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RAMYBĖ IR GERA VALIA

Šv. Raštas sako, kad, Kristui gimus, angelai giedojo: "Garbė Dievui aukšty
bėse, ir žemėje ramybė geros valios žmonėms!" Ramybė ir gera valia yra 
charakteringi kalėdiniai žodžiai, bet juos reikėtų prisiminti ne tik per Ka
lėdas. Kristus atėjo į pasaulį, kad atneštų ramybę jos ištroškusiai žmonijai. 
Visi nori ramybės, bet jai pasiekti reikia geros valios. Erodas taip pat norėjo 
ramybės, bet jos nepasiekė, nes jam trūko geros valios. Išgirdęs iš išminčių 
apie kažkokio naujo karaliaus gimimą, jis labai susijaudino, nusigando, pra
rado ramybę. Jis buvo pilnas puikybės, išdidumo, troško garbės. Jis bijojo, 
kad jo valdžios kitas nepaveržtų, bijojo konkurencijos.

Vargšas Erodas! Jeigu jis būtų turėjęs bent kiek geros valios, būtų galėjęs 
pasiteirauti ir sužinoti iš išminčių, kad tam gimusiajam karaliui visai nerūpi 
nei žemiška valdžia, nei žemiška garbė. Jis lieps paklusti žemiškai valdžiai, 
jis lieps atiduoti ciesoriui tai, kas yra ciesoriaus. Jis jokiam žemiškam valdo
vui nebus konkurentas, nes jo karalystė ne iš čia.

Vargšai tie žmonės, kuriems trūksta geros valios ir išminties! Jie niekad ne
turi ramybės. Jie mato priešus kiekviename žingsnyje. Be reikalo jaudinasi, 
eikvoja energiją ir kovoja, lyg Don Kichotas prieš vėjo malūnus. Jie nori vis
ką ir visus reformuoti, išskiriant save. Bet kiekvieną reformą reikia pradėti 
nuo savęs. Kito akyje kiekvienas tuoj pamato mažiausią krislą, bet savo 
akyje nepastebi nė milžiniško balkio.

Tolerancija, pagarba žmogui ir jo nuomonei yra geros valios ženklai. Kiek
vieną žmogų reikia imti tokį, koks jis yra. Kiekviename mes turime ir galime 
pamatyti ką nors gero. Jeigu net žiburį užsidegęs ieškosi visur tik blogio ir, 
suradęs jo trupinėlį, pradėsi garsiai visam pasauliui apie tai trimituoti, tai 
dar tau labai toli nuo geros valios. O kur nėra geros valios, nėra ramybės. 
Žmogus, norėdamas smerkti ir bausti kitus, skaudžiausiai pasmerkia ir nu
baudžia pats save.

Kito mintį girdėdami ar skaitydami, tuoj neklauskime save, kur ir prie ko ga
lėtume prikibti, bet verčiau pažiūrėkime su gera valia į tas mintis ir pasisten
kime jas suprasti pozityvia prasme. Vaikiškai prie visko kabinėtis, užmiršus 
bet kokią gerą valią ar logiką, yra nerimta. Tą vaikiškumą, nerimtumą ir ge
ros valios stoką tenka dažnai girdėti mūsų susirinkimuose, suvažiavimuose, 
posėdžiuose ir tenka tai matyti mūsų spaudoje. Būtų labai naudinga ir gra
žu, kad organizuotume ne tik spaudos platinimo, bet ir spaudos švarinimo 
mėnesius. Kai čia bus daugiau geros valios, tai tuoj visi pajus daugiau ra
mybės. Ramybė geros valios žmonėms!

REDAKCIJA
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LILĖ TUMOSAITĖ-GRAŽULIENĖ

KAD TYLIOJI DAUGUMA PRABILTŲ . ..
("Laiškų Lietuviams" konkurse premijuotas straipsnis)

Jau dvidešimt metų mūsų namus 
lanko "Laiškai Lietuviams". Per tą dvi
dešimtį teko peržengti vaiko, jaunuo
lio ir studento metų slenksčius. Dabar, 
auginant savo šeimą, ciklas jau prasi
deda iš naujo. Nueitame kelyje matė
me savo tėvus, besikuriančius naujam 
krašte, aukojančius visas savo pastan
gas vaikų mokslinimui, lietuviškam 
auklėjimui ir įleidimui šaknų naujaja
me krašte, kurio svetima kalba ir dar 
svetimesni papročiai visus skatino 
burtis į savuosius getus. Juose susikū
rė gal dažnai dirbtinis, bet raminąs 
saugumo jausmas: gatvėje girdėjai 
lietuvių kalbą, vaikų draugai beveik 
visi buvo lietuvių šeimų vaikai; resto
ranų, salių, krautuvių ir smuklių pava
dinimai ne mažiau persodinti iš Lietu
vos, kaip ir žmonės, kurie tas įstaigas 
ištikimai lankė. Mes, vaikai, pėsti ėjo
me į lietuvių parapijines mokyklas, 
kuriose dažnai ir lietuvių kalbos pa
mokos buvo dėstomųjų dalykų dalis.

Pamažu tėvų padėtis gerėjo. Finan
sinis stovis, ypač profesionalų žmo
nių, greitai pralenkė tuos, kurių garan
tijomis pasiekėme šį kraštą. Kartą pra
radus viską, mūsų ateivija nebijojo 
rizikos ieškoti geriau apmokamo dar
bo, aukštesnio pragyvenimo lygio ir 
laimingesnio rytojaus savo vaikams. 
Vardan tų vaikų atgijo organizacijos, 
šeštadieninės mokyklos, leidyklos, 
įvairūs jaunimo kursai, stovyklos ir 
stovyklavietės, kultūros centrai ir pa
galiau kultūriniai užsimojimai, pvz. 
lietuvių opera ir lietuvių kultūros fon
das. Visa tai įvyko per tą dvidešimt

metį, kuriame išaugome iš gaunančių
jų ir imančiųjų į duodančiųjų kartą.

O kokia išaugom karta mes, kurie 
stovime tarp mūsų tėvų, čia persikū
rusių, ir tarp tų, kurie gimė jau po 
Amerikos dangumi? Kai pasidairau po 
savo kartą, vis labiau įsitikinu, kad 
mes esame chroniškai depresyviųjų 
karta. Mes buvome vaikai po karo 
dangumi; vaikai, kuriuose telkėsi pyk
tis prieš nesuprantamas sąlygas. 
Mums liko nesuprantamos tos politi
nės priežastys, kurios visą mūsų vai
kišką pasaulį apvertė aukštyn kojom 
ar net visai jį panaikino, palikę tik 
baisų netikrumo ir visiško chaoso jaus
mą. Prieš pasiekdami jaunuolio me
tus, mes perslinkom per dvi ar net 
tris skirtingas kalbas ir kultūras: vo
kiečių, amerikiečių, o tie, kurie į JAV 
atvyko per Pietų Ameriką ar Austra
liją, dar susidūrė ir su ispanų, portu
galų ar anglų kalbomis bei kultūro
mis.

Ir užaugę, karo ir savo padėties 
istorines priežastis supratę, mes vis 
tiek pasilikome pasidalinę. Mūsų pro
fesinės žinios bei profesinis pasiruoši
mas mus rišo prie amerikietiškojo pa
saulio: pajutom jo problemas, jo užda
vinius ir gal kartais net savotišką jam 
įsipareigojimą. O namų auklėjimas ir 
visa vidinė orientacija mus rišo prie 
lietuviškojo gyvenimo. Uždarę savo 
namų duris, mes tarsi išjungėm čio
nykščią aplinką ir įjungėm tėvų skie
pytą lietuviškojo pasaulio pajutimą. 
Šis dvilypumas gal ne vienam 30 m. 
amžiaus lietuviui išryškėjo, kai nese
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niai viename spaudos leidinyje teko 
žvilgtelti į šių dienų Lietuvos studentų 
grupę. Sukilo savotiškas ilgesys, savo
tiška nuostaba, kad yra pasaulyje 
kampelis, kuriame gyvena žmonės be 
to plyšio savyje. Jų aplinka neša ki
tas problemas, bet nepastato kovos 
sankryžoje gatvės kalbos su šeimos 
kalba, nesukerta draugų ir tėvų atne
šamų pasaulių. Kažin kokie mes būtu
me, jeigu ir mes savo dvasios gelmė
se to pasidalinimo nenešiotume? Aš 
manau, kad mūsų dvasios sąranga 
skirtųsi daug kuo nuo tos, su kuria 
šiandien gyvename.

Visa tai daugiau ar mažiau praei
tis — tos kovos, nesutarimai, tiesiog 
šmeižtai, kuriuos stebėjome vardan 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės išlai
kymo. Ateitis yra nebe mumyse, kaip 
tikėjo mūsų tėvai, bet mūsų vaikuose. 
Lietuvos tiek išgelbėsim, kiek jos iš
saugosim savo vaikuose. Realistiškai 
galvodama, savo amžiuje aš laisvos 
Lietuvos nesitikiu. Nesitikiu ne dėl to, 
kad tai būtų nepriimtina ar nelaukti
na, bet todėl, kad, mano supratimu, 
be trečiojo pasaulinio karo, kuris at
neštų visišką politinį perversmą, tai 
būtų neįmanoma. Bet viso pasaulio 
atominės aukos nėra verta ne tik Lie
tuva, bet nė joks kitas okupuotas ar 
okupuotinas kraštas ar tauta. Taigi, 
aš laisvą Lietuvą matau tik savo vai
kų sąmonėse ir dvasioje.

Mes, jaunesnioji karta, galime ir 
toliau tęsti tą patį nesutarimais, susi
skaldymais ir nemalonumais nuklotą 
lietuvybės darbą, arba galime sustoti 
ir pasvarstyti, ar nereikėtų pasukti ki
ta kryptimi, ar mūsų ir mūsų vaikų są
lygos nestato kitų reikalavimų. Mūsų 
darbo kūrybingumas didele dalimi 
priklausys nuo to, kiek mes pajėgsi
me savo dabartinę padėtį realiai ver
tinti. Pamačius save tikrojoj šviesoj, 
nebus sunku ar "nepatogu" atsisakyti

ne vieno seniai prigijusio veiklos bū
do ar tvarkos. Rasime, kas yra mums 
savita, ir nebijosime vienos kitos žilos 
galvos "prakeikimo". Iki šiol ne vie
nas mūsų kartos žmogus traukėsi iš 
kelio ir ranka numojo, nes įprastinė 
tvarka atrodė per daug įsigalėjusi ir 
įsitvirtinusi, o pozityvių rezultatų ne
rodė. Teko dalyvauti ne vienose dis
kusijose lituanistinio švietimo reika
lais. Stebėjausi, kaip jaunesniosios 
kartos keliamos idėjos ne tik nebuvo 
svarstytos, bet neiššaukė nė mažiau
sios reakcijos iš tų, kurie vienu ar ki
tu būdu tą švietimo darbą dirigavo. 
Prieš keletą metų maniau, kad tai tik 
mano perdaug aktyvi vaizduotė, bet, 
išgirdusi iš kitų tą patį skundą, supra
tau, kad ne man vienai taip "vaide
nas".

Faktas, kad mūsų vaikai jau ma
žiau jausis padalinti savo dvasioje, 
negu mes. Jie į šį kraštą nebeperso
dinti ir nebepridaiginti, o čia šaknis 
įleidę. Su šiandienine muzika ir dai
noms jie auga, o lietuviškąsias turi mo
kytis. Panašiai su visom gyvenimo 
sritim: kalba, papročiais, elgsenos 
būdu. Seniai pastebėta, kad kiekvie
na kalba turi savitą "psichologiją" — 
kalba, jos garsai ir struktūra iššaukia 
tam tikrus gestus, tam tikrą minties 
dėstymo būdą. Dėl to tiek daug nu
kenčia išversti literatūriniai kūriniai, 
nes jie praranda tą charakterį, kuris 
gali būti pilnai išreiškiamas tik ta ori
ginalia kalba. Ar mes norim, ar ne, 
mūsų vaikuose dvi kalbos kovoja ne 
tik už pirmenybę, bet ir už jų vidinę 
struktūrą.

Mes, tų vaikų tėvai, iki šiol buvo
me toji "tylinčioji dauguma", kurie 
gal nedrįsome, o gal dar nematėme 
reikalo garsiau išreikšti savo nuomo
nių. Ne tik daugelis vadovėlių, bet ir 
mokytojų šeštadieninėse mokyklose 
yra tokie, kuriuos mes prieš penkioli-
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ka metų palikome. O juk per tą laiko
tarpį gimė kompiuterių ir erdvėlaivių 
amžius. Spraga tarp mokomosios kal
bos ir tikrojo pasaulio padidėjo: mag
netofono juostelės, skaidrės, erdvė
laiviai ir kiti panašūs naujadarai toli 
gražu neužkiša visų kasdieninio gyve
nimo reikalaujamų žodyno spragų. O 
vadovėliuose ir pratimuose, tur būt, 
visai neatsiranda. Mūsų vaikai vis 
dar tebearia su tais pačiais padargais, 
kurių net ūkyje parodyti nebegalima 
— tenka ieškotis senienų muziejaus. 
Nenoriu visai išbraukti Lietuvos kai
mo iš lituanistinio paruošimo. Tesa
kau, kad, norėdami vaikus išlaikyti 
Lietuvai, mes turime jų dvilypį pasau
lį stengtis vienyti: jų žodynus bei litua
nistinės mokyklos patirtį kiek galima 
priartinti prie tų interesų, kuriuos gim
do amerikietiškoji mokykla.

Mums uždavinys jau yra sunkes
nis, negu buvo mūsų tėvams. Mūsų 
getai pabiro (bent mes iš jų iškritom). 
Vaikus vežam į šeštadienines mokyk
las, į parapijas, pas draugus, į orga
nizacijų susirinkimus ir visokius pa
rengimus. Dažnai nerandamas nė vie
nas lietuvis draugas, kurio namus pės
čiom būtų galima pasiekti. Kelių vai
kų tėvai dažnai mato, kad ir dvi ma
šinos nespėja visų visur suvežioti, nes 
skirtingo amžiaus vaikų susirinkimai 
vyksta tuo pačiu metu skirtingose vie
tose.

Ir ko labiausiai norėtųsi tame labi
rinte? Norėčiau, kad mes pirmiausia 
telktumės prie lituanistinės mokyklos. 
Nebijokim jaunų žmonių, kurių lietu
vių kalba gal nėra poliruota, bet kurie 
mažuosius uždega, kurie randa gyves
nį būdą vaikuose skiepyti artimumą 
Lietuvai. Tai būtų dvilypis pasitarna
vimas: įjungimas jaunuolių į lietuviš
kąjį darbą ir mūsų vaikų prieinames
nis mokymas. Tų mokytojų gretos, ku
rie dar mane lietuvių kalbos mokė,

jau gerokai praretėjo. Kas gi juos pa
keis, jeigu vis bijosime jaunųjų? Kas 
pakeis mūsų pedagogus, jei nepripa
žinsime pedagogais tų, kurie šiame 
krašte pedagogiką baigė ir toje srity
je dirba?

Antra, katalikiškosios mokyklos 
mažėja. Vis daugiau ir daugiau mūsų 
lietuviukų nuo pirmojo skyriaus lan
ko viešąsias mokyklas. Kur jie gauna 
savo religinį, dvasinį paruošimą? No
risi tikėti, kad šeimoje. Tačiau sekma
dienį parapijoje apsidairai ir tepama
tai tik vieną kitą jaunuolį. Skundžia
masi, kad net katalikiškų mokyklų 
mokiniai nelanko bažnyčios. O be 
Dievo, be dvasios jautrumo nėra jokių 
vertybių — nei tautinių, nei moralinių. 
Gal todėl turėtume telktis ugdyti dva
siniams reikalams jautrius vaikus. 
Tačiau šeštadieninių mokyklų laikas, 
skirtas kateketikai, yra apribotas 
dažniausiai paruošimu pirmajai ko
munijai. Ir čia dar mes vadovaujamės 
archaiškais katekizmo dėstymo meto
dais — akcentuojama tai, kas neigia
ma: velniai, pragaras, bausmė, kaltė 
ir žmogaus menkumas. Klausant pa
mokslų ir stebint vaikų paruošimą, 
tenka įsitikinti, jog mes dar nesame 
pripažinę, kad tvirčiausias motyvas 
gėriui yra ne baimė, o meilė. Tai yra 
padaręs amerikiečių kateketinis pa
saulis su tikrai puikiais ir pasigėrėti
nais rezultatais.

