirmieji žingsniai

Druskininkuose busimasis mu- 
zikas-tapytojas,. ?Kosta§ Čiurlio
nis, eksperimentuoja pats savo 
siela, savo genijum. Gamtovaiz
džiai, kuriuos tada tapė, brai
žiniai buvo nuostabūs, ypač lau
kai, beržai prie Nemuno, rugia
pjūtė — pėdai laukuose ir trip
tikas “Raigardas” plačiose Drus
kininkų lygumose, “žiemos”, 
“Vasaros” ir “Pavasario” ciklai, 
turi aišku natur-simbolizma. Vi
si jo paveikslai, kuriuose kompo
zitoriaus sielos balsas rado vaiz-
dinį atgarsį — turėjo savyje nuo
stabią gyvybę.

Čiurlionis eidamas 13-tus me
tus Oginskių dvare Plungėje 
mokėsi muzikos, grojo kunigaik
ščio Mykolo Oginskio dvaro or
kestre. Dalyvavo žaidimuose 
sniego kare. Kostukas sniego 
gabalu pataikė kunigaikščiui 
tiesiai į nosį, bet Oginskis-jį my
lėjo ir nesupyko. Kartą kuni
gaikštis jį subarė, kad jis daž
nai einąs meškerioti, vietoj mo
kęsis. Tada Kostukas sviedė 
karpių virtinę jam po kojų, sa
kydamas; Valgyk pats, čiurlio- 
niukas labai nemėgo Mykolo bro
lio Bohdano Oginskio, kuris bu
vo despotas. Gavęs progą. Kos
tukas nuvyko į Palangą. Gro
žėjosi jūros ošimu. Tas ošimas 
jo ausyse skambėjo kaip kokia 
simfonija. Savo draugui Mo- 
ravskiui Varšuvoje pasakojo: 
“Tu nežinai, kokia jūra nuosta
biai įdomi, tarytum savaime 
muzika”. Kostukas susirgęs bu
vo priverstas grįžti pas tėvus.
Kunigaikštis tada parūpino jam ‘ 
stioendiją studijuoti muziką 
Varšuvos konservatorijoje. Mo
kytojas. pastebėjęs jo gabumus, 
leido jam laisvai pasirinkti to
kius kūrinius ir temas, kokių 
jis nori, šalia studijų jauna
sis Čiurlionis Markevičių namuo
se dalyvauja vakarėliuose, kur 
rinkdavosi inteligentija. Ten bu
vo įr jo draugų iš Druskininkų, 
su kuriais anksčiau draugavo. 
Jis susidraugavo su konservato
rijos studentu Eugenijum Mo
ravskiu ir laisvalaikiu juodu ei
davo pasivaikščioti j mišką, nes 
Kostukas nemėgo ir nemokėjo 
šokti. Savo draugui jis pasako
davo savo įspūdžius Palangoje. |

tys apie visatos erdvių paslap
tis, žmogaus paskirti ir vietą

naująjį polėkį — tapybą, kuri jau 
senokai jį kankino ir traukė, kol 
pagaliau privertė kuriam laikui 
atsisakyti kompozitoriaus dar-

išvyko į Kaukazą poilsiui, po 
ligos. Jį labai sužavėjo* didingi 
Kaukazo kalnai, įsigijo naujų įs
pūdžių savo kūrybai.

1999 metais'Čiurlionis su ra- i bų. Beje, jis visada mano tėvui 
šytoja Sofija Kymantaite susi- i sakydavo, kad vien užrašyti mu- 
tuokė 
Metus, 
nutė.

Čiurlionis vertėsi

Vilniuje per Naujuosius I ziką, kurią girdi savo širdyje, 
Jiems gimė dukra Da-' yra nepakankama, širdyje jis 

nešiojo ne tik garsus, kuriuos 
muzikos perkeldavo į preliudijas ir kitus 

į pamokomis. Jam buvo daug pa- muzikos kūrinius, bet taip pat 
įsiūlymų užimti muzikos konser-!ir jų paveikslus, atvaizdus tų 
' vatorijoj aukštą vietą, bet jis; kūrinių, kuriuos komponavo, 
i atsisakė. Nors jis nebuvo for-1 tai būdinga visam jo gyveni- 
j maliai išėjęs meno mokyklos (mui ir kūrybai”.
j “menas menui”, bet išsakė savo ; 
vidinio pasaulio vizijas, todėl ne-

i tenka vertinti, kaip formalios 
technikos kriterijų, o kosminių, 
vizijų kūrybinį originalumą, nu
švietusius lietuviškos dvasios

Tėvams ir sesutėms buvo dide
lis džiaugsmas. Varšuvoje pasi
liko jo broliai: Povilas, Stasys, 
Petras ir Jonas. Stasys lankė 
realinę. vidurinę mokyklą. Viši 
jo broliai ir seserys mokėjo 
skambinti, juos mokė Kostukas. 
Tai buvo muzikali visa Čiurlio
niu šeima. Varšuvoje būdamas 
Čiurlionis susidraugavo ir su 
Volmanų šeima. Mokė muzikos. 
Volmanų dukrą ir kitus. Visi jį 
mylėjo dėl būdo patraukimo. Vė
liau išvyko į Leipcigą studijuo
ti muzikos. Kai sugrįžo į Drus
kininkus, jo kūrybinės nuotaikos 
pasikeitė. Buvo Dresdene, Pra-

pasaulyje, — gėrio ir grožio ko
va prieš blogį ir tamsą. Čiurlio
nio paveikslai kupini poezijos, 
muzikos, filosofijos, simbolikos 
ir siekimo didžiųjų sudėtingų 
formų.

Čiurlionis Vilniuje
Čiurlionis savo mokslo metais 

gyveno polonizmo supamas. Vi
sa Čiurlioniu šeima kalbėjo len
kiškai. Bet patekęs lietuviškon 
aplinkom Vilniuje susidūrė su 
lietuviškąja inteligentija; su sa
vais žmonėmis — dail. Adomu 
Varnu, Petru Rimša, A. Žmui
dzinavičium ir kitais lietuviais.

Markėvičiaus atsiminimų il
gokas rankraštis perduotas M. 
K. Čiurlionio vardo Dailės mu
ziejui Kaune.

Čiurlionis muzikoje gal ne
išreiškė tokios gilios minties ir 

gelmes. Jo kūryba ir pasibaigė dvasios pilnumo, kokią išreiškė 
tik jo paties kūryba, nes nepa-' savo paveikslų vizijose visame 
liko tradicijos, nesukūrė mo
kyklos todėl, kad jo kūrybos for
ma niekam neprieinama.

Čiurlionio 100 metų gimtadie
nį minime kaip kilnios dvasios 
genialę asmenybę. Jis sukūrė 
didelį dvasinės kultūros lobyną 
mums ir kitiems. Nei gyvu žo
džiu, nei raštu nėra lengva api- 
būdirfti Čiurlionį nemačius jo 
tapybos, negirdėjus jo muzikos. 
Jo ir kiti pilnai neapibūdino, tik
tai įvertino ir iškėlė jo genijų. 
Buvo dar ir visaip tebėra aiš
kinama Čiurlionio metafizinė fi
losofija, net primetamas ab
straktas, su kuriuo jis nei pro
gos, nei laiko neturėjo susipa
žinti, tai rodo jo pasirinktas ke
lias. 1949 m. meno istorikas 
Alexis Rannitas rašė: “M. K. 
Čiurlionis Pioner de l’art ab- 
strait”. Australijos meno kriti
kas Edgar Avikas rašė, kad Čiur
lionis išradęs abstraktinį meną. 
O Vorobjovas, Čiurlionio mono
grafijos autorius, aiškiai pabrė- 
čia Čiurlionio originalumą, 
suderinamą su niekuo kitu.

Čiurlionis prie nieko 
nepritampa

ne-

pilnume ir subrendime. Reikia 
manyti, kad šie du elementai 
— muzika ir vaizdai — papildo 
vienas kitą, bet paveikslai šian
dieną pabrėžia jo genijų. Kodėl 
taip mažai girdime jo muzikos 
kūrinių, kurių yra sukūręs labai 
daug: apie 100 kompozicijų for- 
tepionui, senatų, fugų, preliu
dijų ir (kamerinių kūrinių? O 
muzikai jis skyrė daugiau laiko, 
ilgiau mokėsi, negu tapybai. Pa
lyginti 'trumpu laiku, 6 metų lai
kotarpyje nutapė 300 paveiks
lų, daug piešinių, kurie dabar 
yra Čiurlionio vardo Dailės mu
ziejuje Kaune. Dailėje jis daug 
atsiekė, tai paskutinis jo kūry
bos etapas. Pirmas etapas, tai 
ankstyvieji piešiniai gamtoje, 
antrasis — muzikos-tapybos sin
tezė, o tretysis — simbolika, įs
kaitant ir Zodiako ženklu ciklą.

