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Salomėja Neris

Sugrįžtu
Sugrįžtu į tave, mano mūza baltoji!
Sugrįžtu...
Aš buvau ten, kur džiaugsmas, kur taurės putoja,
Kur pilna šviesos ir žiedų —

Aš mačiau, kaip jaunystė’ žemės pokily juokės
Aistri ir nuoga.
Aš mačiau... kaip jaunystė nualpo suvyto
Po nakties uždanga.

O verkiau aš, pamačius, kaip žūva jaunystės,
Kaip vysta žiedai —
Aš verkiai! — mano širdį mirtinai apkerėjo
Saldūs saldūs nuodai.

„Tavo laimė ne čia, kur vainikai ir vynas
Tavo kel as ne čia!
Ir klaikus, kaip bedugnė ir skaidrus, kaip žvaigždynas
Tavo kelias nakčia.“ —

Ir išvydau — tai tu iš kalnų mane moji,
Mano motina tu!
Sugrįžtu į tave, mano mūza baltoji!
Sugrįžtu, sugrįžtu —
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Rudenio žingsniai
Pilka diena. Rūkai palši 
Užliejo sodus ir laukus. 
Žiedų pririnkęs dar neši, 
Bet jųjų kvapsnis nejaukus.

Šaltos rasos šalti lašai 
Sustingo žiedo viduje. 
Gyventą laimę pamiršai, 
Su saule palydėjęs ją.

Jau ji negrįš iš tolumos.
Jos tavo akys nematys. 
Salti rūkai sparnais pamos, 
Ir visa tuoj užklos naktis.

Neskink žiedų nes juos šalna 
Pakando džiaugsmo vidury. — 
Širdis tuščia ir alkana, 
O sieloj skausmą vien turi.

Kreipi į dangų tu akis, 
Bet saulės jau nebematai! — 
Į tavo žvilgsnį atsakys 
Bešniokšdams vėjas tik piktai.

Pražilo medžiai dar jauni, 
Ir krinta lapai negyvai: 
„Kam save laime gaivini!
Ir kam dar žalias lingavai!“ —

Užmiršk svajas, lai jos rudens 
Šaltų akių nebematys.— 
Kai tave saulė sugraudens, 
Atmink, kad buvo — tik viltis! —
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jančit-oc A. Vaičiulaitis

Rachelė
Ji gimė toli nuo švento miesto ir margos minios triukšmo, 

ten, kur kalnų pakriaušėse sėdėjo mirti paskirtieji, o tamsiuose 
urvuose gyveno siaubas. Tų liūdnų sutvėrimų veidai buvo panašūs 
į laukinių bičių korį. jų jėgas ir užnuodytą gyvybę sekino pro 
šalį lekiančios valandos, juodos dienos. Tylu ir šiurpu buvo ten. 
Nei paukščiai tam slėny nečiulbėjo, nei laukinis žvėris neužklydo. 
Tik saulė, nušviesdama vakare paskutiniais spinduliais aukštas 
kalnų viršūnes, žvilgterėdavo į jų skurdžią būklę.

Vėjas ir tyrai siautė juos.
Motina paėmė mažutį kūdikį ant rankų ir prabilo;
— Tavo dienos bus tamsios ir neramios. Užnuodytas kraujas 

ir tėvų liga jau teka tavo gyslose. Nuo šitos- valandos, kai tavo 
gyvenimas ir mirtis sykiu prasidėjo, tu nyksi, kaip Izraeliaus 
pakirsta garbė, liegsi per metų eilę, kaip tavo raupsuotieji broliai. 
Šios akys neregės žmonių pasaulio, neišvys švento miesto gatvių 
ir prosenių kapų, nė Dievo išdidžios šventyklos. Tavęs nieks 
nuotakos rūbais neapvilks, neuždės vainiko ant galvos, nepilstys 
vyno į skambančias taures ir nepūs trimitų per vestuvių šaunią 
puotą.

Nenunešė jos į Viešpaties namus, balto karvelio niekas ne- 
. aukojo. Kančios ir vienatvė turėjo būti jos kelias.

Mergaitė, gimusi iš raupsuotų tėvų, graži, liekna tam slėny 
augo. Tik nerimas baisus jos dvasią graužė: norėjo žinoti, ko tie 
žmonės, kur aplink gyvena ir lyg šešėliai vaikšto, toki nusiminę, 
kodėl jų veidus skausmas ir liga iškraipė. Ir manė ji, kad visas 
pasaulis ten prasideda ir baigiasi, nesuprato, jog už smiltėtų tyrų 
ir už kalnų yra kita žmonių karalystė, džiaugsmo ir palaimos 

„apsupta.
Kai vakaras ateidavo, kai raudoni spinduliai įsiskverbdavo 

į tamsiausias jų lindynių kerteles, sėsdavo Rachelė ant akmens 
ir klausdavo motiną ligonę:

— Sakyk man, kas tas žydras plotas, kur ten toli tyrų 
kraštą siekia?