Mes nepratę leisti pasauliečiams 
įkelti koją į kateketikos pasaulį, kai 
tuo tarpu seselių ir kunigų, kurie pozi
tyviau mūsų vaikus dvasios gyveni
mui paruoštų, yra be galo maža. Vie
na mano pažįstama amerikiečių para
pija turi 68 pasauliečius kateketus, 
kurie noriai atėjo vaikuose skiepyti 
Dievo meilę. Dirbdami šį darbą, jie 
patys dvasiškai auga, nes domisi re
liginiais klausimais ir juos nagrinėja. 
Šis uždavinys mūsų tautinėms para
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pijoms ir lituanistinėms mokykloms 
ateityje darysis vis aštresnis. Juk mes 
neturime net tinkamo katekizmo vai
kams, tad gal turėtume prisiminti tas 
spaudos draudimo laikų močiutes, ku
rių vienintelė vargo mokyklos priemo
nė buvo katekizmas.

Šio klausimo svarbos įrodinėti, 
man atrodo, nėra reikalo. Nepaisant, 
kaip opus būtų mūsų tautinės gyvybės 
klausimas, jis negali viršyti religinės 
tikrovės. Tauta, nežiūrint kaip brangi, 
nėra aukščiausias gėris, tad tautinės 
parapijos negali prarasti dvasinės 
bendruomenės savybių. Vertybes su
keitę, mes gal laikinai laimėsime mū
šį, bet pralaimėsime karą.

Auginkim sąmoningus žmones — 
jie užaugs, suprasdami tautos vertę. 
Iki šiol mes buvome nusigręžę nuo 
mus supančio pasaulio problemų. Ap
sidairykim. Ką gi mums reikš lietuvy
bė, jeigu kartu su visa žmonija stoko
sim neužteršto oro, švaraus vandens 
ar žemės sklypelio kojai padėti? Ko
dėl visom tom problemom mes nega
lime su savo vaikais pasikalbėti ir jas 
svarstyti lietuviškai? Ir lituanistikos 
pamokose, pokalbiuose, rašinėliuose, 
ekskursijose visa tai turėtų rasti savo 
vietą (ir nemanyčiau, kad pačią pas
kutinę). Leiskime savo vaikams domė
tis ekologijos problemomis, Amerikos 
socialinėmis problemomis, net ir 
mums kuria nors nepriimtina politikos 
kryptimi. Jie negali gyventi saloje, at
siriboję nuo aplinkos. Jeigu to reika
lausim, juos prarasim. Neturėsime su 
jais bendros kalbos, kas reikš jų ati
davimą amerikiečių bendruomenei. 
Šių Dienų pasaulio padėtis liečia ir tą 
Lietuvą, apie kurią juos mokom. Jei 
pasirodysim pasenę savo galvosena 
ir atsilikę nuo jų gyvenimo tempo bei 
aplinkos, tai ir geriausios mūsų idėjos 
bei norai bus paženklinti tuo pačiu 
ženklu.

Mūsų darbo vieningumas priklau
sys nuo to, kaip pajėgsim vertinti savo 
uždavinių svarbą. Jeigu dar rasim vie
tos savo garbės ieškoti; jeigu pritrūk
sim kantrybės kitus išklausyti, nes 
maloniau klausytis savo balso; jei ki
virčysimės dėl dirbančiųjų žmonių 
"kvalifikacijų" ar "nekvalifikacijų"; jei 
rasim laiko savo asmeniškas sąskai
tas suvedinėti — dar nebūsim visiškai 
supratę, koks yra lemiantis veiksnys 
mūsų vieningumas arba susiskaldy
mas. Jis yra lemiantis, nes jeigu ne
bus vienybės, tai ir geriausi energijos 
šaltiniai nutekės pačiam beprasmiš
kiausiam tikslui: skaldymuisi ir nesu
tarimui.

Atsimenu kaip šiandien, kai dar 
jaunuolės metais pajutau, kad many
je lietuviškasis pasaulis yra galutinai 
laimėjęs. Tai buvo du momentai. Pir
masis išryškėjo, kai pamačiau, kad 
su Dievu angliškai kalbėtis nemoku; 
galiu ta kalba maldas skaityti, net ra
šyti, bet negaliu melstis. Antrasis mo
mentas paaiškėjo, kai pamačiau, kad, 
nepaisant kaip norėčiau, esmine ir gi
liausia prasme tik lietuviškai tegaliu 
pasakyti: "Tave myliu!" Manau, kad 
ne vieno mano kartos, tos vis augan
čios "tyliosios daugumos", patirtis bus 
panaši. Kadangi mes esame giliausia 
prasme lietuviai, nes jais tapome ne 
be konfliktų, tai nelikime "tyliais" to
liau. Eikime ir prabilkime — išdrįski
me likti ištikimais savo įsitikinimams 
ir savo gyvenimo patirčiai, jei norime 
panašaus apsisprendimo iš savo vai
kų.

Vieniems — tu didvyriu palaiminta žemė, 
Kitiems — tu nykštukų varginga tėvynė,
O man tu esi kaip smūtkelis prie kelio, 
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.

Putinas
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KALBAS IR DARBUS BAIKIME GARBINGAI

Nelabai seniai, tik prieš trejus me
tus, išgirdome, kad atsiradusi galimy
bė lietuviams įsiruošti paminklinę 
koplyčią Šv. Petro bazilikoje, Romoje. 
Žinia sudomino visuomenę. Jeigu 
džiaugiamės išsikovoję kuriame nors 
mieste Lietuvos vardui nors ir nuoša
lią gatvę, kelias pėdas žemės kur nors 
miesto parke, tai kaip nesidomėsi vie
ta, kuri visame pasaulyje yra labiau
siai lankoma, kurią kasmet pereina 
milijonai žmonių iš visų pasaulio kraš
tų.

Kaip buvo neseniai priminta spau
doje, laisvosios Lietuvos vyskupai se
niai svajojo turėti Šv. Petro bazilikoje 
kokį nors Lietuvos vardo priminimą. 
Nereikia abejoti, kad tokią galimybę 
būtų finansiškai parėmusi ir Lietuvos 
valdžia, nepaisant, kokios kada ji bū
tų buvusi krypties. Deja, tada galimy
bės nerasta. Ta privilegija teko sveti
muose laisvuose kraštuose dabar gy
venantiems lietuviams Lietuvos vergi
jos metais.

Ištyrę galimybes ir lietuvių nuotai
kas, pirmą viešą žingsnį šiuo reikalu 
padarė — pasirašė prašymą Šv. Petro 
bazilikos administracijai du lietuviai 
vyskupai: P. Brazys ir V. Brizgys. Tei
giamas atsakymas gautas, jau vysk. 
P. Braziui mirus, ir sutartį su Šv. Petro 
bazilikos administracija teko pasira
šyti vienam vysk. V. Brizgiui.

Kam nors gali atrodyti, kad šią 
koplyčią kurti buvęs sudarytas gana 
siauras komitetas (tik 9 asmenų). Ta
čiau jame nariais yra įvairių genera
cijų ir organizacijų asmenys. Visus 
lietuvius apimąs yra Garbės Komite
tas. Komiteto veikla buvo tyli. Tenkin
tasi asmeniškais pasitarimais su isto
rikais ir menininkais. Visuomenė buvo

informuojama per spaudą. Nebuvo jo
kių vajų nei susirinkimų. Komitetas 
manė, kad palyginti nedidelę sumą 
koplyčios įruošimui lietuviai lengvai 
suaukos. Visuomenės atsiliepimas iš 
tiesų buvo gražus, nors retai kur buvo 
lietuviai paraginti savose parapijose 
ir ne visos organizacijos savo nariams 
priminė šį reikalą. Trumpais atsišau
kimais spaudoje paraginti atsiliepė 
tikrai visų kraštų laisvojo pasaulio 
lietuviai. Taip pat ir iš Lietuvos gautos 
vertingos dovanos — gintaro dirbi
niai. Po trumpo dvejų metų laikotar
pio koplyčia jau įruošta, ir yra likusi 
tik nedidelė skola.

Kažin ar turėjome kitą lietuvių gy
venime įvykį, kurį taip plačiai būtų 
paminėjusi įvairių kraštų nelietuvių 
spauda. Lietuviškoje spaudoje buvo 
vienas kitas ir kontroversinis pasisa
kymas, tačiau dauguma atsiliepė ra
miai ir objektyviai (pvz. Draugas, Ai
dai, Lietuvių Dienos, Tėviškės Aidai 
Australijoje ir kt.). O svetima spauda 
atsiliepė tik teigiamai (išskyrus komu
nistų), skirdama šiam įvykiui didelę 
reikšmę.

Atrodo, kad ne tik spaudoje, bet ir 
pokalbiuose jau esame viską išsiaiš
kinę. Savo įspūdžius jau pradeda pa
sakoti atsilankiusieji Romoje po kop
lyčios dedikacijos. Tokių lietuvių (ku
nigų ir pasauliečių) šiuo metu jau yra 
gera šimtinė. Jie beveik vienbalsiai 
pasakoja savo teigiamus įspūdžius ir 
kitataučių lankytojų didelį susidomė
jimą lietuvių koplyčia, kuri labai išsi
skiria iš kitų toje pat bazilikos kriptoje.

Visiems lietuviams dabar lieka tik 
vienas uždavinys — garbingai ir grei
tai užmokėti dar likusią koplyčios įruo
šimo dalį — apie 15.000 dolerių. Kaip

367



SESUO ONA MIKAILAITĖ

AUŠRA RYTUOSE - japonų poezija

Vakaruose populiarėja kai kurie 
japonų menai — škicai vandeniniais 
dažais, gėlių sudėstymas į skulptūri
nes puokštes, haiku eilėraščiai. Tai 
gana įdomus reiškinys — ne tik kad 
priartėja tolimieji rytai, ta egzotiška 
pasakų šalis, bet ir kad mūsų jaunieji 
menininkai (kai kurie) žavisi griežtų 
estetikos dėsnių apvaldoma kūryba ir 
deda rimtas pastangas pasisavinti ge
rokai skirtingos kultūros pasaulėjautą, 
įsišaknijusią šimtmečių tradicijoje.

Stebėtinai didelį vaidmenį japonų 
socialiniame gyvenime vaidina poezi
ja. Ji yra beveik išimtinai grynoji ly
rika — mažai tėra epų, dramatinių 
poemų ir panašiai. Japonų poezijos 
temos taip pat ribotos — gamta ir ro
mantika. Tačiau, jau nuo ankstyvųjų 
amžių (kada Europa skendėjo barba-

koplyčia, taip ir skola yra visų lietu
vių. Kiekvienam lietuviui tikrai malo
nu ją lankyti bus tada, kai jausimės, 
kad jau niekam nesame skolingi. Pa
našiais atvejais lietuviai iki šiol mo
kėjo save pagerbti, tad garbingai už
baigsime ir šį Lietuvos vardui reikš
mingą darbą.

Lietuvos kankinių paminklas Šv. 
Petro bazilikoje, Romoje, kalbės pa
sauliui ilgus amžius. Aukodami šiam 
paminklui, palikime ateičiai jo kūrėjų 
tarpe savo ir savųjų vardus. Laiko li
ko nedaug, ši proga niekad nepasikar
tos. Aukas siųskite: Lithuanian Mar
tyrs' Chapel Fund, 2701 W. 68th St., 
Chicago, Ill. 60629.

L. K. Koplyčios Komitetas

rizmo rūkuose) japonai poezija lipdė 
socialinius santykius, ja užsiiminėjo 
įvairiuose susibūrimuose, ja reiškė 
subtilius, amžiais sunkiai beišreiškia
mus jausmus, kuriais norėjo pasidalin
ti su savo draugais. Kaip lietuviui be
veik įgimta savo išgyvenimus išlieti 
dainoj — taip japonui visai natūralu 
rašyti eilėraščius. Jam poezija ne vien 
poetų karalystė, o tikra demokratija. 
Ir negirdėtas dalykas, kad japonas 
šauktųsi mūzos įkvėpimo — jam ne
reikia kokių nežmoniškų padėjėjų, už
tenka realaus gyvenimo. Dešimtame 
šimtmetyje Ko no Tsurayuki poezijos 
antologijos įžangoje rašė: "Japonų 
poezijos sėkla — tai žmogaus širdis, 
kuri išdaigina daugybę lapų — žodžių. 
Kuris nerašo, išgirdęs lakštingalos 
balsą gėlyne ar varlių kurkimą prū
de?..." Čia būtinai reikia pridėti, kad 
japoniškos varlės žymiai labiau rafi
nuotos negu mūsiškės — jos turi tik
rai muzikalius balsus, ir ne vienam 
atnešė neeilinį įkvėpimą su neeiliniais 
poetiniais rezultatais.

Japonų poetinės formos yra žymiai 
paprastesnės negu vakarietiškosios ir 
daug trumpesnės. Pagrindas yra skie
muo; poezija skirstoma pagal skieme
nų skaičių. Joje nėra nei rimo, nei rit
mo. Skambumas gaunasi pačiuose 
žodžiuose, kurių dauguma baigiasi 
balsiais. Japonų kalboje nėra skyry
bos ženklų, naudojami tam tikri žode
lyčiai, kurie neturi savyje prasmės, 
nes yra vien gramatinis padaras, bet 
poezijai duoda ypatingą skonį. Japonų 
kalbos garsai yra nesudėtingi ir riboti. 
Tad gaunasi daug panašiai skamban
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čių žodžių, kurie gali būti vienaip ar 
kitaip suprantami. Tokios plačios ga
limybės poezijai nekenkia, ir įgudę 
rašytojai puikiai pasinaudoja šiuo 
daugiaprasmiškumu. Poetinės minties 
vystymąsi galima palyginti su kon
centriniais ratais, kurie sklinda, į van
denį įmetus akmenuką. Naudoja
miems žodžiams taip pat svorį duoda 
nuo senų laikų išaugusi simbolika, 
ypatingai gamtos reiškinių ir vietovių 
vardų. Pavyzdžiui, vyšnių žiedai kiek
vienam japonui primena pavasarį, tad 
metų laiko nereikia nė minėti. O vyš
nių žiedų kritimas labai dažnai 
simbolizuoja jauno žmogaus mirtį. Tad 
visas vaizdas gali būti sukuriamas 
keliais žodžiais. Kaip keliomis beveik 
atsitiktinomis teptuko linijomis japo
niški škicai atkuria nepakartojamą 
žmogaus veido išraišką ar bambuko 
lapų švelnius kontūrus, taip keliais 
žodžiais jų poezija pateikia stebėtinai 
ryškų vaizdą. Tačiau tas akimirksni
nis žvilgsnis yra kartu keistai neaiš
kus, kaip migloje staiga užtikta forma 
ištirpsta, sužadinus visą minčių virtinę.