Pravartu paminėti, ką didieji 
humanistai sako apie Čiurlionį. 
Roman Rolland, susipažinęs su 
Čiurlionio kūryba, taip atsiliepė!

“Mane nustebino vienas jo pa
veikslų kompozicinis bruožas: 
beribių platumų reginys, kuris 
atsiveria nuo kažkokio bokšto ar 
aukštos sienos dvasinis žemy-

goję, Vienoje ir muziejuose, pa- 
i sakė: jis pripažįsta tik klasiki
nį meną.

Meno mokykla Varšuvoje
Baigės muzikos studijas, 1903 

i metais Čiurlionis įstojo į Stab- 
I rausko tapybos mokyklą, eida- 
|mas jau 28-tus metus. Studija- 
| vo pas K. Tichį, ir J. Kauziką, 
jo 1904 m. buvo prof. Ferdinan
do Ruščico mokinys. Iš pat pra
džių jis taip intensyviai ėmė ta
pyki ir savo kūryba pasirodė 
toks subrendęs, jog profesorius 
Ruščicas jam patarė mesti mo
kyklą, kurioje jis tik veltui eik
vojęs laiką, ir griebtis savaran- 

I kiško kūrvbinio darbo, čiurlio- 
| nio meninė jėga Varšuvoje iš
garsina jį. Jam padeda ir Sta- 

: brausko mokykla organizuoda- Į 
1 ma savo buvusio klausytojo pa- į 
rodąs. Bet Čiurlionis nenutrau- 1 

j kia ryšio ir su muzika, draugau
ja su Eugenijum Moravskiu, mu
zikos naujuoju skleidėju. Su Mo- 

j ravskiu išsinuomoja didelį kam- j
barį su fortepijonu. Visas sie
nas nuskabinėja savo paveiks
lais, sako Markevičius. Ten rink
davosi draugų, vykdavo politi
nės diskusijos apie sukilimus ca
ro imperijoje. Čiurlionis buvo 
didelis bet kokios priespaudos 
priešas, pripažįstąs visišką žmo
gaus ir jo veiklos laisvę. Kai 
caro žandarai Varšuvoje pradė
jo areštus, Čiurlionis persikėlė 
į Vilnių. Tuo pačiu laiku jis su
sidomėjo įvairiomis mokslo ša
komis: filosofija, fizika, litera
tūra ir istorija. Minėtų ir kitų 
mokslų sukeltos mintys rado at
spindį tapyboje ir muzikoje. Kū-1 
ryboje jį labai jaudino moksli
nės problemos ir filosofinės min-

Įsijungė į kultūrinę veiklą, dir
bo scenai dekoracijas, piešė pla
katus. Pamilo lietuvių kalbą, 
liaudies dainas, surengė savo kū
rinių parodą. Savo laiške jis ša
še:

“Liaudies menas turi būti me
no pamatas. Jis yra mūsų pasi
didžiavimas. Iš jo turi kilti sa
votiškas lietuvių meno stilius, 
nes tas gražumas, kurį turi sa
vyje, yra grynas savotiškumas”

Čiurlionio sesuo Jadvyga čiur- 
lionytė-Borutienė savo knygoje 
“Atsiminimai apie M. K. Čiur
lionį, rašo apie Čiurlioniu gyve
nimą. Iš laiškų sužinome, kad 
Čiurlionis daugiau domėjosi 
kompozitoriais, negu atlikėjais. 
Jis sakydavo: “Atlikėjas šiaip 
ar taip, yra tik reproduktorius”. 
Anot jo, šie žmonės gauna žy
miai didesnį atlyginimą mora
liai ir materialiai, negu tie, ku
rių kūryba jie minta ir kurie 
muzikos mėgėjų ir netgi specia
listų nesuprasti, badu miršta.

Čiurlionis buvo nusprendęs 
rašyti operą, patriotinių jausmų 
inspiruotas. 1906 m. laiške bro
liui Povilui rašė: “...Ar tau ži
nomas lietuvių judėjimas? Aš 
esu pasiryžęs visus savo buvu
sius ir būsimus darbus skirti 
Lietuvai. Mokomės lietuvių kal
bos ir rengiuosi parašyti lietu
višką operą”.

Sumanymas rašyti operą bu
vo atgaivintas tik 1908 metais, 
susižiedavus su Sofija Kyman
taite, kuri šiai operai jau rašė 
libretą. Buvo pradėta ir muzi
ka kurti, bet pasiliko tik eski
zuose.

Maždaug tais metais Čiurlio
nis Volmanų šeimos pakviestas

Čiurlionio tapyba toli nuo da- nas- ’r J° Kristupu Kolumbu ne- 
bartinių abstraktinių formų. Jo abejotinai liks Čiurlionis’’, 
laikais reiškėsi naujos meno sro-' Maksimas Gorkis taip išsireiš- 
vės-srovelės ir visos buvo ekspe-įRė: “O kurgi svajonė, fanta- 
rimentais paremtos, išskyrius j zba> klausiu aš? Kodėl mes ne- 
impresionizmą. Abstraktus dai- turime Čiurlioniu? Juk tai mu
lės stilius prasidėjo bandymais, (zikinė tapyba. Man patinka tuo, 
tada nėra tikro įrodymo, kas bu- i ^ad jis- mane verčia galvoti, kaip 
vo pirmas. Kandinskio šalininkai i literatą ’.
teigia, kad jis buvo abstrakto Meceslovas Ivanovas apie čiur- 
tėvas. Juk Picasso ir Brako kū- -lionį pasakė:
bizmas taip pat yra abstraktus.

Aš tikiu, kad meno raidos ge- į 
neologijoj Čiurlionis bus arti
mesnis surrealizmui, nors jo lai
kais surrealizmas mažai kam 
buvo ir žinomas. Jeigu turime

“Jo metodas yra intuicijos re- 
j girnų jų elementų apdirbimas re- 
I miantis iš muzikos paskolintais 
principais”.

Čiurlionio monografija

Pirmoji Čiurlionio monografi-legendas ir alegorijas, tai turi- . . . ’ ... , .,T . ,,. .. ,. ja vokiečiu kalba buvo išleistame ir surrealizma. nes čiurlio- L AOO , ? , . ,1938 metais, tai Nikolai Vorob
jovo įvertinimas mūsų kūrėjo 
Čiurlionio. Knyga pavadinta: 
“M. K. Čiurlionis, Der Liaui- 
sche Maler und Musiker’, Ver- 

j lag, Leipcig. 95 psl. apie 50 re- 
j produkcijų ir vienas spalvotas 
i priedas. Tai pirmoji monogra- 
; fija Vakarų Europos skaityto- 
i jams. Dr. N. Vorobjovo knyga 
j kaip tiltas tarp mūsiškės ir Eu- 
i ropos tautų dvasinės kultūros. 
! Apie monografiją Berlyno uni- 
I versiteto kultūros istorijos kate- 
Į droš profesorius Pinderis gra- 
l žiai atsiliepė. Prancūzų rašyto
jas Romain Rolland Vorobjovui 
atsiuntė sveikinimo laišką už 
Čiurlionio monografiją pridėda
mas ir savo žodį: “Čiurlionio me-

I nas — muzika ir tapyba nepri
vedė prie dviejų šakų susimai
šymo”.

Paskutiniu laiku atsirado kal-

nio kūryba remiasi simboline 
kalba, poetinėmis alegorijomis 
ir tiktai mums gimininga dva- Į 
šia. Jo kūryba Įsisąmonino lie
tuvių dvasioje ir ideologijoje, 
tačiau suprantama ir kitiems. 
Čiurlionio kūryboje susiklostė 
labai daug ir sudėtingų proble- ■ 
mų. Nežinau, kiek tai liečia čiur-: 
lionį, bet surrealizmas reiškia 
tai, kad kūryba turi būti aukš-1 
čiau gamtoje matomų daiktų, ! 
suvokiama tiktai intuicija ir j 
protu, gyvoji veikla. Visi ob-1 
jektai turi veikti pagal žmogaus ' 
komandą. Surrealistinė meno 
forma yra “literatūrinė” ir lius- 
tracinė metafora, turi kalbą ir 
akis, o abstraktinė — nebylė, 
subjektyvi forma, iš skirta iš 
suvokiamo pasaulio. Surrealiz- Į 
mo priemonėmis galima išreikš
ti gėrį, grožį, taip pat ir blogį. 
Dalis surrealizmą panaudojo vul
gariems dalykams, o Čiurlionis bu, jog ten ir Ėen ruošiamasi iš- 
savo vizijose išreiškė grožį, gė- leisti Čiurlionio monografiją, bet 
rį ir žmogų idealistą. Svetimų ji nepasirodo, yra tiktai smul- 
įtakų jam negalima prikišti. Jis Į kių rašinių apie mūsų genijų, 
rado savo tiesų kelią ir išeitį.