— Tai dangus, dukrele mano, kur didis ,ir galingas Jehova 
tvarko žemę ir mėnuliui jo tekėjimą duoda. Iš ten jis regi visų 
žmonių giminę. Pulk prieš jo veidą ir pagarbink šventą vardą.

— Argi Viešpats valdo šituos žmones, kur toki negražūs ir 
liūdni aplink slankioja?

— Oi nei Apveizda juos mato, nors mirties šešėlis juos 
pridengė. Bet yra miestų, auksu žėrinčių, ir gatvių baltu mar
muru grįstų. Ten vaikščioja tautos didieji ir įstatymų žinovai. 
" toji giminė neša Jehovai daugybę dovanų, jo garbei smilkalų 

mių degina.
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— Motina, nors tų žodžių duktė nesupranta, bet anie žnip- 
nės gražūs turi būti, o jų akys giedresnės už Libano viršūnes,' 
kai jas rytmečio saulė nuskaidrina.

— Kol tavo akys neišvys jų veido, ir ausys neišgirs jų balso 
nežinosi, kas yra žmonių giminė.

— Ar galima ten nuvykti, ir miesto gatvėmis vaikščioti ir 
pas tautos rinktuosius nueiti?

— Ne! Kaip paprastos žmonių minios neįžengs į Šventų 
Šventovę, taip raupsuotas kūdikis neregės mūsų tėvų ir pranašų 
miesto, kur karalių sostai sudėti ir garsi praeitis glūdi.

Nuo tada Rachelė susimąsčiusi stovėjo ir žiūrėjo į tą kraštą, 
kur dangus žemę siekia. Ten, toli toli, gyveno žmonės. Ji troško 
pamatyti laimingųjų būrį, kuriems Viešpats malonių daug daugiau 
davė nekaip tyrams smėlio. Menko ji, ilgesio, ligos prispausta.

Kartą, kai ji klausė motinos, ar žmones, tolimam krašte 
gvvenančius, taip pat liga kankina, devyni raupsuotieji, kur ne
toliese gyveno, atsakė, slinkdami pro šalį:

— Skaudi votis negraužia jų, nors jie daug didesni nusi
dėjėliai nekaip mes.

— Gal, jie geriau žino paslapties kelius, prabilo dešimtas 
vyras.

Mergaitė vėl kalbėjo, sėdėdama prie motinos kojų:
— Sakyk man, kam tu per savaitę dusyk eini į tyrus, kur 

dažnai šėlsta, audrose paskendę. Aš, žiūrėdama į tave, tolstančią 
nuo manęs, norėdavau bėgti paskui ir padėti tau sunkioj kelionėj.

— Einu į baisiąją dykumą maisto ieškoti. Kasdie atvyksta 
geros širdies žmonių būrys ir ten, kur tyrai pasibaigia, palieka 
maisto. Paskui jie pasitraukia, kad liga, kuri mus kankina, neįeitų 
i jųjų kūną.

— Leisk, motina, kitą sykį palydėti tave sunkioje kelionėje'.
— Nors ilgas kelias, bet tavo noras ir ryžtumas tave tvirtą 

padarys. Įžengsi tu į smėlio ir kaitros viešpatiją.
Rachelė matė žmones! Jų asilai toli juos buvo nunešę, 1 "■

jos atvyko. Ji išvydo daug žaliuojančių medžių, o už jų auk 
viršūnių baltus, spindinčius taškus, kaip naktį danguje žvaigž' 
— tolimo miesto aukštas bonias.

— Koks čia nuostabus pasaulis! Ar negalima įeiti į 
sritį, nuvykti, kur anie žmonės vyksta?

— Mūsų skausmai neturi laimingųjų džiaugsmo drumsti; 
mūs baisus šešėlis neturi jųjų, Viešpaties keliais einančių, trukdyti.

Mergaitė nuliūdo ir širdies gilumoj taip skundėsi:
— Jehova, kam mane leidai daug nelaimingesnę už kalnų 

šaltinį, už Libano kedrą! Jų vienas ramus sau teka, antras ramus 
sau šlama, o mano širdis kankinsis amžinai. Dvasia mano skris 
per tyrus, per mums užgintas pievas, lėks ji pro medžių siūbuo
jančias viršūnes, kad akis nors vieną sykį laimingųjų gyvenimu 
soti būtų.