Ir vakariečių, ir pačių japonų la
biausiai mėgiamas haiku yra ištobu
linta nuotrupa ankstyvesnės poetinės 
formos. Tanka — tai 31 skiemens eilė
raštis, kiuris susideda iš penkių eilu
čių, tokia skiemenų sąranga: 5, 7, 5, 
7, 7. Tanka pagimdė kitą formą — 
lenga, kai du poetai susidėję parašy
davo vieną tanką. Vienas pradėdavo 
pirmomis trimis eilutėmis, o antras tu
rėjo pridėti paskutines dvi. Ši forma 
japonuose labai prigijo, ir prisidėjo 
dar vienas posmas prie pirmų dviejų. 
Tada trijulė galėjo dalyvauti šioje 
kooperatyvinėje kūryboje, kiekvienas 
pridėdamas savo posmą ir stengda
masis laikytis visų poetinių reikalavi
mų. Buvo kuriamos ištisos poezijos 
grandinės, kurių posmai rišosi ne lo
giškai ar chronologiškai, bet asociaci

jų panašumu. Įžanginis trijų eilučių 
posmas ilgainiui atsiskyrė ir pradėjo 
savarankišką gyvenimą. To priežas
tis — kad poezijos grandinės tapo per 
daug stilizuotos, sustingusios, vien in
telektualinės gimnastikos apraiška.

Matsuo Basho, bene garsiausias 
japonų poetas, iš hokku, 17 skiemenų 
posmo (5, 7, 5), išvystė naują poetinę 
formą ir įkūrė haikai poezijos mokyk
lą. Basho gyveno antroje septyniolik
tojo šimtmečio dalyje. Vėlyvesniais 
laikais 17 skiemenų eilėraštis imta va
dinti haiku. Šis trumputis trijų eilučių 
eilėraštis yra atbaigtas kūrinys. Tai 
miniatiūrinis gamtovaizdžio škicas, 
kurio gilioji prasmė atskleidžia žmo
gaus gyvenimo paslaptis. Jis susideda 
iš dviejų aukštųjų arba intensyviųjų 
momentų. Ryšys tarp jų nėra žodžiais 
nusakomas, jis turi švystelti skaityto
jui ar klausytojui staigia įžvalgos ki
birkštėle, kuri sujungia abu polius.

Basho, kuris pasiekė haiku kūry
bos aukštumas, buvo Zen budistų vie
nuolis. Zen budistai — tai budizmo 
sekta, pasižyminti ypatinga pasaulė
žiūra, o gal, tiksliau sakant, pasaulė
jauta, nes jo sekėjai vertina tik intui
tyvinę įžvalgą ir nepripažįsta jokių 
protinių išvedžiojimų. Tai yra savo 
rūšies mistika. Zen budistų religijos 
pagrindinė "dogma" — tai Visumos 
samprata, kuri apjungia daugialypes 
visatos apraiškas. Visumą galima pa
žinti tik staigiu šuoliu į nežinią, žai-

Poezija ir filosofija — tai dvi seserys, 
ir tos dvi seserys turi ne tik tą pačią mo
tiną, bet ir tą pati paveldėjimą. Poezija 
yra filosofijos didvyrė. Filosofija pakelia 
poeziją į principo aukštį. Poeziją iškovoja 
filosofijai kelią, tapdama jos šaukle. Filo
sofija suteikia poezijai sąvokinę bendrą 
formą, paversdama ją principu.
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biška intuicija. Pasiruošti šiam bran
giam momentui, jie lavinasi kon
templiacijoje, apvaldydami savo kūną 
ir nuramindami į visas šalis besiblaš
kančias mintis. Šios sektos šalininkai 
yra labai pozityvaus galvojimo — jie 
vertina kiekvieną gyvenimo momen
tą kaip nuostabią dovaną, gerbia 
kiekvieną, kad ir menkiausią kūrinį, 
nes jis atstovauja visą gamtos grožį 
ir paslaptingumą, visame siekia pa
prastumo ir spontaniškumo. Ir haiku 
poezija turi kai kuriuos šiuos bruožus. 
Basho siekė realizmo, šviežumo ir žo
džių ekonomijos. Štai pora jo sukurtų 
haiku.

Ant sausos šakos 
nutūpė varnas — 
rudens sutema.

Pavasaris, kurio niekas 
nematė: slyvos žiedai 
kitoje veidrodžio pusėje

Sniegas kurį abu 
pernai matėme — šiemet 
naujai iškrito?

Nors haiku tenka skaityti tik ang
liškuose vertimuose, kurie pačių ver
tėjų pripažįstami netobuli, bet jais ne
sižavėti negalima. Šiais laikais esa
me apipilti žodžiais — taip norisi iš
bristi ir vėl apčiuopti daiktus, realy
bę. Ta švelni gamtos meilė ir subtilus 
jautrumas tokie savi, ir ši paprastutė 
poetinė forma toks puikus indas. Bet 
kurti šiuo stiliumi tikrai nelengva. Mū
sų daugiaskiemeniai žodžiai sunkiai 
besuvaromi į tokius siauručius rėmus. 
Ir be skyrybos ženklų visai apsieiti 
neišeina, tenka tik juos mažinti, kad 
per daug neapribotum prasmės. Rimo 
ir ritmo atsižadėti taip pat beveik ne
įmanoma, tad reikia įkinkyti ir pasuk
ti į naujas vėžes. Tačiau, persisotinus 
žodingumu ir beprasmiškumu, išeinu 
perlų ieškoti rytmečio rasoj.
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š k i c a i

juoda ant balto — balta ant juodo 
varnas ant eglės
eglė ant tako---------

•
miško gėlės žavios kvapios 
žemėn žiūriu — ieškau — 
pėdsakų...

•
balti sparnai — švyst — 
oi aštri šviesa
sužaibavo valanda--------

•
linija švelni
kiekviena šakutė aiški grakšti — 
kaip nutapyti — šešėli?

•
vakare už sienos
lapai šnara — nedyla plytos
nors jau daugelis vakarų...

i š t y š k ę  d a ž a i

nežinau ar patinka — 
voratinkly žaidžia keista šviesa 
iš kairės — paroda —

•
dvi varpinės 
iš ten? iš ten?
iš kur varpų garsai--------

•
banga po bangos atgalios atgalios 
kurgi tos
kurių skonis lūpose--------

•
jei pasakytum ką galvoji 
pasakyčiau ir aš
— taip šaltą — rytmečio rasa--------

•
simfonija — visi miega
nesulaukė
žiogo solisto--------

kreivos eglaitės nedrįsta 
į tvenkinį žvelgti — 
aštrūs vidudienio šešėliai...

•
žalia ir žalia ir žalia 
suskaičiuot negaliu — 
tiek spalvų!

•
apglėbti pasaulio negali —
svyra --------
nužydėjusios tulpės

•
raudonų plytų siena — mėlynas dangus 
peteliškei kieta
pakelia sparnus--------

•
jauni kiparisai — pavasarį — 
poryt
nebepakeis baltų kepurių...

•
šakom susmaigstytas dangus —
saulėlydis liejas--------
kas bus vai kas bus?

p o r t r e t a i

akyse migla 
svetimam veide 
matau pažistamąjį — —

•
ilgų pirštų sonata
kaktoje raukšlė... tylu
už lango uodas zyzia — o gal du —

•
blakstienose dulkė
platus šypsnys-------
oi sopa sopa nebaigtas sakinys

neįskaitau mosto — 
tyruosna keliauji?
a — jau grįžęs----------

•
smilkiny iššokusi gysla 
tvinksi tvinksi mėlyna
— nežinau nė aš deja...
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ŠEIMA

KODĖL ŠEIMOS NESISKIRIA?

"Laiškų Lietuviams" spalio mėn. 
numeryje Išsiskyrusios Moters slapy
vardžiu pasirašytas straipsnis "Kodėl 
šeimos skiriasi" prašyte prašosi, jeigu 
jau ne atsakymo, tai bent patikslini
mo ar papildymo. Jeigu tikrai jis rašy
tas moters, kuriai teko patirti skyrybų 
siaubą, tai straipsnį ir jame atsispin
dintį kartėlį beveik būtų galima pa
teisinti. Kitu atveju, į šeimyninį gyve
nimą vertėtų pažvelgti objektyviau. 
Autorė teigia, kad šeima, tuoj po ve
dybų buvusi rojaus kampeliu, ilgai
niui pavirsta tikru pragaru, kuriame 
ne tik nėra bendros kalbos, jaukumo 
ir poilsio, bet kiekvienas šeimos na
rys turi eiti savais keliais, nes negali 
ilgiau tokios padėties pakęsti.

Perskaičius straipsnį, nenoromis 
peršasi mintis, kad šeimų suirimo prie
žastimi autorė dažniausiai laiko vyrus, 
o moterys yra tik nekaltos aukos. Ta 
galvosena populiari ne tik lietuviuo
se. Amerikos skyrybų teismai ją taip 
pat praktikuoja, apkraudami išsisky
rusį vyrą įvairiais, ypač finansiniais, 
įsipareigojimais, o vaikus palikdami 
motinoms. Tačiau tokia galvosena yra 
tragiškai klaidinga.

Savo straipsnyje autorė sukuria at
šiaurų, savanaudį vyrą ir kenčiančią, 
neįvertintą, tik pasitenkinimo įrankiu 
virtusią moterį. Aišku, su tokiu nusi
statymu žvelgiant į šeimyninį gyveni
mą ir jame atsirandančias problemas, 
nieko kito nelieka, tik skirtis.

IŠTEKĖJUSI MOTERIS

Beskaitydama straipsnį, prisimi
niau vieną atsitikimą iš netolimos 
praeities. Dvi kaimynės nutarė įsitai
syti darželius. Įdėjo daug darbo, lėšų 
ir rūpesčio, kol plikos lysės apsiden
gė žiedais. Visa apylinkė sustodavo 
pasigėrėti gėlių margumu. Savaitėms 
slenkant, vienos kaimynės darželis 
ėmė menkėti, blukti, džiūti, piktžolė
mis apželti, o antrosios, rodos, vis gra
žėjo. Pirmoji keikė oro užteršimą, karš
tą vasarą, blogas sėklas ir žemę, o 
antroji, beveik nepakeldama galvos 
nuo darbo, laistė, ravėjo, prižiūrėjo gė
les. Ji suprato, kad gražus darželis rei
kalauja nuolatinės priežiūros ir dėme
sio — dūsavimais ir piktais žodžiais 
jo neužauginsi. Nuvytusio darželio sa
vininkę reikia palyginti su ne viena 
moterimi, kuri, vedyboms iširus, prie
žasčių ieško visur, o pati į save nepa
žvelgia.

Net ir šiais "pažangiaisiais" laikais 
moteris yra šeimos židinio kurstytoja 
bei saugotoja. Šeimos gerovė priklau
so nuo jos sugebėjimo ir atsakomybės 
jausmo. Meilę reikia puoselėti, ugdy
ti, dažnai nuryjant savo užsispyrimą 
ir įžeistą savimeilę. Jeigu susituokusie
ji parodytų vienas kitam bent kiek 
mandagumo ir pagarbos kasdieniš
kame gyvenime, kiek to skiria pažįs
tamiems, skyrybos bent dviem trečda
liais sumažėtų. Nė vienas vyras neat
sispirs švelnumui. Autorė rašo apie 
moterį, kuri mėgo perstatinėti baldus.
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ADA KARVELYTĖ

IEŠKAU KŪDIKIO ŠYPSENOS

Nemoku apgauti 
Varganos savo širdies 
Kalėdų džiaugsmo žvilgesiu,
Nes mano dienos 
Pabiro kaip karoliai.

Veltui čia ieškau 
Suskirdusių motinos rankų,
Vėjo dainos 
Ir eglėšakėm 
Kvepiančio kiemo.

Graudu, labai graudu,
Nes mano dienos 
Pabiro kaip karoliai.

Atsiminimuose,
Tartum baltam sapne,
Rankioju palaimintas valandas 
Ir ieškau Kūdikio šypsenos,
Kuri būtu panaši
Į žvaigždę...

o vyras to nekentė. Jeigu ji būtų vyrą 
gražiai paprašiusi, jo patarimo pa
klaususi, atradusi tam tinkamą minu
tę, jis mielai būtų tam pritaręs ir pats 
padėjęs.

Jeigu vyrai tariamai užmiršta ro
mantiką, tai yra ne jų piktos valios, o 
tik neapdairumo reiškinys. Moteris tu
ri suprasti, kad vyro gyvenimas yra 
sunkesnis, jo kova už būvį, už visos 
šeimos gerovę, aršesnė. Moteris pati 
turėtų stengtis sukurti romantiškesnę 
aplinką ir nuotaikas. Kodėl ji pati vy
ro nepabučiuoja, gero žodžio neprata
ria? Kodėl neparodo, kad jis yra pa
trauklus ir mielas, kaip prieš vestuves, 
nors pakaušis šviečia ir diržas sunkiai 
sueina? Kodėl nepasitinka grįžtančio 
iš darbo su šypsniu ir nepasako pasi

ilgusi, užuot eilės skundų vaikais, na
mais ir savo likimu?

Šeimos darnumo ir sugyvenimo iš
laikymas yra 24 valandų darbas ir 
dažnai nelengvas, bet rezultatai verti 
pastangų. Jeigu didelė to darbo dalis 
tenka moteriai, tai kas? Moteriai Die
vas davė jautresnę prigimtį, davė 
švelnumą, daugiau kantrybės, tad 
kodėl tai nepanaudoti, statant bendrą 
vedybinio gyvenimo pilį, kurioje 
dviem žmonėm jauku ir gera gyventi? 
Šypsena, geras žodis, užuojauta ne
daug kainuoja, bet neša šimteriopus 
procentus. Jeigu vyras ir po 15 vedy
binio gyvenimo metų jausis, kad jis 
žmonai svarbus, įdomus, patrauklus, 
tai jam nereikės ieškoti neleistinų 
draugysčių kitur. Jeigu romantika ir
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idėjos ir Žmonės

Pono J. Jasaičio išdėstytos logikos 
("L. L." rugsėjo mėn.) nekomentuosiu. 
Ne dėl to, kad ji nebūtų to verta. 
Anaiptol. J. Jasaitis savo straipsnyje 
išlaikė santūrų toną ir savo argumen
tus stengėsi pagrįsti istorija motyvuo
tam tezėm. Komentatorių tom tezėm 
atsiras. Noriu jam padėkoti už kultū
ringą jų pristatymą.

Nekomentuosiu jo argumentų už 
tai, kad ši "bendravimo" problema 
pirmoje ir pagrindinėje vietoje nieka
da nebuvo "logiška". Pastangos ją to
kia paversti užtemdytų pačią pagrin
dinę šios problemos šaknį, būtent tai, 
kad ji buvo ir lieka "jausminė". Šio 
žodžio jokiu būdu nenaudoju negaty

viešas meilės išreiškimas namuose 
bus ne svečias, o namiškis, vyras tos 
romantikos nesidrovės. Ne visi žmo
nės, ypač vyrai, yra tiek jautrūs, kad 
numanytų, kas kitam žmogui patinka, 
malonu ar nemalonu. Jeigu kuris nors 
vyro veiksmas moterį erzina ar žemi
na, ji tai turėtų atvirai ir taktiškai pa
sakyti, gal būt, pasiūlydama kitą ma
lonesnį ar tinkamesnį pakaitalą.

Vyresnieji lietuviai, užauginti Euro
poje su visa eile temų, kurias liesti yra 
gėda ir nepadoru, turėtų prisiversti ir 
išmokti vyro-žmonos intymiame bend
ravime tuo nepadorumu nusikratyti. 
Tada išnyktų neapgalvotas vyrų gru
bumas ir verksmingasis moterų skun
dimasis, kad vyrai jas išnaudoja. At
virumas šeimoje yra labai svarbus.

viąja prasme. Jausmai yra pagrindinė 
žmogaus veiksmus motyvuojanti jėga. 
Be tokių jausmų, kaip meilė, drąsa, 
pyktis, neapykanta, nėra nei gyveni
mo, nei veiksmo. Tiesa, šitame amžiu
je jausmas yra įgavęs ne visai gerą 
vardą, ir už tai dažnai jausmo moty
vuotą veiksmą stengiamės įvilkti į lo
gikos rūbus. Bet tos pastangos esmės 
nepakeičia. Pirma buvo jausmas ir 
veiksmas, o tik po to abiems buvo au
džiama logikos skraistė.