Lenkų žurnalistas ir drama
turgas Andriejus Markevičius 
apie Čiurlionį taip atsiliepė:

“Čiurlionis ilgai slėpė savo

kurie taip ir išsimėto.
Apie muziką aš negaliu kal

bėti (ne mano sritis), bet man 
atrodo, kad Čiurlionis dailėje nu-



M. K. ČIURLIONIS 1875-1911 M
tų sintezė papildo viena kitą, pe
reina iš alegorinių metaforų į 
realius simbolius. Kosminį sim
bolizmą paverčia realiomis bū
tybėmis,* nors atrodo fantastiš
komis. Gražiausi Čiurlionio kū
riniai yra “žvaigždžių sonata”, 
“Saulės sonata”, “Jūros sona
ta” ir preliudijos, kur susilieja

(Atkelta iš 1 psl.).
stelbė pats save, kaip muziką 
kompo korių, tapyboje iškilda
mas tai-j aukštai, kaip tapyto
jas, fihsofas visados ir laiko si
tuacijose. Gal muzikos pasaulis 
pastūmėjo dar plačiau pasireikš
ti suf ikaupusiom idėjom jo pa
sąmonėje, todėl taip aistringai į muzikos ir spalvų harmonija, 
išsiver’ė muzikos ir dailės ana- gražūs vaizdai apjungia visatą 
logija, tarytum du giminingi ir žmogaus fantaziją “Žalčio so- 
elementai konkuruotų viens su nata’
kitu. Bet ne. šių dviejų elemen- morfiniu elementu, susijungia

natur-simbolinė su bio-
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erdvė su žeme. .Ant viršutinės 
linijos žvaigždžių juostoje eina 
angelas, didelė kirmėlė (žaltys) 
iškyla iš gelmių, o žemiau vynio
jasi kažkokie embrijonai. “Sąu- 
lės sonata” savo triumfu prime
na ne šios žemės pasaulį.

Trečiame Čiurlionio kūrybos 
etape maždaug 1908—1909 me
tų didingi savo grožiu ir misti
ka “Rexas”, taip pat ir' “Kara
lių pasaka”. Pirmajame paveiks
le dailininkas pavaizduoja visa
tą ir regimąjį pasaulį: planetjos, 
žvaigždynai, kometos, vandeny
nai, plaukianti laivai, angelai, 
saulė, mėnulis ir jo Kūrėjas sa
vo sostte. Sis kūrinys sukaupia 
daug elementų —- amžinybes ir 
triumfališką iškilmingumą, ko
kį žmogaus protas gali įsivaiz
duoti. “Karalių pasaka”: du ka
raliai medžių pa unksmėj e pasi
lenkę tariasi. Tai kaimynai ka
raliai derasi dėl Lietuvos ja be
sigrožėdami, laikydami rankose 
sodybą,'Lietuvą. -'; •

šie. Čiurlionio pąyeiksiai. pa
gauna žiūrovą didžiule fantazi
jos jėga, .jausmingumu, jie ku
pini poezijos, muzikos. jaųspio, 
filosofijos, aistringo grožio, ir 
gėrio siekimo, sprendimo, dižiu- 
lių ir sudėtingų formų. Papiįas- 
čiasiame gamtos reiškinyje dai
lininkas. matė, paslaptingą gyvy
bės virpėjimą, juto gamtos gy
vybinių jėgų pulsavimą, nuola
tini keitimąsi ir vystymąsi. Tai 
nėra kokia hipotezė, bet realus 
dalykas. “: .

“Zodiako ženklai”

Zodiako ženklai yra kilnios 
poezijos vainikas iš 12 nedidelio 
formato paveikslų. Kiekvienas 
kūrinėlis turi gilią mintį ir es
tetinį grožį, kuris atsispindi iš 
Čiurlionio psichologijos subti
liausiais sielos virpesiais, erdvės 
ir žemės sintezėje, natur-sim- 
bolika. “Dvynai”, skęsta į be
dugnę, kažkoks beviltiškas pra
radimas, “Vandenius,” lieja van
denį iš saujos i .jūrą.’“Svarstyk
lės”, du laivai ant -bąngų, reiškia 
lygybę ir neteisybę, “Vėžys”, 
“Šaulys” ir kiti ženklai turi savo 
reikšme ir gilia minti. Nerari- 
Jame palyginimo objekto su kitų 
Zodiako ženklu autoriais. i

karna per 20 metų, a eigų kūne 
paveikslai ir būtų nes išmokėti, 
tąi Čiurlionienei grįžta visos 
teisės. Išpirktieji paveikslai ta-

i uiui'.ionis pėn>iLempęs kfl- 
| rybiniu darbu sunkiui susirgo, 
buvo paguldyta psichiatrinėje 
ligoninėje PusteĮninke, netoli
Varšuvos. Mirė 1911 metais ba-(da lieka neliečiama lietuvių tau- 
landžio 11 d. Palaidotas Rasų ka-. tos nuosavybė. Nors kuopa ne- 
pinėse Vilniuje. Turiu pastebė- baigusi paveikslų apkainavimo, 
ti, kad nevisuose leidiniuose nu
rodoma vienoda Čiurlionio mi
rimo data. Matomai, pagal rusų* 
kalendorių.

Čiurlionio kuopa
1913 m. Vilniuje Lietuvių Dai

lės Draugija įsteigė Čiurlionio 
kuopą. Jos tikslas buvo gelbėti 
Čiurlionio kūrinius. LDD leidi
nėlyje yra pasakyta: (cituoju) 
“Čiurlionio izoliuoti veikalai, kad 
ir galingiausi, būtų tik nelai
mingi našlaičiai, jo veikalai ir 
dalis, kad ir į žymesnes suskal
dyti būtų daug mažiau supran
tami ir atjaučiami”.

1913 m. sausio. 13 d. steigia
masis kuopos susirinkimas nu
statė jai tokius, veikimo pama
tus: ■ (cit.) “Lietuvių Dailės 
Draugijos įstatų 9-tu paragrafu 
iš jos narių tarpo steigiama 
Čiurlionio kuopa,. Tikslas .plė
toti ir lavinti -lietuvių meną, o 
lygiai įtarpti. jį., pasaulio meno, 
vainikan, skleidžiant Čiurlionio 
idėją, visose jo kūrybose šako
se. Reikia sudaryti Čįurliohio 
kūrybos židinį”. . i

Toliau LDD pastebi, kad ne
reikia Lietuvos kūrybą išleisti 
iš Lietuvos ribų.: Kuopos Tary 
ba susitarė su S. Čiurlioniene dėl 
paveikslų išpirkimo sąlygų. Vi
sų perkamų paveikslų kaina 
2’5,000 rublių. Visa' suma išmo-

pranešė nustatytas kainas:
“Rexas” 2,000 rub., “Žvaigšdy- 

, nas”, 12-kos paveikslų ciklas 
1,000 rub.; “Saulės sonata” 4- 
rių paveikslų ciklas 1,000 rub.; 
“Vasaros sonata“, 4-fių paveiks
lų ciklas 1,000 rub.; “žilčių so
nata”, 4-rių paveikslų ciklas 
1,000 rub.; “IV sonata”, 3-jų 
paveiksiu ciklas 800 rub.; “Fan
tazija”, 3-jų paveikslų ciklas 
1,300 rub.

Buvo sudarytas metinis fon
das paveikslams pirkti. Auko
tojų tarpe yra ir keletas organi
zacijų, kurios parėmė Čiurlionio 
kuopos fondą. Buvo 70 rėmėjų. 
Tarybos’ pirm, buvo Stasys Ši
lingas. Nariai; kun. J. Stepona
vičius, inž. S. Kairys, inž. J. 
Čiurlys, adv. M. Sleževičius ir 
V. Graurokienė. LDD atstovas 
Taryboj Al Žmuidzinavičiui.