*
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Liūdnai žiūrėjo į mėlynas tolstančiųjų skraistes, plevėsuo
jančias nuo vėjo, paskui nuleido galvą ir tarė:

— Grįžkim...
Daug sykių Rachelė ėjo, bet tik vieną sykį rado žmonių, 

kur sustoję kalbėjosi ir ginčijosi. Jų žodžiai karšti buvo ir smar
kūs, kaip audra. Pamatę ją sušuko:

— Klausykit žodžių, kur jums sakys didžių daiktų mačiu
sieji. Galingas pranašas pasirodė mūsų šaly. Jo valioje yra visos 
pajėgos. Audra ir vėjas klauso jo, kaip klusnus vergas. Išrinktoji 
tauta seka jį. Pasakykit sugrįžusios, kad didis pranašas mums 
duotas ir kad jis tautą išgelbės.

Žmonės, kur urvuose gyveno, liūdni sutiko gandą, tik tie 
dešimt raupsuotųjų vyrų prabilo:

— Mes eisim ir pranašą regėsim. Niekas mums neužgins 
įkelti kojos į gyvenamus kraštus. Iš tolo žiūrėsim į jį, o jis, jei 

fr<frjehova taip norės, ir mus matys.
Rachelė ir jos motina liko vienos. Per dienas sėdėjo ji ties

■ įauga ir laukė žinios ar tolimo ženklo nuo tų keleivių. Vieną
vakarą, jai besėdint ir bemąstant, šmėkštelėjo devyni šešėliai. 

J Prieš ją stovėjo devyni sveiki ir gražūs vyrai. Jie tarė:
— Tai mes, Rachele.
— As jus nepažįstu ir nežinau, ko į mirties salį atėjote.
— Argi nepažįsti savo kaimynų, kur skundais ir vaitojimais

■ tavo dienas sunkino?
— Ar mano akys aptemo, kad nematau ligos suėstų veidų?
— Pranašas mūs veidus sveikus padarė, o ligą iš mūsų 

išvarė ir į žemės vidurius nutrėmė.
— Bet jūs juk dešimt buvo?
— Dešimtas grįžo padėkoti, bet mes iš didelės laimės visa 

pamiršom. Dabar liudijam tau apie didžius daiktus. Štai ir de
šimtas.

Rachelė paklausė.
— Ar pranašas visus išgydo ir priglaudžia?
— Visus, nuo mažo kūdikio lig mirštančio senio.
— Kaip pas jį nueiti, kur kelias rasti?
— Visa šalis skamba jo vardu, jo balsą girdi kiekvienas 

ogus.
Atsitiko, kad Rachelės motina užmerkė akis ir pabudo am

žinybėje. Tie dešimt vyrų iškeliavo į pasaulį. Svetimi buvo aplink 
ją, jie netraukė jos prie savęs.

Ilgesys nešė ją į šalį, kur pranašas vaikščioja ir visus pri
glaudžia. Pasiryžo eiti ir melsti galingąjį, kad padarytų jos veidą 
gražų, kad piktą ligą iš jos išvarytų ir į žemės gelmes nutremtų.

Išėjo Rachelė pranašo ieškoti, išklydo į nežinomą šalį, į 
svetimus žmones.

būna, žemės duktė
tavo keliai.

Tegu , tavo kelionė palaiminta ir tegu
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* *
*

Ežeras buvo nurimęs, tik mažos bangos ritosi jo paviršium, ‘ 
o aplink, neaukštuose šlaituose, žmonių minios sėdėjo ir klausėsi 
dieviškų žodžių, išminties ir teisybės žodžių. Mokytojas stovėjo 
valtyje; jo žodžiai buvo malonūs, kaip Dovydo arfa, jo akys 
švietė paslaptinga jėga.

Rachelė žiūrėjo į jį iš tolo ir nedrįso artyn prieiti. Tačiau 
girdėjo jo kalbą, malonės ir šviesos žodžius. Kai jis baigė, norėjo 
mergaitė prisiartinti, bet minia vijo ją šalin ir sakė:

— Ko atėjai mūsų ramybės drumsti? Argi negali su savo 
nelaimės draugais nuošalioj vietoj lindėti? Nori, gal, kad tave 
už įstatymų laužymą nubaustų?