Šitaip yra (ir tai iš abiejų argumen
to pusių) taip pat ir su iškilusia "bend
radarbiavimo" problema. Užtat, tik at
sižvelgdami į tą "jausminį podirvį", 
sugebėsime šią problemą suprasti.
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Jeigu vyro elgesys, netaktas, atšali
mas moterį įžeidžia, skaudina, ji būti
nai į tai turi atkreipti jo dėmesį. Ne iš
metinėjimais, priekaištais, bumbėjimu, 
bet švelniu žodžiu. Joks vyras negalės 
į jos pastabas tinkamai nereaguoti.

Šeimyninio darželio puošimą ir 
puoselėjimą reikia pradėti nuo pat 
jungtuvių dienos, o ne laukti, kol be
veik nieko išgelbstimo nebelikę. Įpra
timas — lyg antras prigimimas, teigia 
liaudies išmintis. Išmintinga ir laimin
ga moteris, kuri tai anksti supranta ir 
vedybinio gyvenimo vairą suka taip 
sumaniai, kad jis rieda švelniai ir pa
togiai. Tokiai moteriai niekada nerei
kės pasirašyti "Išsiskyrusiosios" sla
pyvardžiu.

JONO JASAIČIO STRAIPSNĮ PERSKAIČIUS

KAZYS ALMENAS



Nesu kompetentingas toje plotmė
je šią problemą visapusiškai išanali
zuoti. Tai veikiau psichologų ir socio
logų darbas. Iškelsiu tik vieną jaus
mą, būtent tą, kuris šiai bendradarbia
vimo problemai suteikė pačią kiečiau
sią aštrumo briauną. Tą jausmą pava
dinkime "įsisenėjusiu pykčiu nepasie
kiamam priešui", o jo pagimdytą 
veiksmą — smogimu bet kam, kas bet 
kokiu atžvilgiu tą priešą primena. Rei
kia paminėti, kad pyktis nėra tik ne
gatyvus jausmas. Pyktis prieš blogį 
net labai girtinas. Juk ir užpykęs Kris
tus varė pirklius iš šventyklos.

Ypač čia kalbamu atveju pykčio 
jausmas turi labai gilias priežastis: 
prarastą tėvynę, gyvenimo prasmę, į 
dešimtmečius ir pagaliau į amžiaus 
galą merdėjančias viltis. Priežastys

labai aiškios, pyktis labai supranta
mas, o šio pykčio objektas visai nepa
siekiamas. Dešimtmečius tęsėsi ta 
bergždžia padėtis, ir štai pagaliau at
sirado pasiekiami žmonės iš "ten". 
Manau, labai žmogiška, kad tokioje 
padėtyje jausmas viršijo logikos dik
tuotą klausimą — "ar šitie žmonės yra 
tie priešai?" Arba — "jeigu jie ir prie
šai, tai ar bus naudos iš smogimo?" 
Tuos klausimus vertėtų svarstyti da
bar, bet jau taip išeina, kad juos svars
tome "post factum". Kokios bebūtų tų 
argumentų išvados, pirminis veiksmas 
išplaukė ne iš jų, bet iš jausmo. Šitai 
turime prisiminti, nes, išjungus tą jaus
minį pradą, galima prieiti išvadą, kad 
antroji pusė visiškai nesugeba logiš
kai galvoti ir užtat jai priklauso tik ne
išmanėliai.

JUOZAS JUREVIČIUS

NESUSIKALBAME DĖL PASIMETUSIŲJŲ

Šių metų "Laiškų Lietuviams" rug
sėjo mėn. numeryje buvo du skirtingi 
straipsniai — J. Jasaičio "Kelias į kul
tūrinį bendradarbiavimą" ir H. Žeme
lio "Kodėl mes nesusikalbame?" Re
dakcija mano, kad dėl tų abiejų pasi
sakymų išsivystys naudingos ir kultū
ringos diskusijos. Dėl H. Žemelio ke
liamų minčių noriu ir aš pasisakyti. 
Trumpas atsakymas būtų — nesusi
kalbame dėl pasimetusiųjų.

H. Žemelis ir "Akiračiuose" (birže
lio mėn.) parašė panašų straipsnį. 
Juos abudu čia ir paliesiu. Jis rašo, 
kad nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos visokie komitetai nepadarė nė 
vieno teisingo politinės padėties įver
tinimo. Man atrodo, kad mūsų veiks
nių pirmasis uždavinys yra ne tik

tarptautinės politikos įvykių vertini
mas, bet išlaikyti gyvą Lietuvos bylą. 
Pagal turimas galimybes jie tą darbą 
atlieka. Štai, Vokietijai pasirašius su 
Sovietų Sąjunga nepuolimo paktą, 
Vlikas pirmasis pasiuntė raštą ir gavo 
atsakymą, kad Lietuvos reikalas ne
pamirštas. Tą patį padarė ir Alto žmo
nės. Ar tai nėra tarptautinės politikos 
įvertinimas? Priekaištauja, kad veiks
niai bereikalingai eikvoja energiją ir 
pinigus. Ar "Eltos" biuletenių leidi
mas, radijo stočių išlaikymas, genoci
do parodos surengimas yra tik berei
kalingas energijos ir pinigų leidimas?

Toliau H. Žemelis rašo, kad lietuvy
bės išlaikymo pastangos susilauks 
naujų sunkumų, nes jaunoji karta sto
kos to tautinio entuziazmo, kurį atsine
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šė jų tėvai iš gimtosios žemės. Taip iš 
tikrųjų nėra. Bereikalingai nuvertina
mas jaunimas ir jo darbai. Tikrovė vi
sai ką kita rodo. Pacituosiu kelis jauni
mo pasisakymus.

Pirmojo pasaulinio lietuvių jauni
mo kongreso šūkis buvo: "Mūsų jėgos, 
mūsų žinios laisvai Lietuvai Tėvynei!" 
Reikia tikėtis, kad ir II-jo jaunimo kon
greso bus panašus šūkis. Kanadoje 
jaunimo kongrese A. Bušinskaitė pa
reiškė: "Lietuvių tautos neatsižadėsi
me; skirtumas tarp mūsų ir vyresniųjų 
ne turinyje, bet formoje". Daina Dani
levičiūtė Čikagoje vasario 16-tosios 
proga taip kalbėjo: "Dirbame ir mo
komės Lietuvai. Mokomės, kad geres
niais Lietuvos atstovais ir užtarėjais 
galėtume būti. Pati galiu savo parašu 
tvirtinti, kad lietuvybės nei aš, nei vi
sas šio krašto lietuviškasis jaunimas 
nepamiršime!" Vanda Gelbuogytė, gy
venanti Anglijoje, taip savo mokytojui 
rašo: "Skaudi praeitis išblaškė lietu
vių tautą po visą pasaulį. Tos didingos 
tautos vaikus jungia jų kalba. Ji pa
laiko ryšį tautoje ir tą tautinį gyvas
tingumą. Ar netekimas tėvynės ir sve
tima krašto aplinka mus šiandien su
skaldė, kad visi, siekdami to paties 
tikslo, suskilome į grupių grupeles, ne
apkęsdami vienas kito. Kur yra mūsų 
vienybė? Kur tolerancija?" ("Laiškai 
Lietuviams" rugsėjo mėn.).

Pacitavau iš trijų skirtingų kraštų 
lietuvių akademinio jaunimo pasisa
kymus. Kaip matome, jie yra pilni tė
vynės meilės ir tautinio entuziazmo, 
kurį H. Žemelis neigia. Man atrodo, 
kad, ko nepadarys vyresnieji, tai pa
darys jaunimas.

H. Žemelis sako, kad mes palaips
niui pradėjome maišyti sąvokas, ne
susikalbėti pagrindiniais klausimais. 
Man atrodo, kad absoliutinė daugu
ma susikalbame ir remiame laisvini
mo darbą, tik pasimetėliai trukdo. Mū

sų tikslas yra atgauti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę. Kada ir kokiu bū
du tai įvyks, šiandien niekas negali 
pasakyti. Gyvenimas nestovi vietoje, 
su juo keičiasi ir politiniai įvykiai. Pa
gal savo sugebėjimus ir turimus ištek
lius veiksniai dirba.

H. Žemelis, rašydamas apie veiks
nius, pats susimaišo. Jis rašo: "Užuot 
vadovavę pasimetusiai visuomenei ir 
nurodę naujus uždavinius, jie pradėjo 
visą savo veiklą grįsti politiniais gin
čais." Toliau sako: "Į visokias veiklos 
viršūnes iškilo asmenys, kuriems ne
kompetentingumo žodis būtų per švel
nus. Visokie buvę raštininkai, pašti
ninkai, viršaičiai ar vargonininkai 
pradėjo duoti toną mūsų visuomeni
niam ir kultūriniam gyvenimui". Daug 
pažinojau ir pažįstu žmonių, kurie nė
ra baigę aukštojo mokslo ir nebuvę 
laikraščių redaktoriai, bet turi žymiai 
didesnę moralę ir visuomeninį subren
dimą už kai kuriuos, baigusius aukš
tąjį mokslą. Argi mokslininkai nedaro 
klaidų? Štai Kalifornijos universiteto 
profesorius Algirdas Avižienis, nuvy
kęs į Vilnių, taip nušnekėjo: "Aš ir ki
ti mokslininkai išeiviai labai didžiuo
jamės, gavę tribūną seniausiame Ta
rybų Sąjungos universitete." Tikėki
me, kad nei paštininkas, nei viršaitis, 
būdami Vilniuje, tokių "liapsusų" ne
būtų pasakę, kaip pasakė vyras su 
aukštu mokslu (Žiūrėk A. Avižienio 
paaiškinimą po šio straipsnio. Red.).

H. Žemelis teigia, kad lietuviškoji 
visuomenė yra pasimetusi. O kas iš
laiko lituanistines mokyklas, parapi
jas, bažnyčias? Kas palaiko operas, 
organizacijas, meno ansamblius, išvy
kas, koplyčių statybas, laikraščius ir 
daugybę kitų darbų, jei ne lietuviškoji 
visuomenė?

Toliau H. Žemelis aimanuoja, kad 
mes tik ginčijamės, bet nežinome, ko
kia yra padėtis dabartinėje Lietuvoje
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ir kokie ten yra įvykę pasikeitimai, o 
mes nepasiruošę tų problemų spręsti. 
Tur būt, tik vienas Žemelis nežino, kas 
šiuo metu vyksta Lietuvoje. Tie, kurie 
skaitome spaudą ir susirašinėjame, 
daug ką žinome. O kas gi ten jau taip 
pasikeitė? Labai mažai. Sniečkus ir jo 
asistentai, kaip ir prieš 30 metų, tebe
sėdi soste. NKVD viešpatauja. Spau
dos laisvės nėra. Bažnyčia varžoma. 
Rusinimas vyksta. Sibire tebėra apie 
100.000 ištremtųjų. Kasdieninių reik
menų trūksta. Kolchozai veikia. Ko
munistų partija yra visagalė. Pensijos 
mažos. Pragyvenimas brangus. Butų 
stoka. Keliai prasti. Viskas suvalsty
binta. Tik pramonės įmonės plečiamos 
"vyresniojo brolio" naudai. Tik šiek 
tiek po Stalino mirties atslūgo baimė 
ir trėmimai. Tai ir viskas.

O apie bendradarbiavimą arba, 
kaip jį Žemelis vadina, ryšių palaiky
mą su kraštu plačiai ir aiškiai tame 
pačiame žurnale rašo J. Jasaitis. Man 
atrodo, kad ryšių palaikymas su kraš
te gyvenančiais lietuviais yra kiekvie
no mūsų įsitikinimo reikalas ir pagal 
esamas galimybes juos palaikome. 
Lietuvis emigrantas ryšius su gimtuo
ju kraštu palaiko jau arti šimtas metų. 
Atseit, kai mes dar su marškinėliais 
bėgiojome ar dar tik gandro planuose 
buvome, jau Amerikos lietuviai palai
kė ryšius su lietuviais, gyvenančiais 
tėvynėje. Tas jų ryšių palaikymas tę
sėsi iki 1940 m. Lietuvos okupacijos. 
Tik po Stalino mirties vėl atsirado ri
botos galimybės susisiekti su tautos 
kamienu. Bet čia reikia kategoriškai 
pabrėžti, kad viešojo bendravimo su 
okupantu ar jo patikėtiniais nėra ir 
negali būti. Neseniai "Dirvoje" buvo 
paskelbta anketa bendravimo klausi
mu. Ji rodo, kaip galvoja plačioji vi
suomenė (Tokiomis anketomis remtis 
labai neatsargu; prieš porą metų ir 
"Laiškai Lietuviams" buvo paskelbę

panašią anketą, bet gauti rezultatai 
buvo visiškai priešingi "Dirvos" rezul
tatams. Red.).

Toliau Žemelis sako, kad mes, gy
vendami laisvojo pasaulio pusėje, tu
rime daug pirmenybių, didesnę judė
jimo laisvę ir įvairių priemonių savo 
tikslams siekti. Tad šiuo klausimu mes 
turime rodyti iniciatyvą, turime būti 
ofenzyvoje. Kokios tos mūsų pirmeny
bės, Žemelis nenurodo. Judėjimo lais
vė! Kur? Amerikoje taip, bet ne oku
puotoje Lietuvoje. Štai mano kaimy
nas nuvažiavo į Vilnių ir "susikombi
navo" kelionę į Plungę aplankyti ser
gančio brolio. Nesuspėjo kojų sušilti, 
kai atvyko policija ir paprašė palikti 
Plungę. Na, tau ir judėjimo laisvė! Juk 
čia, Amerikoje, Vliko, Alto ir Bend
ruomenės žmonės visur juda, eina, 
kad tik padėtų vargstančiai Lietuvai. 
O H. Žemelis sako, kad jie tik bereika
lingai eikvoja energiją ir pinigus.

Dabar pažiūrėkime, ką Sniečkus, 
nuo kurio priklauso tas bendradarbia
vimas, 1969 m. "Komunisto" 7 nr. ra
šo: "Bet yra gerai žinoma, kad dalis 
išeivijos kultūros atstovų savanoriai 
stojo tarnauti antisovietizmui, savo 
kūrybines pastangas nukreipia prieš 
Tarybų Lietuvą, savo kultūrine veik
la remia proimperialistinę politiką ir 
skleidžia antikomunistinę ideologiją. 
Aišku, kad negali būti kalbos apie 
bendradarbiavimą su tokiais išeivijos 
žmonėmis... Jų siūlomas "grynas", 
"apolitinis" menas dažniausiai yra ne 
tiek idėjinis paklydimas, kiek sąmo
ningas noras sustiprinti galimumą 
skverbtis buržuazinei ideologijai į mū
sų tarpą... Lietuvos kultūros darbuoto
jai, susipažindami su emigracijos kul
tūriniu gyvenimu, laiko savo pareiga 
skatinti pažangius jo reiškinius, pa
stangas priartinti jį prie Tarybų Lietu
vos ir drauge duoda ryžtingą atkirtį 
mėginimams per buržuazinius emigra
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“Grandies” šokėjai ir šokėjos.

cinius kanalus siūlyti mums svetimą 
gyvenimo būdą ir pasaulėjautą, pra
siskverbti su ideologine diversija, 
skleisti nacionalizmą, antitarybiškumą 
ir antikomunizmą, tarybinių  tautų 
draugystės skaldymo nuodus. Idėjinis 
principingumas yra pagrindinė mūsų 
ryšių su išeivijos atstovais sąlyga".