Didieji dvasios turtai gyvena 
. ne tik ilgiau, kaip pavienis žmo
gus, bet ilgiau negu visa tau
ta. Čiurlionio gyvenimą nutrau
kė mirtis per anksti, pačiame jo 
kūrybingume, bet ir tai, ką jis 
atliko, paliko didelę dovaną švie
sesniam pasauliui.

“NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
v'
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V. LENDRAITIENĖ
L. LUNECKIENĖ
J. MILERICTĖ
V. RASČIAUSKAS

Sudaromc dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti. 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 
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JULIA SAČAUSKAS — Vicepirmininkė į<
VIKTORIA CINKĄ — Nut rast, jr koresp. (< 
ROŽĖ DIDŽGALVIS — Finansų rast. j
KASPARAS KRIŠČIŪNAS — Kontrolės rast. < 
JONAS JONIKAS — Iždinihlfaš ' <
JONAS JURKŪNAS — Maršalka j

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
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COMMUNITY PRESS SERVICE

Vytautas P. Galskis, Sav

MACKE REALTY CO.
K. J. MAČIUKAS

GENERAL INSURANCE

2549 West 71st St. Tel.: PRospect 6.-3140

Publicity — Advertising - 
Relations.

As we celebrate our 53rd Christmas at Saint 
Anthony Savings, we are proud to introduce our 
new symbol. It’s a symbol that expresses the 
growth and vitality we have shared with our 
savers since 1922.

We eagerly look forward to providing you with 
another year of record growth, record dividends, 
and the same personal attention that has always 
been a part of Saint Anthony Savings.

Merry ChristSavers!

Daily 9:00 — 5:00 p.m.
Monday 9:00 a.m. — 8:00 p.m, 
Saturday 9:00 a.m. — 1:00 p.m. 
Wednesday, Sunday - Closed

Suburbs 656 6330 Chicago 242 4395

Where Your Money Grows

Sunku pasakyti, kas jis bu
vo: tapytojas ar poetas. Gal tei
singiausias atsakymas būtų, kad 
jis buvo muzikas ir tapytojas. 
Jo kūryba pati už save kalba. 
Čiurlionio tapyba pilna emocijų, 
be gudrių teorijų, mokėjimas 
išreikšti mintis su menkomis 
priemonėmis, o tik betarpiu 
jausmu ir intuicija, nežiūrint to, 
kad kai kurie slavomanai pri
kiša jam svetimų įtakų, ko iš 
tikrųjų nėra. Jis nesilaikė mo
kykloje įsigytų taisyklių ir teo
rijų. Jam buvo jos persiauros 
ir varžančios. Paskutinieji Čiur
lionio paveikslai “Žemaičių ka
pinės” ir koplytėlės yra granai 
realistiniai darbai.
'^Čiurlionio kūrinių parodos;bu
vo Suruoštos Vilniuje, Kaune ir 

- Maskvoje, bet karui prasidėjus 
’jie ten ilgesni laiką pasilikt) J. 
Baltrušaičio globoje. ♦;

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
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BANK & TRUST CO.
VIENINTELIS LIETUVIŲ ĮSTEIGTAS COMERCINIS BANKAS CHICAGOJE

2201 WEST ( ERMAK ROAD
CHICAGO, ILL. 60608

Kampas
Telefonas:

LEAVITT STREET 
254-1000

WILLIAM O. KURTZ, JR
President " ’ ’

KIEKVIENAS DEPOZITAS F. D. I. ( . APDRAUSTAS IKI $10.000.

ADOLFAS BALIONAS
Vice- President

7709 
Elmwood Park, Ill. 60635 TeL 456-0563
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BEVERLY HILLS FLORAL CO
L GENE Ul BARB DRlSH 7 A 7 .

“KAS TIK ĮMANOMA GĖLĖMIS”

2443 W. 63rd St. Tel. PRospect 8-0833

Saint Anthony Savings
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APIE lietuviu draugus ukrainiečius! r 
4J .

j Kaip paskiau pamatysime, jog 
pati ukrainiečių tauta susifor
mavo senovės trakų žemėj. Tad 
w įeniausias Ukrainos krašto 
krašto vardas buvo Trakija. O 
kada senuosius šio krašto gyven
tojus užkariavo slavų gentis 
drevliani, tada jię buvo vadina
mi ir drevliąnais: prof. F. Lot 
įjiteratūros numeris 34 — kny
gos puslapio numeris 6) kons
tatavo: “Hunų kiltis akatsires 
įsikūrė Volinijoj... šios kilties 
vardas reiškė turkų kalboj “gi- 
įlų kiltis” (agatch -ari)... Bū
dingą, jog slavų kilties drevliani 
|ąrdas, kuri pasirodė Volinijoj, 
turėjo tą pačią prasmę (“miško 
|yx;ęntojai”)”,/ 1 
t; ĮX amž., kuomet variagai ar- 
bą švedai, kuriuos finai vadino 
^•ruotsi”, užkariavo Kijevą (ar
ba Kitavą) ir ten įkūrė centrinę 
valstybę, šios šalies gyventojai 
pradėta vadinti rusais, o pačią 
šalį — Rusija. Apie tai rašė 
mūsų istorikas prof. dr. J. To
toraitis (57-14 ir 15): “Pagaliau 
ų utarė pakviesti variagus ar ru
sus iš Skandinavijos ir nusiuntė 
pasiuntinius, sakydami: “žemė 
mūsų didelė ir turtinga, bet tvar-

Apie Ukrainos ir ukrainiečiu vardą

kos joje nėra, ateikite viešpa
tauti ir valdyti mūsų”... Tas 
(variagas Olegas) paėmė į savo 
valdžią Kijevą ir į tą patį mies
tą iš Novgorodo perkėlė savo sos
tinę... Palengva jie patys susla
vėjo. Jų valdoma šalis nuo jų | 
(ruotsi) ėmė vadintis Rusija”. 
Pagal vokiečių metraštininko ■; 
Thietmar de Mersebourg (1018j 
met.) liudijimą Kijevo valstybė 
vadinosi “Kitava civitas”.

Vėliau atsirado šio krašto “Uk- • sai”. 
raina” pavadinimas ir pagaliau j 
— Malorusija vardas, kuomet jis 
oateico caristinės Rusijos val- 
ižion. Prof. dr. W. Schmid (48- 
3) nurodė: “Ukraina yra rusiš
kas pavadinimas “pasienio kraš
tas” — Ukraine ist rie russische 
Bezeichnung fuer “Grenzland”.

O užsienyje buvo daugumoje 
vadinama Ruthenia, kaip nusa
kė pats ukrainiečių istorikas B. 
Sands (45-15): “Malorusia va
dinama Austrijoje, Kanadoje ir 
U. S. A., o bendrai jie užsienyj 
paprastai vadinami “Ruthe- 
nians”. •

I mokvasov, prof. A. Bagdanov 
Į (4-5) ir prof. E. Pittard (42- 
289) tyrinėjimus senieji Ukrai- 

Į nos gyventojai buvo dolichoce- 
palai ir aukštoko ūgio, vadinasi, 
jie visai skyrėsi nuo slavų ra
sės (brachycepalų). Tokiu būdu 
jie buvo visai artimi senovės tra- 

ikų ir lietuvių rasei (dolichocepali 
etc.).

Slavai yra plačiaveidžiai, ne
didelio ūkio, tamsių plaukų ir 

(rudų akių: prof. A. Hettner (18- 
131) priėjo išvados; “Firminiai 
i slavai... plačiagalviai, brunetai”, 
1 amerikietis antropologas prof.
E. Huntington (2G-7) rado: 
“...plačiagalviai Lenini, čekai, ru-

ilgą laiką buvo valdomi lietuvių.
Prof. G. Vernadsky

Pagal etnologą dr. J. Alachai tional identity, language and cul- 
(71-154) Dr. L Gray “The Mythology j ture”.

sako: “Romanui (Volinijos vai- of All Races”, 1964.III.306) Uk-j 
dovui) pasisekė pavergti lietuvių rainoj buvo švenčiamos pagoniš- 
gentis arti Volinijos ribų” (“Ro- kos šventės, kaip tai dievaičiui 1 % 1 • 1 V -t _ i   _ /■» • , J j • v « • .a

Ukrainiečių rasė
Pagal antropologų prof. Sa-

Anot pačių ukrainiečių istori- 
įko dr. S. Rudnitsky (44-261 ir 
262) vėlesnių laikų rasinė prie
maiša esminiai nepakeitė pirmi
nio ukrainiečių rasės tipo: later 
admixtures have been too insig
nificant to visibly change the 

(Original type of the Ukrainians, 
ir ukrainiečiai pasiliko aukštoko 
ūgio, pailgo veido ir tiesios no- 
siems. Reiškia, slavų priemaiša 
nepadarė žymesnio pakeitimo 
Ukrainos gyventojų rasei.