Kiti taip kalbėjo:
— Pranašas tik teisingiesiems savo mokslą teskelbia. Vieš

pats baudžia tave už nuodėmes, ir tu negali jo balso klausyti.
— Tiesa, prabilo moterų būrys, jis visus gydo. Bet tie 

nelaimingieji yra lyg dagiai, kur pakeliui painiojasi ir kojose 
žaizdas daro.

— Tai bėk, nelaimės vaike, pas savo brolius ir nevaikščiok 
daugiau mūsų keliais.

Ir išsisklaidė jie, tai pasakę, po plačią apylinkę. Vieni nuėjost^ 
į namus, kiti medžių pavėsiuose pasilsėti susėdo, Rachelė priėjo^ 
prie ežero ir išvydo toli besisupančią valti, kaip mažą tašką,'; 
melsvos miglos apsiaustą. Bangos, nedidelės bangos, saulės stačių '^ 
spindulių nušviestos, plasdėjo prie jos kojų ir ritosi atgal, lyg 3 
auksinių žuvų būriai.

Norėjo pranašą pasiekti, pulti prieš jį ir malonės prašyti. 
Bet gilūs vandens plotai buvo jų tarpe. Ji klaidžiojo pakrantėmis, į 
paskui apsigręžė ir pasileido į šalies gilumą, tikėdamasi ten jį rasti, 
Žmonės, ją pamatę, traukėsi iš kelio ir sakė savo sūnams ir 
dukterims:

— Bėkite nuo jos, kad nepalytėtumėt raupsuotosios rūbų 
krašto ir kad liga jūs neapsėstų-

Ilgai vaikščiojo Rachelė po tą šalį misdama, ką jai keleivis 
numesdavo.

Ji priėjo plačią upę oleandromis apaugusią, kur paukščiai 
dieną ir naktį neapsakomai gražiai čiulbėjo. Ten visa gamta jau
nyste ir gyvybė kvėpė. Radusi brastą, perbrido į kitą krantą^ 
ir netrukusi pasiekė vieškeli, kur pamatė žmonių minias. Ji ne* 
žinojo, kad jie eina į miestą didžiosios šventės švęsti. Sekdama 
paskui juos, išvydo tolumoj baltus miesto mūrus. Slapta įsėlino 
pro vartus į miestą ir klaidžiojo nežinodama, kur dingti. Minia 
ir triukšmas ją apsvaigino.

Rachelė stovėjo didelės aikštės vidury, kai prisiartino nepa
žįstamas vyras, sustojo keletą žingsnių nuo jos ir prabilo:

— Ko ieškai, Rachele?
Pakėlus akis, pamatė ji vieną tų vyrų, kur pranašas išgydė, 

ir tarė: __
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— Viešpaties.
— Deja, atsakė tas, jį tauta apkaltino ir į teismą nuvedė.
— Argi jau nebus man lemta jis pamatyti ir išgyti? Lyg 

tam tyrų vėjas troškino mane, sielos ir kūno kančias kenčiau, 
kad stovėčiau aikštėse viena, lyg apleistas prosenių paminklas?..

— Nežinau, ką turėčiau tau patarti, tik jaučiu tavo nelaimę 
ir drauge liūstu.

Rachelė išėjo iš miesto ir klaidžiojo, nepažindama nei kelio 
nei vietų. Nuvargusi užsnūdo ties aukšta uola, o kai pabudo, pa
matė, kad visa gamta nerami tapo. Tolumoje išvydo žmonių 
minią, kuri vedė tris nusikaltėlius į bausmės vietą. Jie, priėję prie 
vieno kalno, iš kur visą miestą su jo puikiais rūmais galėjo regėti, 
sustojo.

Mergaitė žiūrėjo į tą vaizdą, kaip pro sapnus, ir nieko ne
suprato, nieko nejautė, tik, kai iškėlė aukštyn tris kryžius, ji 
gailiai suvaitojo, nes tarp jų pranašą pažino. Sielvartų apimta, 
puolė ji verkdama ant žemės ir šaukė:

— Pasakyk man, uola, argi amžinai turėsiu kęsti? Štai, žmo
nės mirti pasmerkė mano viltį, kuri man išganymą nešė. Jehova!..

Staiga žemės viduriai dusliai sudundėjo, ir uola pasviro. 
Juodi debesiai užėjo, ir baisi vėtra pakilo. Visi gyviai, išsigandę 
tamsių gamtos galybių, išsislapstė. Paukščiai virpėjo lizduose, o 
žvėrys urvuose.