Iš tik ką pacituotų žodžių matome, 
ką galvoja Sniečkus ir kaip jis tą 
bendradarbiavimą supranta. Be to. 
Žemelis primena, kad "mūsų pareiga

būtų visomis priemonėmis ir visais 
keliais tas dirbtines užtvaras griauti, 
o ne visokiais šūkiais ir rezoliucijomis 
jas statyti ir save apgaudinėti". Per
skaitęs šiuos žodžius, susidariau įspū
dį, kad Žemelis ragina visus sėsti į 
tanketes ir važiuoti nesamų, bet jo 
vaizduotėje sukurtų užtvarų griauti. 
Jo teigimas, kad mes Lietuvai nerei
kalingi, yra didžiausias nesusiprati
mas. Jau daugiau kaip 20 metų Lietu
vos okupantas dėjo ir deda visas pa
stangas kaip nors mus susigrąžinti. 
Jeigu mūsų čia nebūtų, tai Sovietų Są
junga jau seniai būtų išgavusi Lietu
vos okupacijos de iure pripažinimą.

Dar pora žodelių dėl tų koncertų 
rengimo. Pirmiausia aš noriu paklausti 
koncertų rengėjus, kodėl jie nepasirū
pina, kad iš Lietuvos dainininkai pir
miausia nuvyktų į Sibirą padainuoti 
ten mūsų broliams ir sesėms, bet at
vyksta į Ameriką. Juk mes čia turime 
ir solistų, ir operą, ir ansamblius bei 
chorus. Sibire gyvenantieji nieko ne
turi. Juk ir jie norėtų išgirsti "Kur ba
kūžė samanota" ar "Lietuva brangi". 
Mano supratimu, tų koncertų tikslas 
yra dvejopas: viena — ekonominis, o 
antra — kiršinimas. Atrodo, kad abu
du tikslai vyksta neblogai.

Ir Vlikui, ir Altui kartais susidaro 
nepalankių sąlygų. Kiekvienoje orga
nizacijoje pasitaiko trūkumų ir ne
sklandumų, bet juos reikia taisyti kul
tūringai, be asmenų užgauliojimo, kaip 
kartais daro "akiratininkai" ir paga
liau H. Žemelis. Šiandien mums labai 
reikia vieningos tautinės bei valstybi
nės išminties ir tolerancijos. Kol mūsų 
tarpe bus pasimetėlių, joks susikalbė
jimas nebus įmanomas. Tokiu būdu 
Lietuvos laisvinimo darbas gali susilp
nėti.

Yra labai abejotinos vertės teigi
mas, kad visi, t. y. tiek bendradarbiau
tojai, tiek kiti, siekia to paties tikslo tik
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skirtingais būdais. Viena, bendradar
biautojai yra pareiškę, kad nepriklau
somybės atstatymo klausimą reikia 
išjungti iš laisvinimo programos, o 
bendrauti tik ekonominiu ir kultūriniu 
pagrindu. Tai kur tada nepriklauso
mybės klausimą mes galime kelti? 
Mūsų tikslas buvo ir yra atgauti Lie
tuvai laisvę. Tik laisvi tautiečiai galės 
nuspręsti, kokia valdymosi sistema 
bus geresnė.

Asmeninis santykių palaikymas 
yra privatus dalykas, jį reikia palikti 
kiekvieno asmeninei iniciatyvai. Bet 
visuomeninis, organizacinis atsakingų 
asmenų, ypač veiksnių, bendradarbia
vimas dabartinėse sąlygose gal būtų 
nusikaltimas prieš pavergtą tautą, 
prieš Lietuvos laisvės siekimą, prieš 
okupacijos pasmerkimą. Gal tai būtų 
mūsų brolių ir sesių išdavimas.

Algirdo Avižienio paaiškinimas.
"Laiškų Lietuviams" redaktoriaus 

paklaustas, noriu šiomis pastabomis 
atsiliepti į p. Jurevičiaus man taikomą 
kritiką:
1. Iš teksto tenka spręsti, kad p. Jure
vičius ne pats man priskiriamus žo
džius Vilniuje girdėjo, bet kad jis ci
tuoja "Tiesos" dienraščio korespon
dento parašytą žinutę.
2. Man p. Jurevičiaus priskiriamų žo
džių nei Vilniuje, nei kitur nesu pasa
kęs. Tie žodžiai yra "Tiesos" korespon
dento kūrinys, ir už juos barti reikia 
jį, o ne mane.
3. Nemažas "liapsusas" yra p. Jurevi
čiaus besąlyginis tikėjimas "Tiesos" 
žinute. Paklaustas būčiau mielai jam 
paaiškinęs, kad "Tiesos" žodžiai nėra 
mano. Esu lengvai pasiekiamas ir per 
"Laiškus Lietuviams", ir per Kaliforni
jos universitetą.
4. Tikiu, kad nei tas p. Jurevičiaus mi
nimas "paštininkas, nei viršaitis", 
Amerikoje gyvendami, "Tiesos" ne

klaidingu autoritetu nelaiko. Lieka ne
malonus klausimas — kodėl p. Jurevi
čius nematė reikalo "Tiesa" nors tru
putį suabejoti, ir kiek skaitytojų jis ti
kisi "Tiesos" žodžiais įtikinti.

Algirdas Avižienis

1. J. Puodžiūnas su savo šokėjomis.
2. Violeta Karosaitė ir Simas Velbasis.



EDVARDAS ŠULAIT1S

NEPALIKITE MŪSŲ VIENŲ!

Daugeliui išeivijoje gyvenančių 
tautiečių šiandieninė Lietuva dar tebė
ra kaip labai tolimas ir mažai pažįsta
mas kraštas. Nors daug kas apie ją 
kalba bei rašo, tačiau be gilesnio pa
žinimo ar supratimo. Daugumas po
kalbiuose ar straipsniuose naudoja 
savo vaizduotę ar jausmus, bet ne 
konkrečią medžiagą.

Ypatingai tokia yra Lietuva išeivi
jos jaunimui. Jam mėnulis gal dau
giau pažįstamas, negu tėvų gimtasis 
kraštas. Jeigu ir jis ką nors sužino, tai 
tik apie senąją romantiškąją Lietuvą, 
kuri šiandien jau neegzistuoja.

Taip, Lietuva šiandien jau yra ki
ta. Ir ji yra netoli mūsų, čia pat. Iš 
Niujorko išskridus vakare su pusdie
nio sustojimu Londone, kitą vakarą 
jau nusileidi Vilniaus aerodrome. Dvi
dešimt šešerius metus puoselėta min
tis sugrįžti į savo gimtinę tapo realy
be. Tai buvo ašarą išspaudžiantis įvy
kis, anksčiau tik sapnuose sapnuotas.

Turiu pasakyti, ką pamačiau Lie
tuvoje, nenusivyliau. Aš žinojau, kad 
ten mūsų tautiečiams dar vis trūksta 
geresnio drabužio ir skanesnio duonos 
kąsnio (nors gal ne visiems). Man ne
buvo naujiena, kad ten laisvas žodis 
ar kūrybiniai polėkiai yra varžomi. Aš 
įsivaizdavau, jog religiniai pasireiški
mai nėra skatinami. Tačiau aš nema
niau, kad ten sutiksiu puikių, lietuviš
kai kalbančių, lietuviškai šokančių ir 
dainuojančių jaunuolių.

Liaudies meno ansamblių vakaras, 
dainų šventė ir tautinių šokių šventė 
sutraukė apie 30 tūkstančių aktyviai 
pasireiškusių jaunuolių iš visos Lietu
vos. Pamačius jų pasirodymus, entu
ziazmą bei lietuvišką nusiteikimą, ne
galėjo širdis iškęsti, nepradėjus smar
kiau plakti. Jeigu anksčiau, vaikams 
paklausus, ar jaunimas Lietuvoje taip 
pat šoka ir dainuoja, kaip ir čia, tek
davo duoti tik trumpą atsakymą — 
taip, tai dabar jiems galiu atsakyti, 
kad pats savo akimis mačiau ir ausi
mis girdėjau tų mažųjų sugebėjimus.

Vilniuje teko sutikti ir kelis jaunuo
lius, atvykusius pasisvečiuoti iš Ame
rikos. Jie po 10 dienų, praleistų tėvų 
žemėje, išvyko su tokiu lietuvišku nu
siteikimu, kad jo gal jiems pakaks vi
sam gyvenimui. Dabar jie ne patys 
tėvus klaus, kur ta Lietuva, bet jiems, 
tur būt, pasakos, kad verta mokytis 
lietuvių kalbos, nes yra trys milijonai 
žmonių, kurie vien tik lietuviškai kal
ba.

Buvau sužavėtas Lietuvos jaunimo 
domėjimusi išeivijos lietuviais ir apla
mai vakarais. Juos domino viskas: ką 
veikia Amerikos lietuviai jaunuoliai, 
kaip jie rengiasi, kokios muzikos klau
sosi, ar kalba bei rašo tėvų kalba. 
Jiems Vakarų pasaulis atrodo kažkoks 
egzotiškas kraštas, kuris juos be galo 
domina. Nerasdami teisingesnių žinių 
apie Vakarus vietinėje spaudoje, jie 
godžiai klausinėja kiekvieną turistą iš
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Nepalikite mūsų vienų... J. Grikienio nuotr.

užsienio ir apiberia jį visokiais klausi
mais. Kiekvienas iš užsienio atsivež
tas laikraštis (lietuviškas ar kita kal
ba), kiekviena knyga ar žurnalas ima
mi į rankas su pagarba. Viena jau 
mokslus baigusi mergina paklausė, 
kokio skonio yra "kokakolas", ir sakė, 
kad būtų malonu kada nors jo para
gauti. Tačiau geriausia jiems dovana 
yra užsienio lietuvių nuvažiavimas 
pas juos ir gyvo ryšio palaikymas su 
jais. "Jeigu mes negalime pas jus at
važiuoti, tai jūs kaip galima dažniau 
turėtumėte pas mus atvykti ir mus 
morališkai sustiprinti", sakė ne vienas.

Sutikau nemaža jaunų žmonių, jau 
baigusių aukštąjį mokslą ir pradėju
sių dirbti savo specialybėse, kurie ne
gali prisitaikyti prie "sovietinio realiz
mo". Jiems Leninas bei kiti "genijai" 
yra tapę beveik keiksmažodžiais. Jie 
ilgisi galimybės savaimingai įformin
ti savo kūrybines galias. Kai kurie 
džiaugiasi, kad dabar jau atsirado ga
limybė laisviau kurti, tačiau tokio ke
lio pasirinkėjams nėra progų savo kū
rybą viešai parodyti, nors uždaruose 
draugų bei pažįstamų rateliuose tokie 
kūriniai rodomi bei skaitomi. Apie tai 
tegalima patirti, nuvykus Lietuvon.

Lankiausi ir jaunimo stovykloje ne
toli Kauno, kuri pavadinta mums gerai 
suprantamu vardu — "Wonderland". 
Tai stovykla, kur atvyksta mokyklinis 
jaunimas atostogų metu pasimokyti 
anglų kalbos. Visi stovykloje esantie
ji užrašai yra angliški. Čia bandoma 
ir kalbėti tik angliškai, bet, žinoma, 
jų anglų kalbos mokėjimas labai ribo
tas. Kai pabandžiau su jais angliškai 
kalbėtis, ištarę angliškai kelis žodžius, 
tuoj pradėjo lietuviškai aiškinti. Mo
kytojai nusiskundė, kad ir jiems yra 
sunkumų su vaikais, nes jie vis noriau 
kalba lietuviškai. Čia, Amerikoje, kaip 
žinome, tie mokytojų skundai yra prie
šingi.

Toje stovykloje vaikai teiravosi 
apie Amerikos lietuviukus. Kai kurie 
norėjo adresų, kad galėtų susirašinė
ti su savo bendraamžiais. Kiti net kvie
tė, kad Amerikos lietuviukai kitais 
metais atvyktų į jų stovyklą ir juos 
pamokytų angliškai, o jie Amerikos 
lietuviukus geriau pamokytų lietuviš
kai.

Labiausiai mane sužavėjo jaunimo 
užsispyrimas. Mačiau daug gimnazis
tų ir studentų (daugiausia merginų) 
bažnyčiose, nežiūrint, kad yra atkal
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binėjami ten eiti. Sutikau tokių, ku
riems dabartinė padėtis krašte ne prie 
širdies, nors tai jiems gali atnešti tik 
materialinę ir moralinę skriaudą. Ta
čiau ten į tai nekreipiamas dėmesys. 
Jeigu čia, pas mus, labai madoje vi
soks prisitaikymas, tai ten priešingai 
(žinoma, yra ir išimčių).

Sugrįžus Amerikon, ilgai ausyse 
skambės Lietuvos jaunimo dainos, 
klegesys, ilgai prisiminsiu jų žodžius 
"nepalikite mūsų vienų!" Neužmiršiu 
mėlyno gimtinės dangaus ir pakelėse 
geltonai žydinčių lubinų. Neužmiršiu 
ir Kauno bazilikoje iš menkų rotato
riumi padaugintų giesmynėlių senų 
moterėlių giedotos maldos žodžių: 
"Dieve, atitolink nuo mūsų šią nelai
mę!"

Dabartinės Lietuvos jaunimas 
poilsio metu.

J. Grikienio nuotr.

FILMAI

APIE RAUDONĄ LIETUVĄ, POEMĄ 
BE ŽODŽIU IR KITKĄ

(Įspūdžiai filmą “Dvylika” pamačius)

Kun. A. Kezio, S.J., vadovaujamas ir 
lietuvių jėzuitų globojamas Lietuvių Foto 
archyvas paruošė trečiąjį lietuvišką fil
mą “Dvylika”. Tikriau sakant, to filmo 
pirmąją dalį, nes į filmą įtraukti šeši iš
kiliųjų lietuvių veidai, charakteringesni 
jų bruožai ir gyvenimo vaizdai. Antrajai 
šio filmo daliai dar priklausys šeši veidai, 
ir tada pilnai įsikūnys užsibrėžtas “Dvy
likos” filmo ciklas, kurio kainą ir istori
nė vertė kiekvienais metais vis didės, il
gainiui filmui liekant unikumu.

“Dvylikos” filmo premjera įvyko lap
kričio 1 d. Jaunimo centre. Lietuvių vi
suomenė tą dieną neparodė reikiamo su
sidomėjimo, ir žiūrovų nebuvo tiek, kiek 
tikėtasi. Bet dėl to nėra ko nusiminti, nes 
filmo vertę iškels istorija ir augančios ar 
busimosios kartos, o tuo pačiu tikimės, 
kad ir mūsų dabartinė gyvoji išeivija tai 
greit pajus ir ateinančiuose spektakliuo
se publikos skaičius žymiai didės. O nau
jų spektaklių reikia greit, kol penki pa
grindiniai šio filmo veikėjai dar yra gy
vųjų tarpe, kol jie su mumis gyvena, 
nors jau persiritę per 70 metų amžiaus 
ribą.

Filmas “Dvylika” prasideda simpatin
guoju “atsiskyrėliu” kan. Mykolu Vait
kum. Jį surandam vieno Rhode Island 
amerikiečių vienuolyno sode. Tai tarsi tas 
“mistinis sodas”, apie kurį kanauninkas 
yra tiek rašęs. Toliau matome kanaunin
ką, suklupusį trumpai maldai, o po to jis 
kalba Romunei Kviklytei: “Visada ieško
jau širdies giedros ir džiaugiausi jos su
laukęs...” Varto glėbius jo parašytų ar iš
verstų knygų. O tokių veikalų keliasde
šimt jo lentynose. Tai ilgo ir kruopštaus
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kanauninko gyvenimo kūrybinio darbo 
vaisius.

“Ką aš dar gyvenime mylėjau?” — pa
sakoja kanauninkas. “Labiausiai lietuviš
ką jaunimą, ir džiaugiuosi, kad turėjau 
progos jo dvasią formuoti, ypač būdamas 
Meno mokyklos kapelionu ir kitose pa
reigose”.