Kiek žymesnė priemaiša uk
rainiečių rasėj buvo lietuviai. 
Visų pirma, nuo seniausių laikų 
Ukrainos gyventojai artimoj kai- 
minystėj su lietuviais, be to, jie

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

linkime visiems geros valios lietuviams

V Per daugelį metų primindavau Chicagos ir jos apylin
kių? lietuviams prisilaikyti vieno svarbaus principo: būti 
Vieningais ir sutartinai veikti Amerikos politikus. Im
kime pavyzdį iš kitų tautų, kurių skaičius nei kiek ne 

.-didesnis už mūsų. Jei vieningai būtume dirbę, tai ne
būtume atsilikę politikoje ir ekonominiame gyvenime.

. Vienybės principas ir šiandien galioja. Užmirškime 
visus tarpusavius nesusipratimus ir bereikšmes smulk
menas. Būkime vieningi, kad mūsų rinkti atstovai ga
lėtų kalbėti didelės Amerikos lietuvių vardu.

Charles P. Kai ir Darwin P. Kai
------- ’

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

■ 

■

man had succeeded in subduing Serovit (Gerovytis), kuris ati- 
the Lithuanian tribes closet to! tiko žemaičių (lietuvių) dievaitį 
the confines of Volynia”).

Žymus etnologas prof. dr. R. 
Latham (33-98) tiesiog kalba 
apie lietuvių didelę priemaišą 
ukrainiečių tautoj: “lt may re
mark that a great proportion of 
these formadable (Kosaks of the 
Ukraine), if not the majority 
was of Lithuanian blood” — Ga
lima pastebėti, kad didėlė dalis 
šių galingųjų (Ukrainos kazo
kų), jei ne dauguma, buvo lietu
vių kraujo. Sulig pfof. dr. S. 
Koscialkowski (Dzieje Ziem W. 
K. Litewskiego, Londyn, 1953, 
91 p.) laike Krymo karo 1854-5 
m. tarp turkiškų sultohiškų ka
zokų netrūko ir save vadinu
siu lietuviais. V

Ukrainiečių charakteris
Taip pat savo charakteriu uk

rainiečiai daugumoj skiriasi nuo 
slavų, ypač nuo rusų ir lenkų. 
Šiuomi jie labiau artimesni se
novės trakams ir lietuviams. 
Pas ukrainiečius nerasime to
kio žiaurumo, netolerancijos sa
vanaudiškumo, klastingumo, 
šiurkštumo ir pan,, kuo pasižy
mi lenkai su rusais.

Ir priešinkai, kaip dr. S. Rud
nitsky (44-199) konstatavo, uk
rainiečiai nuo šerių laikų pasižy
mi humaniškumu, paslauga arti
mui, švelnumu, mandaguiriu, 
nuoširdumu, vaišingumu ir to
lerancija, ko stokuoja pas len
kus ir rusus (“which we do not 
find the Poles and Russians”).

W. Chamberlin (9-6) pažymi: 
Savo istorijoj ukrainiečiai dau

gumoj buvo karių (vyčių) ir kai
miečių žemdirbių tauta... šiam 
stipriam ūkininkų užnugary ga
lima rasti pradžią kai kurių la
bai patrauklių ukrainiečių tau
tinio charakterio bruožų: atvi
rumas, paprastumas, nuoširdus 
vaišingumas”. Tokiomis cha
rakterio savybėmis pasižymėjo 
ir lietuvi ir tauta. Tai liudija žy
mus Karaliaučiaus universiteto 
prof. dr. L. Rhesa (43-31): “do^ 
ra, narsumas, vaišingumas, Švelr 
numas ir atvirumas yra mano 
tautos (lietuvių) puošmenos”, ■'

Ukrainiečių gyvenimo būdas
Ukrainos gyventojai savo am

žių bėgyje yra sukūrę gausybę 
gražių papročių, kurie atsispindi 
visam jų gyvenimo būde. Tai 
siekia žilą senovę, kuomet Uk
rainos gyventojai trakais buvo 
vadinami. Kaip senovės trakai, 
taip ir ukrainiečiai yra gamtos 
gerbėjai. Anot dr. S. Rudnitsky, 
(44-200), ukrainiečiai yrą gi
liai suaugę su gamta, jos sudva
sinimu, kas pasireiškia tyriau
siais žmogaus jausmais nuo se
nų laikų. Jie puošia trobas po 
langais gražiais gėlynais, ko ne
rasime pas rusus. Jų gausiose 
meilės dainose, kaip ir pas lie
tuvius, nerasime fizinio seksua
lumo, bet išreikšta tyras dvasi
nis grožis.

LINKIME SAVO TAUTIEČIAMS.

Pageidautume, kad ateinančiais metais sumažėtą mus skiriantieji maži, dažniausiai as

meniškos ambicijos dalykėliai, bet būtą sukauptos kiekvieno geros valios lietuvio visos pas

tangos dideliam ir vieningam Lietuvos išlaisvinimo darbui. Tiktai vieningas, gerai organi

zuotas bendras darbas bus naudingas pavergtai mūsų tautai.

MARIJA ir ANTANAS RUDIS su Seimą

LITHUANIAN RADIO FORUM

Dotūną, o taip pat ukrainiečių 
kūčių papročiai beveik tolygūs 
lietuvių kūčių papročiams. Per 
pačias Kalėdų ir Velykų šventes 
vaikai eidavę nuo vieno namo 
prie kito dainuodami (lalauda- 
mi), tikėdamiesi už tai gauti do
vanėlių, gi suaugęs jaunimas per 
šias šventes, susirinkęs vaka
rais, dainuodavęs pritaikintas 
dainas ir šokdavęs.

Ukrainiečiai, kaip ir lietuviai, 
mėgsta kaimo idilišką gyveni
mą, kuris susijęs su Įvairiomis 
tradicijomis bei papročiais, ku
rie juos lydi nuo lopšio iki kars
to. Taip pat ukrainiečiai mėgsta 
dainas, kurios pasižymi lyrišku
mu ir gausumu ir yra dainuoja
mos Įvairiomis progomis, ypač 
vestuvių apeigose.

Bendrai paėmus, ukrainiečių 
gyvenimo būdas yra turtingas, 
spalvingas ir, kaip dr. S. Rud
nitsky pažymėjo, savo esame vi
sai skiriasi nuo rusų ir lenkų. 
Tai byloja ir istorikas W. Cham
berlin (9-6): “Daug ten yra tur
tingumo ir spalvingumo ukrai
niečių liaudies kultūroj, prade
dant tradicinėmis dainomis ir 
baigiant Įmantriais spalvingais 
drabužiais, kuriuos kaimo mer
ginos ir jaunos moterys sekma
dieniais ir šventadieniais nešio
ja, kas taip pat yra glaudžiai 
susiję su kaimo gyvenimu”.

Apie ukrainiečių kalbą
Lenkų ir rusų šovinistai, va

dovaudamiesi politiniais ' tiks
lais, Įrodinėja, jog ukrainiečiai 
neturi savo nuosavos kalbos, o 
kalba rusų kalbos dialektu arba 
lenkišku, kas, anot W. Chamber
lin (9-9) neišlaiko mokslinės kri
tikos: “there is no scientific ba
sis for the effects of extreme 
Russian and Polish nationalits 
to deny the existence of a sepa
rate and distinct Ukrainian na-

-

Dr. S. Rudnitsky (44-168) nu
rodė, jog daugybė mokslininkų: 
•Miklosich, Malinovsky, Dahli, 
Maksimovich, Postebnic, Zitevs- 
ky, Ohonovsky, Shakhmatov, 
Broch, Baudonin de Courtenay, 
Fortunatov, Karsh, Krimsky, 
Satovsky etc. ukrainiečių kalbą 
laiko atskira kalba, o ne dialek
tu. Tos pačios nuomonės lai
kėsi dr. H. Thompson (55-24), D. 
Wallace (72-347) ir kiti.