Ir uola pasviro. Griūdama, rodos, supratus mergaitės žodžius, 
sudundėjo ji, kaip tolimas griaustinis, ir jai pasirodė, kad uola 
taip bylojo:

— Ne, ne! Tu gražiausia būsi tarp žemės dukterų.
Griūvančios uolos skeveldra pataikė į jos galvą, ir ji par

puolė. Mirštąs pranašas pakėlė akis ir išvydo Rachelę. Jo žvilgsnis 
padare jos veidą tarp visų žemės dukterų gražiausią. Ir ji, kai 
paskutinį sykį atsiduso, už visą Izraeliaus giminės šlovę puikesnė 
atrodė.
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A. Tylenis

Prie žibintų laužo
Kalba, pasakyta per Ateitininkų Reorga

nizacinę Konferenciją 192/ m. liepos m. 17 d. 
Palangos pajūry prie žibintų laužo.

Broliai, sesers!

Didžiu džiaugsmu plaka mūsų jaunos širdys. Galinga viltimi 
liepsnoja ugningos sielos. Mes jaučiame, mes matome, kaip 
skleidžiasi naujosios Lietuvos žiedai, kaip stiebiasi jie aukštyn 
prie saulės spindulių...

Naujoji Lietuva! Tavo prisikėlimą mes sveikiname, kaip 
mūsų tautos didžių laimėjimų ir skaisčios didingos ateities pirmą 
švystelėjimą.

Lyg perkūno griausmai nuaidėjo, nubangavo po visą kraštą 
„Pavasario“ ir „Ateities“ naujų idėjų garsai — ir prisikėlė Lie
tuva — dvasinės laisvės aureolė nušvito kruvinoj, liepsnojančioj 
jos padangėj...

Prisikėlė Lietuva, sena, nukankinta, sukruvinta Lietuva! 
Svyruodama žengė pirmus laisvės žingsnius ir ėjo drebėdama del 
rūstaus likimo ir paslaptingos ateities... Jos gyvybės kraujas — 
svetimųjų iščiulptas, didžiosios jėgos išsekusios, beeinant amžių 
kryžiaus keliu...

Bet štai, prieš jos akis iškyla šviesus, didingas naujosios 
Lietuvos siluetas. Lyg aušros švyturiai klaidžią naktį, jis atgai
vino didžiojo keliauninko viltis, lyg žvaigždėmis spinduliuojantis 
dangus, džiaugsmu pripildė neramią sielą... Palaima ir džiaugs
mas senajai tėvynei! Prisikėlė naujoji Lietuva ir, akis įsmeigusi 
l žvaigždynus it žemės uola remdamosi, drąsi, vilčių liepsnom 
degdama, žengia į priekį naujoji Lietuva, žengia tiesiu, amžinuoju 
keliu... Nėra didesnės laimės, nėra gilesnio džiaugsmo tautai, 
kaip matyti savo galinguosius sūnus, einančius tikrosios tiesos 
keliais. O tas kelias, kuriuo žengia naujoji Lietuva, taip tikras 
ir teisingas, kaip pati amžinoji buitis...

„Aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas“ — štai ta granito uola, 
kuria remiasi naujoji Lietuva.

Ar buvo, ar yra ir ar gali kada atsirasti pasauly žmogus, 
kuris šviesių orotu, gryna sąžine išdrįstų pratarti šiuos žodžius 
— „Aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas?“ Nebuvo, nėra ir nebus!..

Tik pati dieviškoji išmintis, pats Dievo Sūnus galėjo pa
skelbti pasauliui tą didžią tiesą, kuri visą žmoniją vestų amžiny
bės keliu...

Palaima tautai, kurios vairas pakreiptas amžinybės keliu, 
laimė ir džiaugsmas mums jauniems, tuo keliu einantiems!

Džiaukimės, broliai, nes mes žinome — kodėl einame ir kur 
einame. O kiek yra pasaulio sūnų, kurie tikrai nežino, kodėl 
ir kur einą! Klaidžioja nelaimingieji be tikslo, be šviesių idealų,

•***[.* ‘ *****
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be vilties, kol šalto grabo lenta užvožia paskutinį, juodą gyveni
mo lapą.

Džiaukimės, kad Apvaizda leido mums eiti tuo keliu, kurio 
nei laiko nei erdvės skirtumai pakeisti negali, kuris iki tol spin
dės pasaulio sūkuriuose, kol saulė švies ir žemė gyvybe kvė
puos...