Toliau kanauninkas pasakoja, kaip jo 
vadovaujama šv. Kazimiero draugija 
Kaune išleido apie 300 veikalų, kaip jam 
miela yra poezija. Ir kai kanauninkas iš 
savo darbo kambario vėl išeina į didingų 
gamtos vaizdų foną, jis kalba apie užge
siančią liepsnelę...

Būtų natūralu, kad po kanauninko M. 
Vaitkaus ateitų kitas kūrėjas ir meninin
kas Adomas Galdikas. Bet filme “Dvyli
ka” antruoju ateina Leonardas Šimutis, 
plati ir šakota asmenybė, vienas iš pa
grindinių Amerikos lietuvių veikėjų, il
gametis redaktorius, laikraštininkas, vi
suomenininkas ir politikas, rodos, nieko 
gyvenime neužgavęs, visiems buvęs ir 
esąs mandagus bei nuolankus. Filmo re
žisieriai gal kiek per ilgai L. Šimutį ve
džioja po lauką, aplink jo gyvenamąjį 
namą. Šį vieta nieko daug nepasako. Tik 
įėjus į vidų, atsiveria turtingas L. Šimu
čio gyvenimas. Jis rodo ordinus, kuriais 
jį apdovanojo nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės, ir pasakoja apie dvi tarybas, 
kurias buvo suorganizavę Amerikos lie
tuviai po I pasaulinio karo ir II pasauli
nio karo metu, Lietuvą bolševikams oku
pavus. Pirmoji taryba, kuriai L. Šimutis 
sekretoriavo, laisvam gyvenimui prisikė
lusiai Lietuvai surinko per 350,000 dol. 
Antroji taryba, kuri ir šiandien tebeeg
zistuoja ir kurios darbus įvertins ateitis, 
L. Šimučio žodžiais, į bendrą darbą suge
bėjo sujungti įvairias smarkiai tarp savęs 
susiskaldžiusias Amerikos lietuvių gru
pes, ir tai buvęs vienas svarbiausių isto
rinių įvykių. Plačiai jis pasakoja apie 
veiklą Lietuvos Vyčiuose, Katalikų Susi
vienijime, kur filme nusikeliama į Penn
sylvanijos kalnų ir anglies kasyklų ap
linką, rodant autentiškus anų apylinkių 
vaizdus. Ten Katalikų susivienijimo būs
tinė, ten išmėtyti kapai, kur ilsisi dauge

lis vyresniųjų lietuvių veikėjų. Pabaigo
je grįžtama prie L. Šimučio žurnalistinio 
darbo, kurį jis pradėjo 1911 metais. 1916 
m. jau buvo pakviestas “Kataliko” redak
torium, 1918 m. “Garso” redaktorium, o 
1927 m., grįžęs iš Lietuvos, dienraščio 
“Draugo” redaktorium. Ir kai R. Kvikly
tė paklausia, kodėl jis per visą gyveni
mą išliko tokiu tvirtu lietuviu, Šimutis 
su giliu patosu atsakė: “Lietuviais esame 
užgimę, lietuviais norime ir būt — to nie
kad nepamiršau ir nepamiršiu...”

Cicero gatve štai atžygiuoja kitas mū
sų tautos veteranas — prelatas Mykolas 
Krupavičius. Su jo kiek linkstančiu 
žingsniu, rodos, kartu žygiuoja ir dalis 
nepriklausomos Lietuvos istorijos, ypač 
pats didingiausias jos laikotarpis — že
mės reforma. 85 metų amžiaus susilaukęs 
prelatas iš pašto dėžutės išsiima gausią 
korespondenciją bei atėjusią lietuvišką 
spaudą ir su filmo pranešėja R. Kvikly
te grįžta į savo kuklų butą. Sienoje kry
žius ir vytis — du simboliai, kuriems pre
latas paskyrė ilgą ir kūrybingą gyvenimą.

— Jūs visą gyvenimą buvot tikras ko
votojas. Kai tautos gyvenimas, šalia kitų, 
pateko ir į Jūsų rankas, Jūs įvykdėt tie
siog revoliuciją — žemės reformą, Jūs ta
pot revoliuciniu kunigu, — audžia gyvą 
klausimą prelatui R. Kviklytė.

— Mano svajonė buvo pastatyti Lietu
vą ant kojų, kad ji turėtų stiprų materia
linį pagrindą. Aš troškau matyti raudoną 
Lietuvą: su raudonais stogais, su gražiais 
pavyzdiniais ūkiais, — tiesiog ašaroms 
akyse blizgant, su giliu išgyvenimu pasa
koja prelatas, o ekrane štai bėga anų 
dienų vaizdai, kaip naujakuriai su 
džiaugsmu dirba prel. M. Krupavičiaus 
pravestos žemės reformos dėka gautą že
mę.

— Jūs tapote revoliciniu kunigu, — 
vėl įstringa R. Kviklytės žodžiai.

— Alvite viena dvarininkė pamatė 
mane, laikantį mišias, — pasakoja prel. 
M. Krupavičius, — po mišių priėjusi ir 
pasakė: “Aš maniau, kad tamsta esate be
dievis...”

Tokia tai anų dienų tikrovė, ir džiugu, 
kad prel. M. Krupavičius “Dvylikos”
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filmo epizode iškeltas ne kaip buvęs Vli
ko pirmininkas ar kitų svarbių postų na
rys, bet kaip buvęs demokratinės Lietu
vos Žemės ūkio ministeris ir įvykdęs Lie
tuvos gyvenime netikėtą revoliuciją — 
žemės reformą. Todėl ir “Dvylikos” fil
mo dalis, liečianti prel. Krupavičių, pra
smingiausiai sminga į žiūrovų sąmonę.

Po prel. M. Krupavičiaus rodoma ki
tas politikas — Vaclovas Sidzikauskas, 
kuriam nuo 1921 m. Lietuvą atstovauti ir 
ginti teko tarptautiniuose forumuose, 
kaip ginant Vilniaus ir Klaipėdos bylą 
Haagos tribunole ir pan., o už Klaipėdos 
bylos apgynimą vėliau teko 2 metus atsė
dėti nacių kacetuose. “Dvylikos” filme V. 
Sidzikauskas pastatomas New Yorko 
dangoraižių fone, fone to miesto, kuris 
po II pasaulinio karo liko vienu iš svar
biausių politikos centrų. Nors čia reziduo
ja Jungtinės Tautos, bet, V. Sidzikausko 
žodžiais, čia giliausiai stalčiuose paslėpta 
ir Lietuvos laisvės byla. Per 20 metų V. 
Sidzikauskas su kitais savo jėgas pasky
rė vadovaudamas Pavergtųjų Tautų Sei
mui, pirmininkaudamas Lietuvos Laisvės 
komitetui, Vlikui, Vykdomajai tarybai 
ir t. t.

V. Sidzikauskui skiriama filmo dalis, 
į kurią ypač? turėtų įsigyventi jaunieji 
žiūrovai, kad giliau įsisąmonintų, kaip 
neprik. Lietuva buvo atstovaujama tarp
tautinėje politikoje ir kaip ten buvo gi
nami tautos interesai bei Lietuvos valsty
bės sienų klausimas, baigiasi V. Sidzi
kausko portretu New Yorko dangoraižių 
ir ūkanose besimatančios Laisvės statulos 
fone.

Tuo metu prasmingai suskamba J. Ži
levičiaus “Pabuskit iš miego” daina, V. 
Sidzikauskas dingsta iš ekrano ir į jo vie
tą jau Čikagoje ateina komp. J. Žilevi
čius. Kompozitorių atlydi jo paties sukur
tos dainos akordai. Ir prasminga, ir efek
tinga. Sunkiau atsekti mūsų muzikos ve
terano žodžius, kai jis pasakoja apie 400 
savo sukurtų muzikos kūrinių, apie 600 
straipsnių su 30,000 eilučių muzikos te
moms, parašytų įvairioms enciklopedi
joms. Štai jis Lietuvos operos kūrėjų tar
pe, pirmosios Dainų šventės, įvykusios

1924 m. Kaune, dirigentas, 1935 m. suor
ganizavęs ir dirigavęs didžiąją Amerikos 
lietuvių dainų šventę New Yorke, Carna
gie Hali, kur dalyvavo apie 5,000 choris
tų. Galop ekrane ryškėja detalės jo su
rinkto milžiniško lobio — muzikologijos 
archyve.

Vėl naujai komp. J. Žilevičiaus dainai 
skambant, veteranas muzikas rodomas 
įvairiuose vaizduose Jaunimo centre ir 
jėzuitų vienuolyno fone. Tai tie rūmai, 
kur pulsuoja gyvas Čikagos lietuvių kul
tūrinis ir visuomeninis gyvenimas, kur 
šalia kitų archyvų bei galerijų prisiglau
dęs ir komp. J. Žilevičiaus Muzikologijos 
archyvas, kur buvo pagamintas ir “Dvy
likos” filmas. Dainos akordams stiprėjant 
ir žiūrovus griebiant už širdies, būtų na
tūralu, kad šitoje vietoje filmas baigtųsi.

Bet vėl persikeliama į New Yorką, 
kur surandamas jau tarptautinio garso 
susilaukęs lietuvių dailės meistras Ado
mas Galdikas, šiandien jau nebesąs gy
vųjų tarpe.

— Mano kelio pradžia buvo grafika, 
bet vėliau, gilindamas studijas, pradėjau 
ir tapyti, — pasakoja prof. A. Galdikas. 
O pranešėja R. Kviklytė vardina Kauno, 
Vilniaus, Petrapilio, Paryžiaus ir kitus 
muziejus bei meno galerijas, kurios turi 
įsigijusios prof. A. Galdiko kūrinius.

— Paveikslas — tai poema be žodžių, 
gamta mano stichija ir aš joje gyvente 
gyvenu, — tęsia prof. A. Galdikas, kurio 
gyvų žodžių jau niekad nebegirdėsim.

Po to išeina į gyvą, gražią gamtą ir 
joje gimsta apmatai naujam kūriniui. 
Bet ne vien tapyboje ar grafikoje garsėjo 
A. Galdikas. Jis buvo žinomas ir kaip iš
kilus teatro dekoratorius. Filme ypač už
akcentuojama ir tai, kad prof. A. Galdi
kas Paryžiuje tarptautinėje parodoje yra 
laimėjęs aukso medalį už dekoracijas V. 
Krėvės “Šarūnui”.

Ir filmo pabaigoje užgirstam testa
mentinius prof. A. Galdiko žodžius: — 
Mane šildo mintis, kad šimtai mano sie
los atošvaisčių — paveikslų pasklido pa
saulio muziejuose ir lietuvių pastogėse...

Taip, kūrėjas išėjo amžinybėn, bet jo 
kūryba dar ilgai ilgai išliks šioje žemėje.
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GIMTASIS ŽODIS

AE VARTOTINAS ŽODIS 
S A N T A R Y B A ?

Seniau šis daiktavardis kai kurių 
istorikų vartotas bažnytiniams susirin
kimams vadinti. Jei neklystu, jį dar 
vartojo ir A. Alekna savo Bažnyčios 
istorijos vadovėliuose. Pažymėję sen
žodžiu (veraltet), jį su A. Sennu įdėjo
me ir į mūsų lietuviškai - vokišką Lie
tuvių rašomosios kalbos žodyną, išleis
tą C. Winterio leidyklos Heidelberge 
(5 tomai, 1932-68).

Panašios darybos yra gyvi liaudi
niai vedybiniai terminai sąvedybos ir 
sanderybos, kada jaunus žmones su
veda susipažinti ir kada susiderama 
vestis. Taip pat lažybos, kada susila
žinama, vadinamos sąlažybomis. B. 
Sereiskio žodyne yra dar sąvadybos 
(sąvada, sąvadautojas, ang. procurer, 
pander, pimp). Naujas vedinys yra 
vienaskaitinė ..sąskaityba — sąskaitų

Tą patį tenka pasakyti ir apie filmą 
“Dvylika”: likę veikėjai vienas po kito 
iškeliaus iš šios žemės, bet jų darbai ir 
veidai ilgai švies augančioms ir busimo
sioms kartoms ir tolydžio, kaip pradžioje 
minėjome, filmo vertė vis kils.

Iš estetinio taško žiūrint, ypač nema
žai pasigerėjimo suteikia kai kurios kun. 
A. Kezio meniškai užfiksuotos gamtos 
detalės, o taip pat rašyt. B. Pūkelevičiū
tės skriptas, kuriame skamba ne šabloni
niai, bet giliai literatūriniai sakiniai. 
Jaunos pranešėjos R. Kviklytės lietuviš
ka tarsena be priekaištų.

Vl. Ramojus

vedimas ir tos rūšies mokslas. Taigi 
santaryba turėtų reikšti tarimąsi ir su
sitarimą. O bažnytiniam susirinkimui, 
lot. concilium (iš veiksmažodžio calare
— sušaukti), gr. synodos, vok. Konzil, 
ang. (church) council, šis terminas im
tas vartoti, supainiojus su lot. consi
lium, reiškiančiu tarimąsi, pasitarimą 
(plg. ir anglų council).

Bažnytiniam reikalui palikime da
bar vartojamą susirinkimą (pvz. Vati
kano arba ekumeninis susirinkimas) 
Jei kas norėtų ir atitinkami veiksniai 
susitartų, tai būtų galima pasigaminti 
daugiskaitinę lytį santarybos.

DAR DĖL FOTO IR KITU NELINKS
NIUOJAMU DAIKTAVARDŽIU

Daugelio kalbų vartojamas (plg. 
ang. ir pr. photo, vok. Photo ir Foto, 
rus., ček. foto) ir į lietuvių kalbą besi
braunąs nelinksniuojamas foto yra 
fotografijos santrumpa, kurią žodynai 
paprastai apibūdina kaip šnekamosios 
kalbos liaudinę, tarminę lytį (ang. in
formal, vok. volkstümlich, rus. razgo
vornoje). Čekai gretimai su nekaitomu 
foto turi ir linksniuojamą fota bei ma
žybines fotka, fotočka. Plg. ir Lietuvo
je gimnazistų tarpe paplitusią fotkė, 
kuri bus kilusi iš lenkiškosios miesčio
niškosios fotka.

Bendrinei kalbai foto Lietuvoje ne
pripažįstamas, nes jo nėra nei Balči
konio Dabartinės lietuvių kalbos žody
ne (1954), nei antrajame akademinio
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žodyno tome (1969). Ir Barono Rusų - 
lietuvių kalbos žodyne (1967) rus. foto 
(šnek.) verčiamas tik fotografija. Bet I. 
Liochino ir kt. Tarptautinių žodžių žo
dyno vertime, redaguotame Ch. Lem- 
cheno, abiejuose leidimuose (1951, 
1969) dedamas foto ir nurodomas į fo
tografiją.