Prof. G. Nadris, prof. dr. T. 
Sulimirski (Actą Baltico-Slavi- 
ca, Bialystok, 1967, 5 nr., 17 p.) 
pažymi, jog ukrainiečių kalba 
susiformavo ant trakų kalbos 
substrato. Čia tektų pridurti, 
kad ukrainiečių kalbos susida
ryme turėjo įtakos ir lietuvių 
kalba, ką liudija dabar išsilikę li- 
tuanizmai ukrainiečių kalboj, 
kaip nurodė A. Nepokupnyj “Li- 
tavija i drugie lituanizmy v uk- 
rainskich gramatikach i slovar- 
jach”, prof. K. Jablonskis “Lie

*

V

I tuvių žodžiai senosios Lietuvos 
(raštinių kalboj” (“klunja” —- 
kluonas etc.) ir kiti, o taip pat 
lietuviški vietovardžiai bei van
denvardžiai Ukrainoj.
Apie Ukrainos vandenvardžius 

ir kitus vardus
Daug Ukrainos vandenvar

džių savo kilme yra trakiški (Tu
ri j a, Tyras, Danapris etc) ir lie
tuviški. čia patieksime eilę lie
tuviškų vandenvardžių, kuriuos 
teko aptikti pas keletą moksli
ninkų: O. Trubačev “Nazvanija 
rėk Pravoberežnoj Ukrainy”: 
Veduga (liet. Vedega, Vadaga), 
Seime (Seimas), Kleven (Kleve- 
na), Ramen (Ramena), Ram 
(Rami), Mitva (Mituva), Sku
ba, Duba, Orava, Olava, Ruda- 
va, Udava, Kunava, Ruda, Sty
ga, Rut (Rūta), Ataka, Kalni- 
ka, Saika, Tureika, žerava, Galo 
(Gala), Talka, Sula, Sagala, Na- 
ruč (Narutis), Nestun (Nestū- 
na), Pereva, Ramon (Ramonas),

(Nukelta į 4 psl.).
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki savo nariams ir draugams

GINTARAS KLUBAS
A. G. LIETUVNINKAS

2548 w. 69 St Tel. 476-6251
S---------- -n, . ---------------------------------------------------------- 1 1.^—— II JI

APIE LIETUVIU DRAUGUS UKRAINIEČIUS

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems lietuviams linki

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORLAI

10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone COmmodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems geros valios lietuviams

Mr. and Mrs. John G. Evans jr. ir šeima

6845 So. Western Ave. Chicago, Ill.

(Atkelta iš 3 psl.).
Kunila, Kruta, Kernica, Ingul 
(Ingula), Visun (Visūna), Kri- 
vaja, žirni j a, Nemiga, Saga, Su
ra, Tigul (Tigula) etc.

O Strižak “Nazvi ričok poltov- 
ščini”: Varva, Vara, Vargol 
(Vargalė), Virva, Gala, Saga, 
Rėva, Viri, Vodena (Vadena), 
Oreli, Kriva Ruda, Krivulja 
(Krivūlė), Balka, Kruta, Dido- 
va (Diduva), Vitova (Vituva), 
Ola, Olava etc.

Bet yra nemaža pavardžių Uk
rainoj lietuviškos kilmės: Taras, 
Paneyko (Paneika), Moniuško 
(Maniuškis), Witowsky (Vytau- 
tis), Singelewycz (Singala), Sy- 
dorenko (Sydaras), Rudnitsky 
(Rudinis), Shukevich (Šukys), 
Senyk (Senikas), Karibut (Ka
ributas), Voydot (Vaidotas) ir 
daugybė kitų, kurių čia neįma
noma išvardinti, kas rodo, tarp 
ukrainiečių ir lietuvių artimumą. 
Be to, yra nemaža lietuviškos kil
mės vietovardžių Ukrainoj: Lin- 
kovu (Linkuva), Skala (mieste
lis), Sieniava etc.

Apie seną ukrainiečių ryšį 
su lietuviai

var-

Jau anksčiau pastebėjome tam 
tikrą senąjį ryšį ukrainiečių su 
lietuviais. Dabar norisi kai ką 
papildyti. Istorikas prof. W. 
Tooke (58-134), pasirėmęs se
naisiais analais, tvirtino, jog 
senovės Kijevo (Kitavos) kuni
gaikštystės valstybinis herbas, 
kaip ir lietuvių, buvo vytis: “The 
old arms represented a warrior 
on horseback, holding sabre over 
nead, in a red garment riding 
to the right”.

Prof. W. Entwistle (13-62) pa
stebėjo, jog ukrainiečių mitolo
gija (prieš Kijevo Vladimirą) 
rišosi su lietuvių mitologija. Uk
rainiečių archeologas J. Paster
nak (Archeologija Ukrainy 701 
p.) konstatavo, kad pagoniškais 
laikais Kijevo valstybėj buvo 
garbinamas griausmo dievaitis 
Perun (lietuvių Perkūnas) ir 
Sviatowyt (šventavytis).

Pagal etnologą prof. dr. J. Nė- 
gelein (38-15) Swantovit joda
vęs ant balto žirgo. Tad galima 
prileist, kad Swiatowyt buvusi 
ta pati laisvės deivė Lietuva, tik 
kitaip vadinama. J. Venclova 
(61-39) priėjęs išvados: “Lietu
vos vardas yra kilęs nuo laisvės 
deivės Lietuva, kuris lietuvių bu
vo garbinama nuo seniausių lai-

DŽIAUGSMINGŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
visiems kostumeriams ir prieteliams linki

kų ir kurios atvaizdas dabar išsi- 
liko Lietuvos valstybės ženkle 
Vytis”.

Kaip aprašo smulkiau ukrai
niečių kaimiečių gyvenimą (pa
pročius, apeigas ect.) etnologas 
D. Zelenin (Russische Volks- 
kunde, 1927 m.), tai jis buvo la
bai panašus į lietuvių ūkininkų 
gyvenimą. Tai papildo mūsų 
istorikas prof. dr. J. Balys (Liet. 
Enc., 8 t., 18 p.): “Skalbimo su 
šarmu indą ukrainiečiai vadina 
žlukto, kuris atitinka lietuvių 
žodį žlugtas... Ukrainiečiuose tie 
papročiai (Joninių) plačiai
tojami ir panašūs į lietuvių”.

Ukrainiečiai griežtai 
skiriasi nuo rusų

Ukrainiečiai ne tik rasiškai 
(antropologiškai) ir būdo savy
bėmis skiriasi nuo rusų (masko
lių) , bet ir savo kultūrinėmis ver
tybėmis bei tradicijomis, kaip 
nustatė ukrainiečių istorikas 
prof. N. Kostomaroff (30-37, 42 
ir 45): “Gamtos atspalvis dai
nose pas didžiarusius yra men
kas, kai ,tuo tarpu pas mus (uk
rainiečius) yra intensyvus. Uk
rainiečių dainos neatskiriamos 
nuo gamtos. Moteris dainose pas 
rusus retai išreiškia žmogišką 
idealą, retai išreiškia jos grožį 
savo manierose. Ukrainietė mo
teris savo tautos poezijoj išreiš
kia dvasinį grožį. Didžiarusiai 
mažai mėgsta gamtą, jų soduose 
pas ūkininkus retai rasime gė
lių, kaip tuo tarpu pas mūsų kai
miečius yra pilna... Ukrainiečiai 
pilna žodžio prasme yra giliai 
religingi, gi rusai į religiją žiūri 
iš praktiškos pusės... Ukrainie
čių bendruomenė (laisvas gimi
nių susijungimas) nėra rusų mi
ras (kur.suvažoma žmogaus in
dividualybė) ”.

Visai panašiai tvirtina ir če
kų žymus etnologas ir slavistas 
prof. dr. L. Niederle (39-50): 
“Skirtumas tarp didžiarusių ir 
ukrainiečių yra labai didelis. Jis 
pasireiškia ne tik kalboj, bet ra
siškai ir morališkai, charakteryj, 
temperamente, liaudies dainose, 
tradicijose ir papročiuose“. O 
taip pat pagal dr. G, Mende (37- 
40) tarp rusų ir ukrainiečių ran
dasi didelis skirtumas jų kultū
rinėj ir tautiniuose siekimuose.

Didelis skirtumas 
ukrainiečių ir nuo lenkų

Sulig istoriko dr. C. Jurgėlos 
(22-56) istorinėj evoliucijoj su
siformavo visai skirtingas uk- 
rainieco tipas nuo lenko. Len
kai pasižymi savanaudiškumu, 
dideliu šovinizmu, klasta, žiau
rumu, netolerancija etc., ko mes 
beveik nerasime pas ukrainie
čius. O taip pat ir visa gyveni
mo būdas ir kultūriniai pasi
reiškimai ukrainiečių žymiai 

skiriasi nuo lenkų.
Ukrainiečiai savistovi tauta

A-K»t jsUik- R. Buel (8—254), 
jis prilygsta Vokietijai ir žy
miai didesnis už pačią Lenkiją, 
savyje talpinąs apie 40 mil. uk
rainiečių, nors dar daug ukrai
niečių gyvena už tėvynės ribų.