Tačiau žinokim — tas amžinybės, tiesos kelias yra nuties
tas per šio pasaulio klaidžiuosius kelius. Po mūsų kojomis vi
sada pasilieka žemė, toji žemė, kur aštrios uolos, tamsios bedug
nės niūkso, kur sopulių ir džiaugsmų versmės putoja, kur gėrio 
ir nedorybių šaltiniai liejasi, kur ašarų pakalnė, kur gaivalingų 
jėgų chaotiškas siautimas!.. Štai, tokios žemės keliais eina am
žinasis tiesos kelias... Ir čia aštrios uolos, juodos pragarmės 
pakirs dažnai mūsų kojas, dažnai griūsime į kietus akmenis ir 
kruvinomis žaizdomis kvėpuosime...

Bet nenusiminkim... pakelkim žvilgsnį į dangaus gelmes, į 
žvaigždynus, širdyje vėl žiebkim meilės ugnį — ir vėl pakilsim 
ir ugninga drąsa veršimės į priekį...

Idealų kelyj didi priešai pakils prieš mus, persekios ir ko
vos... Tačiau, ne kardu ir ugnim su jais kariausim: prieš kruvi
ną kardą pakelsim taikos, ramybės kryžių, prieš keršto liepsną, 
atkreipsim meilės ugnį... Meilės liepsnos pergalės ir granito šir
dį ir plieno kardą!..

Idealų kelyj didžios pagundos vilios mus nugrimsti į purvi
ną žemę ar paskęst tuščių svajonių klaikynėse... Tačiau tegul 
visada mūsų širdys būva nukreiptos į amžinąją saulę, o kojos 
remias žemės granitu...

Statykim didingą gyvenimo rūmą, kurio pamatai žemės uo
lose niūksotų, o viršūnė dangaus žvaigždynus skrostų!..

Malonūs draugai! Šiomis simboliškomis iškilmėmis mes 
vainikuojame savo kilnios organizacijos didžiuosius darbus ir 
laimėjimus. Metę žvilgsnį į praeitį, sustoję dabartyj, tiesiame vei
kimo perspektyvas į paslaptingąją ateitį. Ieškojome naujų veiki
mo būdų, nustatėme tobulesnes formas, kurios sėkmingiau padėtų 
mums eiti amžinuoju keliu ir pasiekti didžiuosius idealus. Tegul, 
tat, ši džiaugsmo ir triumfo valanda sustiprina mūsų laimėjimo 
viltis ir užžiebia jaunas širdis idealų meilės liepsnomis. Didin
goji jūra, kurios pakraščiais šį vakarą ėjome žibintais šviesdami, 
tegul visada primena mums ■ amžinybės kelią, o šviesūs žibintai — 
idealų saulę ir žvaigždes. Akyvaizdoj žvaigždėto dangaus, ošian
čių jūros vandenų ir liepsnojančio žibintų laužo, prisiekime savo 
krauju ir gyvybe — ligi grabo lentos eiti Dievo ir tėvynės ke
liais ir šviesti save, savo brolius Kristaus mokslo spinduliais.

Meile liepsnokim, viltim žaibuokim, darbais kovokim — tat 
prisikels tėvynė Lietuva, skaisti, dora ir jos padangėj suplevėsuos, 
mūs’ vėliava!
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Atsišaukimas i visus Ateitininkų Fede
racijos narius

Draugės Ateitininkės ir Draugai Ateitininkai!
Šios vasaros Reorganizacinė Ateitininkų Konferen

cija yra reikšminga visų ateitininkų gyvenimui. Ateiti
ninkų ideologijos supratimas pagilintas ir naujai sufor
muluotas principų bei pareigų pavidalu, organizacijos 
įstatai žymiai pertvarkyti, užbrėžti nauji veikimo planai ir 
parinkti nauji'vadovybės organai. Ateitininkų gyvenime bei 
veikime numatomas naujas išsivystimo periodas, kuriam 
turi būti statomi tam tikri aktualūs uždaviniai ir renkamos 
reikalingos vykdomosios priemonės.

Tokiu metu naujai išrinktoji Ateitininkų Federaci
jos vadovybė laiko savo pareiga kreiptis į visus Fede
racijos narius ir juos paakinti, kokie yra svarbiausi ir aktua
liausi at-kų uždaviniai, ir koks, bendrais bruožais tariant, pri
valo būti ateitininkų veikimo planas artimiausioje atei
tyje, kad, naujam Ateitininkų Kongresui susirinkus, ga
lima būtų aiškiai konstatuoti planingai įvykdytų atsie- 
kimų ir jie imti pagrindu naujiems platesniems užsi
mojimams.

