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PERIODICALS

Apie dvikalbystę – konferencijoje „Kas aš esu?”

,,Tikėtis užauginti dvikalbį vaiką, neįdėjus darbo, tai lyg mėginti nuimti derlių nieko nepasėjus” – ši mintis
nuskambėjo Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos surengtoje konferencijoje. Per dvi renginio
dienas mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėveliai bei svečiai iš kitų valstijų dalijosi mintimis ir sužinojo nemažai naujo šia aktualia tema.
Apie tai skaitykite – 4 psl.

Artėjant Vasario 16-ajai
laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Kaina 2.00 dol.

Rašytojų draugija
pasitinka 90-metį

Iš Juozo Grušo draugijos vadovo pareigas perima Liudas Gira, Boriso Jermolajevo
(Bor-Jer) šaržas,1938 m.
Maironio lietuvių literatūros muziejus

Lietuvio širdžiai brangios spalvos – geltona, žalia, raudona – kokias mintis jos žadina jaunam žmogui? Studentė Ignė Surantas, stovyklaudama Neringoje, ta tema surašė savo pamąstymus. Jie dar
kartą patvirtina: ,,lietuviškasis genas”, perduodamas iš kartos į kartą, yra amžinas.
Straipsnis ,,Mano lietuviškos spalvos” – 5 psl.

Prieš 90 metų, 1932 m. vasario 21 d. įvyko steigiamasis Lietuvių rašytojų draugijos susirinkimas – nepriklausomoje Lietuvoje gimė dar
viena profesinė sąjunga. Karas ir okupacija išskyrė jos narius – dalis liko Lietuvoje, dalis, atsidūrę Vakaruose, susibūrė ir atkūrė draugiją tremtyje.
Jubiliejaus proga prisimename šios organizacijos nueitą kelią

Kai tarp šuns ir katės staiga atsiranda draugystė, tai reiškia ne ką kita, kaip sąjungą prieš virėją – Stefan Zweig

– 6 psl.
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Pasitinkant Vasario 16-ąją

Artėjant Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo datai, ne vienas susimąsto apie jos reikšmę Lietuvai ir apie tai, koks stiprus tas lietuvybės genas, mūsų tautoje perduodamas iš kartos į
kartą. Apie tai yra ir šis jaunos JAV lietuvės rašinys. Apmąstymus apie lietuviškąją tapatybę ir trijų Lietuvos vėliavos spalvų pažadintas mintis autorė užrašė būdama ypatingoje erdvėje – Vermonto
miškuose esančioje Neringos stovykloje.

Mano lietuviškos spalvos
IEVA SURANTAS

Geltona – Žalia – Raudona: tai mano lietuviškojo paveldo spalvos. Aš įmerkiu teptuką į savo mėgstamiausius dažus – guašą, ir sparčiai pradedu lieti žvilgantį sluoksnį ant bespalvės drobės. Šiandien visi mano
draugai išėjo į žygį, o aš susižeidžiau koją, todėl man
teko pasilikti stovykloje. Sėdžiu čia ir jaučiuosi be galo
vieniša. Kol jie visi įveikinėja tradicinį Neringos keturiolikos mylių žygį Vermonto kalneliais, aš nusprendžiau pabaigti projektą. Esu likusi viena su savo ramentais, liūdesiu ir teptuku.
enktadienio popietė slenka stovykloje esančiame spalvingame Meno namelyje, kurio visos
sienos išrašytos vardais, išpieštos senais, besilupančiais dažais. Šis namelis man – tarsi lietuviška
šventovė. Stovykla, slypinti miglotuose, žaliuose
Vermonto kalnuose, yra ypatinga vieta Amerikos lietuviams. Neringa spinduliuoja lietuvišką dvasią:
čia puoselėjama mūsų šalies kultūra, istorija bei skatinamas tautinis pasididžiavimas.
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Geltona
Aš pamerkiu savo teptuką į geltonus, kaip žydinčios saulėgrąžos dažus ir pasineriu į prisiminimus.
Ką man reiškia šios trys spalvos? Kaip per jas perteikiamas mano tapatybė? Žvelgiu į saulėtą geltoną
spalvą, kuri simbolizuoja gyvenimą.
Prisimenu vaikystę: matau, kaip lakstau per
laukus su savo broliu, vejuosi jį ir geltonus kaip citrina ančiukus. Atsimenu, kaip sėdime ant didžiulių
eržilų, be baimės risnojančių per sūrias bangas.
Kaip ir tie arkliai, aš esu drąsi ir laisva, lyg baltas žirgas ant močiutės padovanoto lietuviško herbo. Šį atvaizdą aš sutapatinu su savimi: narsus riteris, jojantis
ant balto kaip sniegas žirgo. Jaučiuosi ypatingai susijusi su savo paveldu: tai aš esu tas riteris, jojantis
tuo žirgu į didįjį gyvenimo mūšį.