Tai yra šalis, kuri visam pa
saulyje pasižymi derlingiausio
mis dirvomis ir nemažais žemės 
turtais. Ukrainos upių tėvas 
Danapris savo gausiais vande
nimis skriodžia visą šią gražią 
šalį nuo šiaurės ligi pietų, šis 
senas milžinas Danapris byloja 
seną Ukrainos praeitį, kada šis 
kraštas buvo vadinamas Traki
ja.

Pačiam Danaprio vidury ran
dasi Kijevas (Kitava), t. y. lop
šys pačios ukrainiečių tautos, 
apie kurą susiformavo savisto
vi ukrainiečių tauta, sulig isto
riko dr. C. Jurgėlos visai skir
tinga nuo lenkų ir rusų. Kijeve 
prasidėjo ir iš čia išsivystė į vi
są kraštą ukrainiečių tautinis 
sąjūdis, kuris privedė šią gar
bingą ir narsią ukrainiečių tau
tą prie Ukrainos nepriklausomy
bės paskelbimo, ką klastingi kai
mynai lenkai su rusais sužlug
dė.
Pirmieji Ukrainos gyventojai 

ne slavai
šiandien mokslo literatūroje 

beveik visuotinai prieSta nuo
monės, jog pirmieji Ukrainos 
gyventojai nebuvo slavai, ir kad 
slavai užėmė šį kraštą daug vė
liau. Jau pradžioj radome (prof. 
A. Bagdanov, prof. dr. A. Hett- 
ner, prof. E. Pittard ir kitų an
tropologų išvadomis), jog se
nieji Ukrainos gyventojai rasiš-

reiškia, nebuvo slavai.
Taip pat archeologijos ir ling

vistikos tyrinėjimo duomenys 
nerodo, jog ten seniau būtų sla
vų gyventoja (prof. T. Milewski 
etc.). Prof. dr. T. Sulimirski 
(Acta Baltico-Slavica, 1967, 7 
nr.) aiškiai tvirtino: “Nerasta 
slaviškų ankstyvesnių vietovar
džių šiam krašte (Ukrainoj)’*. 
Gi paties Ukrainos upių tėvo 
Dniepro ,Danaprio) vardas ir 
nemaža kitų vandenvardžių pa
vadinimai savo kilme yra tra
kiški.

Žymusis pasaulio proistorės 
žinovas prof. H. Hirt. (19-93) 
priėjo išvados, jog Ukrainos 
derlingoji — j uodžiami© sritis 
buvusi lopšys senųjų trakų, 
tiksliau sakant, trakų protėvynė. 
Pagal prof. M. Bobrozinski (6- 
43) slavai užvaldė trakų teri
toriją. Anot to paties prof. dr. 
T. Sulimirski (52-17) trakai Uk
rainoj buvo suslavinti. Vadina
si, senieji Ukrainos gyventojai 
ne slavai, bet trakai.

Slavai į senųjų trakų žemes
Istorikai mano, kad Karpatuo

se buvo susidaręs žymus slavų 
centras. Ir apie VI šimtmeti

(Nukelta į 5 psl.)

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkiu visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

Linksmų švenčių linkiu visiems giminėms, draugams ir 
prieteliams, o lietuviškai spaudai siunčiu $20.

ROŽĖ DIDŽGALVIENE

Euphrosine Mikužiūtė
SLA Pildomosios Tarybos iždininkė
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FRANK ZOGAS - Prezidentas
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E & LOAN ASSOCIATION W

8929 S. Harlem Ave . Bridgeview. Illinois 60455 • Phon« 598-9400
4040 Archer Ave., Chicago. Illinois 60632 • Phene 254-4470

Ukrainiečiu tauta susidarė 
ant senųjų gyventojų trakų sub
strato (pagrindo) su priemai
ša slavų, kurie, daugumoj veik
dami per provoslavų religiją, su
teikė ukrainiečiams slavišką po
būdį, ir lietuvių, kurie, anot 
(prof. dr. V. ščerbakivskij ir 
kitų) taip pat prisidėo prie uk
rainiečių tautos susiformavimo.

Istorikai prof. dr. K. Pakštas, 
prof. dr. B. Dundulis, S. Dimi- 
trijev, N. Tichomirov, L. Wasi- 
lewski ir visa eilė kitų konsta
tavo, jog ukrainiečių tauta susi
formavo. kada Ukrainą valdė 
senosios Lietuvos valdovai. Ir 
šiandien, išskiriant lenkų ir ru
sų šovinistus, visi pripažįsta uk
rainiečius, kaip savistovią tau
tą. Istorikas B. Sands (45— 
68) tvirtino: “ši tauta (ukrai
niečių) turi savo nuosavą kul
tūrą, savo nuosavą istoriją, sa
vo nuosavą kalbą, literatūrą ir 
papročius”. Pagal prof. H. Hirt 
senieji trakų gyventojai nėra 
išmirę, bet jie gyvena po kitais 
vardais. <

Ukrainiečių Tėvynė
Ukrainiečių graži tėvynė Uk

raina yra didelis kraštas, kurio 
sienos prasideda nuo Juodųjų 
jūrų ir siekia Karpatų kalnus.

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS SU KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS METAIS

JOHN IR HELEN JOKUBONIAI
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APIE LIETUVIŲ DRAUGls ULiA^’JS
(Atkelta iš 4 psl.).

slavai, avarų spaudžiami, pra
dėjo nuo Karpatų kalnų veržtis 
į šiaurę ir rytus, reiškia, į se
novės lietuvių ir trakų žemes. 
Slavų istorikas prof. V. Klju- 
čevski (27-122) konstatavo: 
“Karpatai buvo slavų bendruo
menės lizdas, iš kurio vėliau sla
vai išsiplėtė...”

Prof. I. Jonynas (23-12) ra
šė “Tada (6 amž.) slavai, gy
vendami apie Karpatus, pradė
jo kilnotis upėmis aukštyn”. 
Anglų istorikas W. Allen (2-8) 
sigyveno (7 amž.) išilgai Dniep
ro”. Pačių ukrainiečių istorikas

B. Sands (45-23) tvirtino: “The 
period of Slavonic colonization in 
the 6-7 centuries”. Sulig mūsų 
minėtu prof. W. Tooke (58-139) 
slavai valdė vietines gyventojų 
kiltis Kijevo apylinkėse.

Senųjų gyventojų Ukrainoje 
slavinimas

Senieji Ukrainos gyventojai 
buvo daugumoje sėsliai ir tenki
nosi paprastu kaimo gyvenimu. 
Gi jų užkariautojai slavai buvo 
klajokliai, gyveno, kaip mūsų 
minėtas prof. V. Ključevski nu
rodė, kariškose bendruomenėse 
(družina), užsiėminėjo kariško-
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iii’s ir mčgo pru*
baugų gyvenunų.

Svarbiausia jiems buvo savo 
užkariautus gyventojus apdėti 
duoklėmis, gauti iš jų kiek ga
lint daugiau, pajamų ir taip leis
ti linksmų bajorišką gyvenimą. 
Pagal pačių ukrainiečių istori
ką prof. dr. V. Antonovič (1-3) 
atskiros vietos sritys buvo už
imtos slavų “družinų”. Bet vie
tos gyventojai iki provoslavijos 
priėmimo mažai buvo slavinami.

Visdį priešinga padėtis su
sidarė, kada 988 met. Valdimi- 
ras priėmė krikščionybę ir pro
voslavijos religiją padarė vals
tybine religija. Nuo dabar pra
sidėjo vietos gyventojų tikras 
slavinimas, ir provoslavija pasi
darė pats svarbiausias senųjų 
gyventojų suslavinimo veiksnys, 
kaip G. Kleinow (25-18) paste
bėjo: “Vladimiras naują religi
ją (provoslaviją) su ugnimi ir 
kardu įvedė”. Juo labiau, jog 
visos mokyklos priklausė pro- 
voslavų cerkvėms ir jų vienuoly
nams (prof. B. Bobrovski ir ki
ti).