Reik juk žinoti, kad kilnusis ateitininkų tikslas — 
visa atnaujinti Kristuje — yra toks neaprėžtas jokiomis 
^ribomis idealas, kuris nuolatos reikalauja tolimesnės pa
žangos, nesitenkindamas jokiais daliniais ir todėl lygsta- 
mais laimėjimais. Jis reikalauja nenuilstamos pažangos, 
.kaskart naujų pasiryžimų, atkartotinų atsinaujinimų iš vi- 
<daus, nuolatinio budėjimo dvasios reikalų sargyboje, 
t Pasirinkus tokį kilnų tikslą-idealą, yra pirmas su juo 
' apsilenkimas, jei nėra aiškiai jaučiama ir nusimanoma, 
į kad jis uždeda svarbių prievolių, reikalaudamas suprati- 
•mo, išsižadėjimo, pasiaukojimo ir veiklumo. Kilnumas 
' sudaro prievolių, ir to pakanka, kad ateitininkai jaustųsi 
įpareigoti ištesėti didžiajam savo tikslui-idealui, ir, 
nuolat eidami pažangos keliais, nesiliautų ruošęsi nau
jiems laimėjimams. Toks nusistatymas nenuilstamai eiti 
pažangos keliais turi būti bendra visiems ateitininkams 
nuotaika, žengiant jiems į naują gyvenimo bei veikimo 
laikotarpį.



Prof. St- Šalkauskis
Vyriausias Ateitininkų Vadas
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Šitokia nuotaika, susidaranti aukštojo ateitininkų 
idealo akivaizdoje, nė kiek neprivalo kliudyti imti eili
nius ir todėl dalinius savo uždavinius su visu uolumu 
ir vykdyti juos praktišku nusistatymu, kuris leidžia sy
kiu laikyti savo akivaizdoje ir momentų reikalus ir prin
cipų reikalavimus. Bet taip ar šiaip, norint, kad ateiti
ninkų gyvenimas bei veikimas eitų reikiama pakraipa, 

■ reik visu pirma giliai įsigyventi į ideologinius ateiti
ninką pagrindus, kaip jie naujai yra suformuluoti 
ateitininką principuose bei pareigose. Tai yra pirmu
tinis ateitininkų uždavinys, einant į naują gyvenimo bei 
veikimo laikotarpį.

Naujai suformuluotuose ateitininkų principuose bei 
pareigose rado atsižvelgimo visos svarbiausios gyveni
mo bei veikimo sritys; o gi kiekvienoje srityje buvo at
sižvelgta tiek į tai, kokios yra realaus gyvenimo tenden
cijos, tiek ir į tai, kaip šitos tendencijos turi būti sude
rintos su ateitininkų vyriausiais principais. Visur har
moninga krikščioniškosios pasaulėžiūros pusiausvira tar
navo vedamąja mintimi, statant gaires ateitininkų gyve
nimui bei veikimui ir orientuojant juos didžiosiose lai
ko problemose. Einąs iš vidaus tikėjimo ir mok
slo susiderinimas, tautiškumo ir universalumo sutaiko- 
mumas, šviesuomenės ir liaudies solidarumas, rin
ktinės geruomenės ir plačiųjų liaudies masių su
taikymas, savitarpinis teorijos ir akcijos naudin
gumas, didysis moters uždavinys laukiamajame šeimyni
niame atgimime, privalomas visiems visuomeniškumas,— 
štai tik keletas vedamųjų idėjų, kurios padėtos į ateiti
ninkų principų bei pareigų apsprendimą. Ateitininkams 
yra būtina su šitomis, kaip irgi su kitomis savo ideolo
gijos idėjomis, intymiai susigyventi, jos komentuoti, stu- 
juoti, aiškinti ir tobulinti, kad tokiu būdu artimiausioje 
ateityje galėtų būti įgytas taip reikalingas visai • aiškus 
ideologinis susipratimas.

Ideologinis kokios nors žmonių grupės nusistatymas 
tik tada yra tikrai realizuojamas gyvenime, kai Šita grupė 
įstengia atatinkamai susiorganizuoti. Reorganizacinė Pa
langos konferencija ir turėjo, tarp kitko, savo tikslu taip 
pertvarkyti ateitininkų organizacijos pagrindus, kaip to
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reikalauja dabartinio mūsų gyvenimo aplinkybės. Nors 
galinga ir gerai sutvarkyta organizacija tegali išaugti tik 
per žymiai ilgesnį laikotarpį, negu tasai, kuris tenka iš 
viso ateitininkų organizacijai gyvuoti, vis dėlto reik ti
kėtis, kad atėjo laikas pastatyti jinai ant tvirtesnių orga
nizacinių pagrindų sąryšyje su organizacinių sugebėjimų 
ugdymu ateitininkuose ir jiems vadų auklėjimu. Todėl 
antras iš eilės svarbus bei aktualus ateitininkų, užda
vinys yra realizuoti pažanga organizaciniame susitvar
kyme, einant Palangos konlerencijos nurodytais keliais.