Apskritai dabar Lietuvoje pastebi
mas polinkis nelinksniuoti visus tuos 
svetimuosius žodžius, kuriuos ir rusai 
nelinksniuoja. Linksniuojami išliko tik 
biuras, kinas, radijas, depas ir autas 
(su tvirtaprade priegaide). Biuras (pr. 
bureau) linksniuojamu žymimas jau 
A. Lalio 1902 m. žodyne, nors J. Šla
pelis savo Svetimų ir nesuprantamų 
žodžių žodynėlyje (1907) dar rašė 
biuro. Lengvai kaitomu prigijo kinas, 
ir niekas dėl to neatžagariavo, nes ir 
lenkai savo kino linksniuoja, kaip ir 
vokiečiai Kino, nors rusai visus nau
juosius skolinius su galūne -o palieka 
nekaitomus (plg. rus. pal'to ir liet. 
paltas iš pr. paletot). Radijas visuoti
nai prigijo vartosenoje apie 1933 me
tus. Tais pat metais Kaune buvo pra
dėtas leisti savaitraštis Radijo Bangos, 
bet dar 1930 m. ėjo žurnalas Radio 
Bangos. Atsimenu, viename pasitari
me su kalbininkais K. Račkauskas- 
Vairas labai gynė nekaitomą radio. 
Bet nurodžius, kad nekaitomi daikta
vardžiai lietuvių kalbai apskritai yra 
svetimi ir kad pvz. lenkai radio vis 
dėlto linksniuoja, sutarta vartoti da
bartinę lytį. Polinkį kaityti rodė ir to 
meto liaudies kalboje vartoti radis, 
radys, radija ir inteligentų radijušas 
(juokais). Prieš karą jau buvo prigijęs 
trumpinis taksis su mažybiniu taksiu
ku, bet 1948 m. B. Sereiskio Trumpas 
lietuviškai rusiškas žodynas jau susi
grąžino nekaitomą taksi, vėlesniuose 
žodynuose šalia taksi (su kirčiu galū
nėje, kaip ir rusų kalboje) tik antroje 
vietoje toleruojamas taksis. Didysis

akademinis žodynas paprastai deda 
ir visus vienatomio žodyno žodžius.

Nekaitomųjų daiktavardžių atžvil
giu, bent sprendžiant iš žodynų, dabar 
Lietuvoje daug maišaties. Pvz. Balči
konio žodyne atašė, dekoltė, ateljė, 
kupė, reziumė nepažymėti nekaito
mais, bet prie fojė jau pridėta pažyma 
nkt., o A. Lyberiui visi jie (dekoltė ne
įdėtas) yra nekaitomi. Didysis žody
nas vėl prie dekoltė ir fojė nežymi, kad 
nekaitomi, bet prie atašė ir ateljė vėl 
prikergta pažyma ppr. ind. (= papras
tai nelinksniuojama). A. Valeckienė 
įdomiame straipsnyje "Kitų kalbų kil
mės žodžiai lietuvių kalbos morfologi
nėje sistemoje" (Lietuvių kalba tarybi
niais metais. Vilnius, 1967 m., 108-128 
psl.) paliečia ir nekaitomųjų žodžių 
klausimą. Ji pastebi, kad lengvai links
niuojamais gali išvirsti svetimieji sko
liniai su galūnėmis -ė, -i, bet kartu pa
brėžia, kad šalia kilmininkų, pvz. de
koltės, kūpės (su galūniniu kirčiu) ne
vartojami galininkai dekoltę, kupę, 
kur kirtis pagal lietuvių kalbos kir
čiuosenos dėsnį turėtų atšokti į prieš
paskutinį skiemenį. Autorė, kaip ir 
daugumas žodynininkų, be reikalo yra 
užsispyrę vad. tarptautiniuose žodžiuo
se būtinai išlaikyti ir svetimąjį, daž
niausiai rusiškąjį (daugeliu atvejų per
imtą iš prancūzų kalbos) kirtį. Jeigu 
vok. Taxi, čekų taxi (ir taxik), serbų ir 
kroatų taksi kirčiuojami šaknyje, tai 
kodėl lietuvių kalbai turėtų būti priva
lomas rusiškai - prancūziškas galūni
nis kirtis? Gyvoji žmonių kalba iš ki
tur atėjusi žodį vienaip ar kitaip pri
derina prie savosios vartosenos siste
mos.

Lietuvių kalba yra kaitomoji, todėl 
visai suprantamas polinkis kaityti ir 
naujuosius nekaitomus skolinius. Kai 
taksomotoro santrumpą žmonės ėmė 
tarti taksis, tai niekam nerūpėjo, kaip 
ten rusai taria ir kad to žodžio nelinks
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niuoja. Nekliuvo čia nė homoniminis 
šunelio vardas. Ang. whiskey, whisky 
nėra ko vadinti viski (taip rusai vadi
na), nes Amerikos lietuviai paprastai 
taria viskis arba viskė, kaip ir leidė iš 
ang. lady. Kalbininkų pareiga yra pa
dėti ir skatinti gyvosios kalbos žmo
ninius polinkius, o ne juos stabdyti. 
Mes paltą, nors skolintą per slavus, 
linksniuojame, o rusai XIX a. kvailai 
užsispyrė "nekraipyti" prancūziško žo
džio ir pal'to literatūrinėje kalboje ne
linksniuoja, nors liaudies kalboje jis 
ir kaitomas. O radijas mūsų kalboje 
įsigalėjo tik todėl, kad jo pranešėjai, 
radiofono vadovybei susitarus su kal
bininkais, programą pradėdavo saki
niu: Kalba Lietuvos radijas... Maždaug 
prieš 50 metų Kaune buvo šokamas 
amerikinis šokis, kurį paprastai vadin
davo džimiu, rečiau džimi. O Lemche- 
no žodyne įdėtas tik džimi ir dar pa
taisytas į šimi, nes angliškai vadina
mas shimmy (per nesusipratimą atsi
radęs iš prancūziško skolinio chemise, 
marškiniai).

Nors nekaitomi skolintiniai daikta
vardžiai bendrinei kalbai apskritai ne
teiktini, bet visai jų neišvengsime. Ne
linksniuojami mūsų kalboje liks tokie 
žodžiai, kaip bruto, neto, saldo, konto, 
solo, moto (ir motto), meniu, interviu, 
randevu, tabu. Taip pat galima spėti, 
kad "svetimienos" mėgėjai ir toliau 
vartos, kaip vartoję, nelinksniuojamą
ją foto, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje.

Dar dėl rašybos, kur foto eina pir
muoju sudurtinio žodžio sandu. Čia 
jis, kilęs iš gr. fos, km. fotos (šviesa), 
reiškia: 1. kilęs ar veikiąs ką nors, at
liekąs šviesos spindulių poveikiu, 2. 
atitinka žodžius fotografinis, fotografi
ja. Pirmuoju atveju nėra jokių rašybos 
svyravimų, rašome kartu: fotochemi
ja, fotometrija, fototerapija, fototipija, 
fotosfera, fotocelė, fotoefektas, foto-

metras, fotoliuminiscencija, fotomor
fozė, foto statas (aparatas ir nuotrauka). 
Bet taip pat visuotinai rašoma fotoko
pija ir dažniausiai fotomontažas, kur 
sutrumpinta fotografinė kopija, foto
grafijų montažas. Bet vėl atskirai rašo
ma: foto ateljė, foto aparatas, foto po
pierius, foto mėgėjas, foto objektyvas, 
net foto nuotrauka, kuri juk ir tereiškia 
fotografiją, nuotrauką. Lietuvoje da
bar visi šie žodžiai rašomi kartu, taip 
pat ir fotokorespondentas, fotoreporte
ris, fotoparoda, fotožvalgyba, nes ir 
rusų čia kartu rašoma. Plg. ir ang. 
photocurrent (ir photoelectric current), 
photomap, photoprint, photomural, 
photogravure, photoplay, photojour
nalism, bet ir photo - offset, photo -ex
hibition, taip pat photo base, photo 
layout, photo spread, photo finish 
(sporto terminas). Taigi rašoma net 
trejaip. Jei kas iš mūsų vietoje nuo
traukos būtinai užsispiria tevartoti ne
kaitomą foto, tai ir skyrium rašymas 
anais atvejais visai suprantamas, taip 
pat ir Lietuvių Foto Archyvas. Bet, ro
dos, paprasčiau ir lietuviškiau rašyti: 
A. Kezio nuotrauka arba Nuotrauka A. 
Kezio, o ne Foto A. Kezio. Mat ką iš 
kur įsispitrėjus, sunku akį ir liežuvį 
beatitraukti. A. S.

Redakcijos prierašas.
Esame dėkingi prof. A. Saliui už 

šių dviejų žodžių, santaryba ir foto, 
vartosenos bei rašymo praktikos pa
aiškinimą. Tad aišku, kad žodis san
taryba yra nevartotinas vietoj Bažny
čios susirinkimo, o dėl foto rašymo 
drauge ar atskirai su kitais žodžiais 
tai dar yra daug sąmyšio. Netrukus 
prof. A. Salys žada parašyti apie ne
mažai diskutuotus du maldų išsireiš
kimus: Tikiu Dievą (ar į Dievą) ir Kaip 
danguje, taip ir žemėje (ar ant žemės).
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KNYGOS

MIESTE NESAUGU

Kiekvienos naujos knygos pasiro
dymas mums suteikia didelio džiaugs
mo, nes gerai, kad dar turime kas ra
šo ir atsiranda leidėjų. Bet kad jų tira
žas tik retais atvejais pasiekia 2000, 
tai reikia apgailestauti. Tad Lietuvių 
Bendruomenės žygis lapkričio mėnesį 
skirti knygų ir periodinės spaudos pla
tinimui yra sveikintinas ir reikalaujan
tis visuotinės paramos. Tiesa, gal tam 
reikalui geriau tiktų gruodžio mėnuo, 
nes su juo rišasi kalėdinės dovanos ir 
metų pabaiga — labai tinkamas lai
kas spaudos užsiprenumeravimui. O 
kad lietuviškai knygai dar yra daug 
vietos mūsų šeimų bibliotekose, tai 
rodo mažos ir skurdžios knygų lenty
nėlės daugelio namuose.

Todėl nenuostabu, kad išleistai 
knygai mes norime suteikti tartum gy
vastingumo ženklų, kad ji galėtų eiti, 
belstis į gyvenamųjų namų duris, pra
šyti, kad ją priimtų ir suteiktų kampe
lį. Kas taip bandė daryti, tokiu būdu 
platino knygas, tai ištuštino jų sandė
lius. Ypatingai būtų gera, kad jauni
mas išeitų su knygomis pasivaikščio
ti ir, jas platindami, papuoštų savo 
tėvų draugų bei giminių liesokas bib
liotekų lentynėles.

Ir vėl reikia grįžti prie žodžio 
džiaugsmas, kai paimi į rankas rašy
tojos Danutės Brazytės-Bindokienės 
knygą "Mieste nesaugu", išleistą JAV 
LB Kultūros Fondo 1970 metais. At
vertęs knygos viršelio užlankos dalį, 
skaitai: "Apysaka jaunimui 'Mieste 
nesaugu' buvo premijuota 1969 m.

VYTAUTAS KASNIŪNAS

skelbtame jaunimo literatūros konkur
se. Čia pasakojama apie penkiolikme
čio jaunuolio Arūno-Aro Varnaičio ir 
jo sesers Gailės nuotykius didžiulio 
Amerikos miesto priemiestyje, į kurį 
jų tėvai persikėlė, norėdami vaikus 
užauginti saugesnėje ir sveikesnėje 
aplinkoje. Tai, ką vaikai pirmaisiais 
metais priemiestyje pergyvena, did
miesčio neramumus ir pavojus paver
čia visai nereikšmingais".

Tai tiek apie turinį. O apie knygos 
vertingumą pasako paaiškinimas, ko
dėl ji buvo premijuota: "Knyga para
šyta, atsižvelgiant į dabartinio lietu
viško jaunimo (paauglių) sugebėjimą 
lietuviškai skaityti — nevartojant sun
kių, nesuprantamų žodžių ir apsiei
nant be perdėtai ilgų aprašymų. Veiks
mas labai greitas, įvykiai sukelia įtam
pą, kuri iki pat apysakos galo skaity
tojo dėmesį išlaikys. Aplinka, kurioje 
Arūnui ir Gailei tenka gyventi, yra pa
žįstama kiekvienam didmiesčio vaikui, 
todėl ir jų problemos bei nuotykiai bus 
suprantami, savi bei įdomūs".

Jei smalsumo vedamas perskaitai 
ir kitoje užlanko pusėje parašytus žo
džius, sužinai, kad autorė per pasku
tiniuosius šešerius metus yra parašiu
si jaunimui keturias knygas. Tai reiš
kia, kad ji yra ne naujokė. Perverti 
Jūratės Eidukaitės iliustracijas, kiek 
ilgiau sustodamas prie viršelio, ir ta
ri sau pusbalsiu: modernus. Bet grei
tai išsižadi tos minties, nes raidžių su
dėjime įžiūri miesto dangoraižius, o 
spalvų suderinime šviesias gatves,
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apgaubtas nykia tamsuma. Ir tave 
pagauna girdėta ir matyta miesto ne
saugumo mintis ir vaizdai. Tokios pat 
minties, matyt, laikytasi ir piešiant 
iliustracijas. Nesaugumas artimai gi
miniuojasi su baime. Todėl, man at
rodo, kad labai tinka drebančių, su
raizgytų linijų piešiniai.

Rašytoja, kurdama šią apysaką, 
norėjo sekti taip jaunimo mėgstamus 
"komikus", kaubojų filmus, televizijos 
programas, atseit, maitinti skaitytoją, 
pateikiant jam jo kasdieninę duoną. 
Todėl, tik paskaitęs penkis su puse 
puslapių, išeini į nuotykių pasaulį, 
kur žymiausias knygos veikėjas Arū
nas baisiai nuobodžiauja, nes jam at
rodo, kad kiti klasės vaikai jo nema
to, ir jis vaikščioja tarp jų, lyg šešėlis. 
Tada jo geriausias draugas Linas pa
taria padaryti ką nors įdomaus, nes 
tada tai visi pastebės. Nuo čia ir pra
sideda visokie nuotykiai, kurie plau
kia vienas paskui kitą iki 166 pusla
pio, kai Arūnas tampa herojum, ir 
apie jį rašo visi miesto laikraščiai, jo 
vardas dažnai minimas per radiją ir 
televiziją. Dabar tėvai ir mokytojai 
juo didžiuojasi, su tokia pagarba ap
linkui šokinėja ir stengiasi išpildyti 
kiekvieną jo pageidavimą.

Todėl ir šią apysaką premijavusi 
komisija labai teisingai pastebi, kad 
veiksmas labai greitas, įvykiai suke
lia įtampą. Tik kai kurie veiksmai gal 
suaugusiems nelabai įtikinantys. Pa
vyzdžiui, Arūno veržimasis į Dvigubo 
Trikampio klubą, kai vienas iš labiau
siai pasižymėjusių jo narių sėdi antrus 
metus aštuntame skyriuje, arba ta di
delė baimė ir panika dėl vadinamųjų 
skrendančių lėkščių, o taip pat stab
džių sugadinimas autobusuose. Bet už 
tai autorė, kaip gabi rašytoja, norėda
ma nuotykiais suvilioti jauną skaity
toją, labai vykusiai, pasakytume net 
meistriškai, su pedagoginiu įžvalgu

mu, pina knygos herojui garbės vai
niką. Todėl ta įtampa išlaiko skaityto
jo dėmesį iki galo.

Ši apysaka yra gražus ir vertingas 
indėlis į mūsų jaunimo skaitinius. Ją 
su įdomumu skaitys ir vyresnieji. Tai 
bus graži kalėdinė dovana visai šei
mai.

Danutė Brazytė - Bindokienė. MIES
TE NESAUGU. 170 psl., kaina 3 dol. Ga
lima gauti JAV LB Kultūros Fondo kny
gų platinimo ištaigoje, 7030 S. Richmond, 
Chicago, Ill. 60629

SUSIPAŽINIMUI: PLUOŠTAS 
1970 M. LIETUVOJE IŠLEIS
TŲ SKAITINIŲ VAIKAMS

NIJOLĖ JANKUTĖ

** Ramutės Skučaitės “KIŠKIŲ TROLEI
BUSAI”.

Nuotaikingi eilėraštukai ir vienas 
kalėdinis (naujametinis) vaidinimėlis 
pirmaskyriams. Knygutė sužavės ir 
darželio pipirus, kai mama ar mokyto
ja paskaitys, pvz. "kiškis veda trolei
busą... kyšo ausys, kyšo ūsai... iš gra
žiausios pasakėlės pas vaikus keliau
ja lėlės".