žodžiu, naujas tikėjimas (su 
Bulgarišku raštu ir slavų kalba) 
buvo žymiausias veiksnys vie
tos gyventojų nutautinimui bei 
suslavinimui. Apie vietos gy
ventojų -trakų suslavinimą pa
matuotai rašė prof. dr. T. Suli
mirski (Act. Balt. Slav., 1967. 
7 nr.): “The Thracians of the 
Ukraine have been likewise sla- 
vicised”.
Ukrainiečių santykiai su lenkais

Per visą laiką ukrainiečių san
tykiai su lenkais nebuvo geri 
(apie tai plačiau rašė amerikie
tis W. Chamberlin “The Ukrai
ne”, 1944). Jau seniau lenkų 
dvarininkai, valdydami didžiulius 
Ukrainos žemės plotus, labai iš
naudojo ukrainiečius kaimiečius, 
įšaukdami ukjrainiečių vyčių 
(turkų kalboj “kazak”) sukili
mus, ir tuo labai apsunkino uk
rainiečių gyvenimą ir susino jų 
tautinį bei kultūrinį pasireiški
mą.

Ir kada po Pirmojo pasaulinio 
karo kilniai ukrainiečių tautai 
susidarė galimybė sukurti savo 
nepriklausomą valstybę, lenkai 
dėjo visas pastangas, kad tik 
Ukraina nebūtų nepriklausoma, 
šiam tikslui, norėdami nuteik
ti pasaulio viešąją opiniją sa
vo imperialistiniams tikslams, 
lenkai — Lenkijos atstovas R. 
Dmowski 1919.1.29 d. Taikos 
Konferencijoj įrodinėjo, jog uk
rainiečių- tauta nepribrendusi 
nepriklausomybei, nors kaip gy
venimo praktika pąrodė, kad pa
tys lenkai nebuvo pilnai pribren
dę nepriklausomybei, nes sukūrė 
nenormaię Lenkijos valstybę su 
pavojingais karidoriais ir su 
perdaug svetimomis žemėmis 
(arti pusės), negailestingai nai
kino savo pavergtas tautines ma
žumas, dėl to, susi pykdami su 
visais savo kaimynais, vedė ne
draugišką politiką, o visa tai 
privedė prie Antrojo pasaulinio 
karo ir pasaulinės katastrofos, 
iš kurios žmonija dar ir dabar 
negali išbristi.

Iš kitos pusės lenkai ėmėsi 
klastos ir smurto. Sulig L. Kir- 
kien (26-27) Lenkija 1920.IV. 
23 d. pasirašė su nepriklauso
mos Ukrainos respublika sutar
tį, kurioj lenkai pasižadėjo uk
rainiečiams padėti išsilaisvinti 
iš maskolių rusų jungo ir kad 
po to lenkai atsitrauks savo ar
miją iš Ukrainos, bef lenkai Šią 
sutartį sulaužė, okupuodami di
delę dalį Ukrainos žemių. Pa
galiau Rygos 1921 m. sutartimi 
Lenkija su Sovietų Rusija pa
sidalino Ukrainos valstybę. Pa
gal dr. M. Lozynski (85-18) len
kai yra didysis ukrainiečių tau
tos priešas, nes jis sutrukdė Ne
priklausomos Ukrainos valsty
bės įkūrimą.

Užėmę I’krainos Rytų Galici
ją, lenkai visomis priemonėmis 
vykdė ukrainiečių tautos nai
kinimą, ir jos kuo greičiausią 
sulenkimą savo užgrobtoj daly. 
Anot prancūzų objektyvaus is
toriko prof. R. Martel (36-11), 
1919 m. lenkai užėmę Ukrainos 
Rytų Galiciją sugriovė visa, kas 
tik ukrainiška. ir ukrainiečiai

bu ą'ikii lėlikę
ziaunax teroru:. Lr.

* ♦ • W • Į • V»Karei .n; i.,-r i u.. iwt n j -tu uk*ai-
Jėgai ./.Učių tautą panaikinti.

(47-165) papildo: “Savimi pa
sitikėdami, lenkų valdžia su te
roru valdė šimtus ukrainiečių 
kaimų.
Ukrainiečių santykiai su rusais

Negeresni ukrainiečių santy
kiai ir su didžiarusiais, nes ru
sai nuo pat savo Ukrainos oku
pacijos pradžios visuomet sten
gėsi ukrainiečius visiškai nu
tautinti ir juos padaryti savo 
tautos žmonėmis, nesiskaityda
mi su priemonėmis. Caristinės 
Rusijos valdžia, kaip ir lietu
viams 1864 m., uždraudė ukrai
niečiams 1876 m., savo spaudą: 
W. Chamberlin (9-31) tvirtino: 
“švietimo ministeris Volujev iš
leido įsakymą, paneigdamas, jog 
ten buvo bent kokia ukrainiečių 
kalba, ir tvirtindamas, kad ten 
yra tik bloga rusų kalba, suga
dinta lenkų įtakos”.

Caristinė valdžia nuėjo dar 
toliau, 1876 m. išleisdama aiškų 
draudimą spausdinti knygas, 
pamfletus ar vaidinimo dalykė
lius ukrainiškai. Dar žiauriau 
elgiasi su ukrainiečiais Sovieti
nė Rusija, kuri stengiasi ne tik 
visomis priemonėmis, nutautinti1

Ukrainiečių santykiai 
su lietuviais

Ir priešingai, amžių bėgyje 
ukrainiečių santykiai su lietu
viais visuomet buvo geri. Su
lig amerikiečių istoriku R. Buell, 
Lietuva savo galybės žydėjimo 
laiku, valdant Lietuvos kara
liams, Ukrainą išvadavo iš to
torių jungo. Prof. Juskiewitch 
(Ukrain. kom. pirm.) pareiškė, 
jog ukrainiečių tautos istorijoj 
laimingiausi metai buvo, kada 
Lietuvos valdovai valdė Ukrai
ną.

Minėtas istorikas B. Sanda 
(45-26) konstatavo; “Tokiu bū
du mes randame tai, kada mas
koliai gyveno po absoliutinės 
monarchijos režimu, kada len
kai buvo valdomi išdidžios ir 
išskirtinės bajorijos, Ukrainoj, 
viešpataujant Lietuvos kara
liams, buvo pilna laisvė ir res
publikinės institucijos palaips
niui leido šaknis” (“in the Ukra
ine all were free urider the Li
thuanians kings”). Dr. C. Jur- 
gėla (22-185) dar ryškiau nuro
dė; “The Ukrainians and White 
Ruthenes remember the bene-

oleut rule of Lithuania, the 
only period of history when 

these peoples had known a mea
sure of freedom” — Ukrainie
čiai ir gudai prisimena palankią 
Lietuvos valdžią...

Nuo 15 amž. viešąjį Ukrainos 
gyvenimą tvarkė Lietuvos įsta
tymai, t. y. Lietuvos Statutas, 
sudąrytas žymiausių anų laikų 
lietuvių teisininkų pagal romėnų 
Justiniano kodeksą ir pagal Lie
tuvos papročių teisę. Tokiu bū
du ir lietuvių tautos idėjos reiš
kėsi ukrainiečių gyvenime.

Ir kada Ukrainos Taryba (Ra

da) paskelbė 1918J22 d. visam 
pasauliui Ukrainos nepriklauso
mybę, visa lietuvių tauta su 
džiaugsmu sutiko šią žinią ir 
rėmė šias ukrainiečių pastangas. 
Lietuva bene pirmoji pripaži
no naują Ukrainos respubliką, 
o vėliau visą laiką palaikė su 
ukrainiečių veikėjais nuoširdžius 
santykius. Lietuviai ir dabar 
su ukrainiečiais bičiuliškai ben
dradarbiauja.

Lietuviai nuoširdžiai linki 
draugiškai ir didžiai ukrainiečių 
tautai pirmoj eilėj įgyvendinti

(Nukelta į 6 psl.)
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APIE LIETUVI!’ DRAUGUS UKRAINIEČIUS
(Atkciia iš .5-h) ps|.)

Sausio 22 dienos (1918) Aktą, 
t. y. sukurti savo tautinę nepri
klausomą Ukrainos valstybę, ge
rai susipažinti su savo sena isto
riją, kuri siekia keletą tūkstan-' 
čių metų (pradedant senųjų tra- i 
kų gadyne), sukurti savo nuo
savą plačią tautinę kultūrą ir1 
pareikšti pasauliui savo tauti
nį genijų.

Lietuviai giliai tiki, kad ir 
ateityje tarp ukrainiečių ir lie
tuvių visuomet bus nuoširdus 
draugiški santykiai, reikalui 
esant vieni iš antrų susilauks 
paramos, gi tuomet tiek Ukraina, i

tiek Lietuva tvirtai atsistos ant 
savųjų kojų savo Tėvų žemėse.
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