mano drobės. Man raudona spalva yra jėgos, aistros
ir liepsnos simbolis. Raudona primena man kovų meną, kuris, man, jau sulaukusiai devynerių metų, tapo
be galo svarbus. Ryškiai raudonas apskritimas ant
japoniškos vėliavos, sustiprintas mano sąsaja su ryškiai raudona Lietuvos vėliavos juosta, siunčia mano
kūnui ypatingą energiją. Nors karatė buvo mano aistra, bet mokykloje galėjau gėrėtis, kad jos talismanas
buvo Riteris. Jis priminė man tą pačią galingą, švytinčią raudoną Lietuvos vėliavos spalvą ir tokį patį
šarvuotą Lietuvos herbo Riterį. Jis tarsi mano dvasios atspindys.
,,Lietuva, Tėvyne mūsų”, – girdžiu, kaip mano
komandos draugai dainuoja tolumoje, sugrįždami į
stovyklą. Mano sielą pripildo gilus pasitenkinimo ir
pasididžiavimo jausmas. Per mano patirtį Neringoje
ir mano lietuviškos šeimos paveldo kultūrinę giją supratau, kaip man svarbu būti lietuve. Greitai braukiu paskutinius teptuko potėpius. Geltona-Žalia-Raudona: nupiešiau Lietuvos vėliavą. Šios spalvos yra
mano paveldo, mano prigimties, mano egzistencijos
šiame pasaulyje spalvos. Kiekvienas mano teptuko
dažų lašas talpina daugybę prisiminimų, sujungiančių praeitį su dabartimi. Atkakliai, kaip riterė,
josiu pasitikti savo ateities, amžinai brangindama savo unikalią lietuvišką tapatybę.
Ieva Surantaitė iš Illinojaus daug vasarų stovyklavo Neringos stovykloje. Šią vasarą ji vėl planuoja
čia grįžti, bet jau kaip vadovė. Šiuo metu Ieva studijuoja University of Michigan Ann Arbor.

Straipsnio autorė Ieva Surantas.

Neringos stovykloje konkursų dieną vieno namelio draugės sukūrė štai tokią piramidę.

Žalia
Sodri žalia spalva perkelia mane į kitą vietą. Vietą, kurioje miškai saugo mįslingas paslaptis, kadaise užpildžiusias mano vaizduotę, vietą, kurioje auga
stebuklingi grybai. Pamenu, kai pirmą kartą išėjau
grybauti su savo šeima. Gilioje, tamsioje Maine girioje, kur bet kas gali atsitikti, mes klaidžiojome su
didžiuliais kibirais ir mažyčiais kišeniniais peiliukais
rankose. Eidamas tėtis pasakoja savo jaunystės nutikimus, prisimena, kaip jis grybaudavo su savo išmintinga močiute senuose Lietuvos miškuose. Jo pasakojimų dėka aš pasijuntu stipriai susijusi su savo
protėviais ir paveldu.
Ir čia, Vermonto miškuose, atsiskyrusi Meno namelyje, aš jaučiuosi dar labiau su jais susijusi. Mane
supa didinga stovykla, kurioje sukaupta tūkstančių
tūkstančiai nuostabių atsiminimų iš kiekvieno lietuviškos kilmės stovyklautojo, kada nors čionai dalyvavusio. Prisimindama savo pačios patirtį, su meile aš dairausi aplinkui ir randu ant sienos savo vardą, o šalia ir mano geriausių draugų vardai. Pamenu, kaip prieš kelias dienas, mano gimtadienio vakarą, mes su artimiausiais draugais sėdėjome prie mėnesienos apšviesto tvenkinio skaičiuodami ryškiausias žvaigždes ir dalindamiesi savo giliausiomis paslaptimis. Mus jungia ne tik bendra kultūra, bet ir išgyventos patirtys. Mes susiję ypatingai – turime tą
patį lietuvišką kraują, tuos pačius protėvius ir tas pačias vertybes; mes visi panašiai – lietuvio akimis žvelgiame į gyvenimą.

Stovyklautojos pasirengusios vaidinimui su sesele Igne (ketvirta iš k.). I. Surantas – antra iš k.

Raudona
Tiršti raudonos spalvos dažų lašai krenta ant

Paskutinė diena stovykloje: visi susidraugavome, o dabar reikia skirtis.

Asmeninio archyvo nuotraukos