"Kiškių troleibusuose" autorė leng
vai ir žaismingai eiliuoja apie "tetą 
Samanę", apie aidą miške, apie tingi
nius pingvinus, sviedinuką, vorą ir 
ajerus.

Ados Skliutauskaitės iliustracijos, 
lengvos kaip snaigių ir lapų mezgi
niai, puikiai tinka žaismingai knyge
lės nuotaikai.

** Sigito Gedos “UŽMIGĘ ŽIRGELIAI”.

Eilėraščiai, kaip autorius pirmame 
puslapyje sako, "...vaikams dideliems

389



Konkurso premijų įteikimas “Laiškų Lie
tuviams” metinės šventės proga. Kalba 
mecenatė S. Semėnienė. Toliau matyti 
mecenatas V. Kuliešius, “L. L.” redakto
rius, N. Užubalienė, L. Gražulienė ir V. 
Kuprys.

ir mažiems, apie žirgelius, kurie mie
ga, gaidelius, verkiančius po vande
niu... ir jūrų paukščius geltonom ko
jom".

Šios knygutės eilėraštukai — liau
dies dainų motyvais. Jų veikėjus, vai
kui gerai pažįstamus vyturėlius, gai
delius, vėžius, žirgelius, autorius ap
vilko turtingais fantazijos drabužiais. 
Ne tik jų išvaizda "supasakinta", bet 
ir veiksmai fantastiški. Čia akmenys 
"gieda", mažos mergelės "po dangų 
lekioja", jūrų žuvelės "sėdi susikūrę 
ugnį", o tėvas ir motutė "skraido". Au
torius kviečia vaikus į rūtų darželį, 
kur "išdygo arkliukas", pasakoja apie 
vaikus, "baltą ir žalią", žvaigždeles 
klausinėjančius: "... kas pasėjo bulve
les? Kas pasėjo žmogelius? Kur mes 
būsim, kai pasensim? Kur po šimto 
metų būsim?"

"Užmigusius žirgelius" skaitant, 
jautiesi tartum linksmam, spalvingam

sapne, kur viskas ne taip, kaip turi 
būti, todėl ir gražu, ir linksma. Petro 
Repšio velykiškai margos vaikiško 
braižo iliustracijos nė per žingsnį ne
atsilieka nuo poeto fantazijos, puikiai 
atbaigdamos pasakiškai sapnišką 
"Žirgelių" pasaulį.

** Halinos Snopkiewicz “SVAJONĖS IR 
DVEJONĖS”,

Versta A. Liobytės, iliustruota Te
resės Vilbik, skirta vyresnio amžiaus 
moksleiviams. Tai penkiolikmetės Liu
dos gyvenimo iškarpėlė: jos gimnazis
tiški rūpesčiai; jaunos svajonės ir dve
jonės apie mokslinę karjerą; apie liūd
ną pasaulio padėtį, kurią Liuda pasi
ryžusi pagerinti, kai tik "gaus Nobe
lio premiją už biologinius tyrinėjimus"; 
ir, žinoma, pirmosios Liudos meilės 
sielvartai ir triumfai. Gaila, kad ne
sklandus vertimas apsunkina šios jau
natvišku nuoširdumu ir humoru blyk
sinčios knygutės skaitymą.

** Kurt Pahlen, “STEBUKLINGAME 
MUZIKOS PASAULYJE”,

Versta V. Petrausko, iliustruota V. 
Skuličo — jaunesnio amžiaus mokslei
viams. Tai labai vertinga "Noriu Žino
ti" serijos leidinių knygutė. Patrauklių 
pašnekesių bei žaidimų forma vaikas 
supažindinamas su garso ypatybėmis, 
muzikos teorijos pagrindais, muzikos 
instrumentais, simfoniniu koncertu, 
opera, garsų įrašymu, transliavimu ir 
didžiaisiais muzikais.

** Wolf Durian “ROBERIS”.
Versta J. Kiliaus, iliustruota Hans 

Bretke — nuotykingas pasakojimas 
apie prijaukintą vilką, kuris... ganė 
avis! Įdomu, kad veiksmas vyksta 
JAV-bių šiaurės vakarų prerijose. Ši
tokia, Lietuvos vaikui egzotiška, ap
linka ir ypatingas vyriausias veikėjas, 
galima tikėti, patrauks didelį būrį ma
žųjų skaitytojų.
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ATGARSIAI

BUKITE ŽIBURIAIS IR DRUSKA

Gerbiamieji,
Jau kuris laikas, kai “L. L.” nustojo 

man būti tuo, kuo jie, kaip sakote, dau
geliui yra. Esu drąsaus ir tiesaus žodžio 
šalininkas. Tiek religiniuose, tiek tauti
niuose rūpesčiuose randame problemų, 
kurios nestatomos liaudies balsavimui; 
kad ir tokio su kraštu bendradarbiavimo 
klausimu bijotės vado vaidmens. Čia 
drungnumui vietos negali būti. Jis ir Šv. 
Rašte yra pasmerktas. Taip pat ir Bažny
čios atsinaujinimo procese “L. L.” šlie
jasi prie tų reformatorių, kurie Kristaus 
kryžių nori tiek palengvinti, kad ir mo
dernus žmogus galėtų jį prisiimti be kan
čios. Tas kryžius tempiamas Golgotos vir
šūnėn visokių ekumeninių motoriukų pa
galba... Čia ir Dale Carnegie per “L. L.” 
prabyla: “Taigi pagrindinė taisyklė lai
mingam šeimos židiniui yra — skaityti 
gerą knygą apie lytinę vedybų pusę!”

Iš jėzuitų leidžiamo laikraščio ir atei
tyje lauksiu daugiau ne laiko vėjų, o 
krikščionybe apspręsto gyvenimo proble
mų nagrinėjimo. Jūs ir pašaukti, ir iš
rinkti būti kalno žiburiais ir žemės drus
ka.

Ta prasme visada su Jumis
Pr. Razgaitis

Gerbiamas p. Razgaiti,
Dėkojame už Jūsų nuoširdų laišką. 

Mums labai malonu, kad esate drą
saus ir tiesaus žodžio šalininkas. To 
drąsaus ir tiesaus žodžio mes šiandien 
labai pasigendame ir spaudoje, ir pri
vačių asmenų viešuose pasisakymuo
se. Gal pagrindinė priežastis yra ta, 
kad žmonės bijo visokių represijų ir 
persekiojimų iš kitaip manančių ir ne
toleruojančių skirtingos nuomonės.

Kiek teko girdėti, beveik visų laikraš
čių redakcijos patiria tų represijų. 
Štai kuriam nors skaitytojui viskas 
laikraštyje labai patinka, jau daug 
metų jis jį skaito, bet staiga nepatinka 
kuri nors kokio straipsnio mintis. Jis 
tuoj sėda ir pila redakcijai laišką: 
"Prašau man daugiau jūsų laikraščio 
nesiuntinėti, aš jūsų daugiau nerem
siu ir su jumis nebendradarbiausiu, 
kad dedate tokius straipsnius!" Noro
mis nenoromis čia prisimeni ne kartą 
matytą vaizdą, kai žaidžia keli vaikai. 
Staiga kuris nors ant kitų užpyksta, 
treptelia koja į žemę ir sušunka: "Ati
duokite mano žaislus, aš daugiau su 
jumis nežaisiu!" Ir, susirinkęs žaislus, 
verkdamas bėga pas mamą. Žinoma, 
redaktoriai turėtų suprasti, kad praras
ti taip galvojantį skaitytoją nėra dide
lio nuostolio, bet vis dėlto dabar, kai 
taip mažai yra skaitoma mūsų spau
da, tai kiekvienas skaitytojas yra 
brangus.

Bet nemanyčiau, kad "Laiškams 
Lietuviams" galima primesti tą drąsos 
ir atviro žodžio stoką. Mes turime sa
vo liniją ir jos laikomės. Jeigu kai 
kam atrodo, kad tos drąsos turėtų dar 
daugiau būti, tai atsakome, kad taip 
yra kartais tik dėl to, kad nenorime 
papiktinti "mažutėlių". Kai kuriuose 
klausimuose stengiamės prie tikslo 
eiti ir žmones ruošti pamažu. Tuo Jūsų 
minimu bendravimo klausimu savo 
nuomonės skaitytojams tuoj neužmetė
me, norėdami, kad patys skaitytojai 
laisvai pasisakytų ir padiskutuotų. 
Bet principinė mūsų nuomonė, manau, 
turėtų būti pakankamai aiški iš veda
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mojo "Vivos planqo" šių metų spalio 
mėn. numeryje.

Kaip jau praėjusiame numeryje 
esame rašę, už tą "Vivos plan go" esa
me gavę labai daug komplimentų ir 
raštu, ir telefonu, ir gyvu žodžiu. Iš vi
sa to galima padaryti išvadą, kad vis 
dėlto beveik visi mūsų tautiečiai toms 
mintims pritaria. Dėl įvairių motyvų 
nenori pritarti tik labai mažos išimtys. 
Jeigu kas mėgino kabinėtis — tai tik 
prie atskiro žodžio — Muravjovo, 
prastų sakinių. Tą straipsnį persi
spausdino ir Brazilijoje leidžiama "Mū
sų Lietuva", o jos redaktorius atsiuntė 
"Laiškams Lietuviams" laišką, kuria
me išreiškė didžiausią savo susižavė
jimą tomis mintimis, kurias ir jis pats 
jau seniai buvo besiruošiąs išlieti. Di
delę to straipsnio dalį persispausdino 
ir "Naujienos", parašydamos net ve
damąjį. Ir jos neturėjo ko prikišti to 
straipsnio mintims, prikibdamos tik 
prie atskiro žodžio — Muravjovo. 
Buvo ir daugiau, kuriems šis žodis ne
patiko. Aišku, kad to lietuvių koriko 
ir spaudos persekiotojo pavardė nė 
vienam lietuviui negali būti maloni. 
Ji mums yra tapusi spaudos draudimo 
simboliu. Tad, stilistiniais sumetimais 
ją vartojant tame straipsnyje, buvo no
rima pasakyti, jog būtų gera, kad mū
sų laikais atsirastų koks nors asmuo, 
kuris sugebėtų uždrausti tokią spau
dą, kuri yra pilna visokių šmeižtų, in
trygų ir netiesos. Žinoma, dar būtų ge
riau, jeigu patys redaktoriai savo lei
dinius apvalytų nuo tokių šiukšlių. Bet 
pasirodo, kad ne visi to pageidauja. 
Dėl to ir yra liūdna. Dėl to ir gimė tas 
"Vivos plango".

Toliau Jūs rašte, kad mes stengia
mės moderniam žmogui lengvinti kry
žių. Ačiū už tokį komplimentą, nes 
lengvinti kitiems jau ir taip sunkų 
kiekvieno šios žemės keleivio nešamą 
kryžių yra kiekvieno krikščionio pa

reiga. Nežinau, ką suprantate, rašyda
mas apie tuos "ekumeninius motoriu
kus", bet Jūs, be abejo, gerai žinote, 
kad ekumeninis sąjūdis yra pradėtas 
II Vatikano susirinkimo, kuriam labai 
pritaria ir mūsų du paskutinieji popie
žiai.

Dale Carnegie šiais metais niekad 
nebuvo cituotas — toji Jūsų minima 
citata bus iš senesnių laikų. Kai kurie 
mums prikiša, kad per mažai rašome 
apie intymius šeimyninio gyvenimo 
klausimus, kiti, priešingai, piktinasi 
kiekvienu nors ir labai nekaltu šios rū
šies užsiminimu. Galime tik tiek pasa
kyti, kad ir, pavyzdžiui, spalio mėn. 
numeryje buvęs straipsnis "Kodėl šei
mos skiriasi", kuris kai kam atrodė 
"nepadorus", dar labai toli yra nuo 
atvirumo, kuriuo šias problemas spren
džia Amerikos katalikų spauda. Mū
sų senesnioji karta, išauklėta "gand
rų istorijomis", dar yra labai atsili
kusi nuo sveikos, modernios ir krikš
čioniškos pažiūros į lytinius klausimus.

Malonu, kad mus vadinate kalno 
žiburiais ir žemės druska. Taip, mes 
tuo turėtume būti. Kaip tik svarbiau
sias mūsų tikslas yra duoti aktualių, 
krikščioniškojo gyvenimo klausimus 
sprendžiančių, straipsnių, bet mūsų 
jėgos yra ribotos, bendradarbių prisi
prašyti yra labai sunku, ir šią spragą 
mes patys gal geriausiai matome. Tad 
laukiame ir Jūsų, ir kitų sugebančių 
rašyti talkos, už kurią būsime labai 
dėkingi.

Redakcija

AUKOS LIETUVIŠKAJAI SPAUDAI

įvertindamas Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinius darbus ir pažadintas lietuvio 
pareigos remti lietuviškąją spaudą, lei
džiamą išeivijoje, jungnuosi prie šio kil
naus darbo savo maža auka.

“Draugui” — 20 dol., “Laisvajai Lietu
vai” — 20 dol., “Sandarai” — 20 dol.,
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“Laiškams Lietuviams” — 20 dol., “Nau
jienoms” — nuo aukos atsisakau dėl jų 
užimtos linijos skaldyti mus, lietuvius iš
eivijoje, ir niekinti mūsų mirusius Nepri
klausomos Lietuvos Kūrėjus. Įspėju ir ki
tus lietuvius atsiriboti nuo tokios spau
dos, kuri tuo užsiima.

Br. Macianskis

DISKUSINIAI DALYKAI MŪSŲ 
ŽURNALE

Dar kartą norime skaitytojams pri
minti, kad "Laiškuose Lietuviams" yra

du skyriai, kurie ne būtinai išreiškia 
redakcijos nuomonę. Tie skyriai yra: 
"Idėjos ir žmonės" (ateinančiais me
tais jo vardas bus "Nuomonės") ir "At
garsiai". Už šių dviejų skyrių mintis 
yra atsakingi patys autoriai. Pagei
daujama, kad jie pasirašytų savo tik
rąja pavarde, bet jeigu pasirašo sla
pyvardžiu arba inicialais, tai vis tiek 
redakcija turi žinoti jų pavardes ir ad
resus. Anoniminiai laiškai paprastai 
eina į redakcijos krepšį.

Redakcija

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” STRAIPSNIO KONKURSAS

Skelbiame konkursą parašyti “Laiškų Lietuviams” žurnalui tinkamą straipsnį. 
Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus 
autoriaus pavardę bei adresą užklijuotame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1971 m. 
vasario mėn. 16 dienos. Konkurse gali dalyvauti visi — ir vyresnieji, ir jaunimas. 
Skiriamos keturios premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol., IV — 25 dol. 
Konkursui parinktos šios temos:

1. Ko aš laukiu iš religijos?
2. Ar mūsų moralė kyla, ar smunka?
3. Kas mūsų spaudoje girtina ir kas peiktina?
4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika.
5. Antrajam Jaunimo Kongresui ruošiantis:

a. Kongreso programa, jos lygis ir kokio amžiaus jaunimui taikoma.
b. Koks turėtų būti pagrindinis kongreso aspektas: 

akademinis, kultūrinis, socialinis, politinis?
c. Kaip sudominti jaunimą kongresu, kokios turėtų būti paskaitų temos, 

kokio pobūdžio linksmoji dalis?
Kiekvienas konkurso dalyvis gali rašyti kelias temas ir laimėti kelias premijas. 

Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe. Nepremijuoti ir ne
spausdintini straipsniai bus grąžinami. Premijos bus įteiktos “L. L.” metiniame pa
rengime 1971 m. kovo mėn. 27 d. Jaunimo Centre.

Konkurso premijų mecenatai: Stefanija Rudokienė ir Vincas Kuliešius. Verti
nimo komisiją paskelbsime vėliau.
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