Artimiausias laikotarpis turės irgi parodyti, kokie 
trūkumai liks dar ik* naujam Kongresui ateitininkų or
ganizacijoje neatpildyti, ir kokie bus eiliniai organizavi
mosi uždaviniai. Rūpintis organizacijos tolimesniu pato
bulinimu yra kiekvieno sąmoningo ateitininko prievolė. 
Bet todėl irgi kiekvienas ateitininkas turi žinoti, kad or 
ganizacijos tobulumas pareina nuo organizacinių nusitei
kimų bei sugebėjimų, kuriais pasižymi jos nariai. Tai 
uždeda ateitininkams prievolės stengtis įsigyti tokių pa
lankių organizacijos gyvavimui nusiteikimų, kokiais kad 
yra drausmingumas, tvarkingumas, punktualumas, drau
giškumas ir sugebėjimas paklusti vienu atveju ir vado
vauti kitu, kai to reikalauja gyvenimo bei veikimo 
aplinkybės ar organizuota draugijos valia.

Sykiu su organizavimosi reikalu šiais laikais yra la
bai aktualus klausimas apie vadų ruošimą savo organi
zacijai. Jokia didesnė organizacija negali klestėti, jei ji 
nesugeba atrinkti iš savo narių labiausiai apdovanotų ir 
geriausiai nusiteikusių asmenų ir paversti juos tikrais savo 
vadais. Todėl, jei iš vienos pusės visuose ateitininkuose 
turi būti auklėjami organizaciniai nusiteikimai bei suge
bėjimai, tai rinktiniai ateitininkai turi planingai auklėtis 
ir būti auklėjami vadovavimo reikalams. Studijuoti ir šiaip 
jau rūpintis organizacinio darbo bei vadovavimo teorijos 
ir technikos klausimais yra viena iš ateitininkų pareigų, 
susidarančių sąryšyje su antruoju uždaviniu realizuoti 
pažangą organizaciniame susitvarkyme.

Tamprus ateitininkų susiorganizavimas tėra vien prie
monė jų idealams vykdyti gyvenime. Todėl besiorganizuo-
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darni at-kai visų pirma rūpinasi tinkamai pasiruošti tiems 
uždaviniams, kurių pastatys jų gyvenime vyriausias jų 
tikslas-idealas — visa atnaujinti Kristuje. Ogi šitas tikslas- 
idealas jau dabar nuo ateitininkų reikalauja ir reikalaus 
visados aktyviai nusistatyti prieš pasaulio dechristianiza- 
ciją. Kad ateitininkai galėtų dirbti didelį religinio atgi
mimo darbą savyje ir aplinkiniame pasaulyje, reik visų 
pirma stabdyti dechristianizacijos vyksmas tiek savyje, 
tiek ir visuomeninėje aplinkumoje. Iš tikrųjų tai yra sunki 
kova, kuri reikalauja ne tik sąmoningo atsidėjimo ir šau
naus pasiaukojimo, bet ir labai rūpestingo pasiruošimo, 
tikriau pasakius, apsiginklavimo. Ir štai trečias labai 
aktualus šiais laikais ateitininką uždavinys yra fizi
nis, dorinis ir protinis apsiginklavimas kryžiaus kovai 
su pasaulio dechristianizaciją, Mes nebijome aiškiai iš
tarti šiuos žodžius, kurie kai kam gali pasirodyti per 
daug šauniais, bet tik reikalaujame juos gerai suprasti.

Mes gyvename nepaprastais laikais. Pasaulis, pate
kęs į kovojančių gaivalų sūkurį, nustojo pusiausviros. 
Moderniosios kultūros linkmė, ėjusi iš reformacijos per 
prancūzų revoliuciją į mūsų laikus, parodė mums, prie 
kokių katastrofų jinai vedė vadinamąjį kultūringą pasaulį. 
Pasirodė, būtent, kad pašlijęs į dechristianizaciją pasaulis 
net didinguose kultūros laimėjimuose Blėpė nusižudymo 
ginklą. Atsipalaidavimas nuo amžinų nelygstamųjų prin
cipų padėjo įsivyrauti žemiems žmonių instinktams, ne
šantiems mirtį net tai kultūrai, kuria nelaimingas pasaulis 
didžiavosi su tokiu pasitikėjimu. Einančiam dechristiani
zacijos linkme pasauliui gresia visiško suirimo ir subar- 
barėjimo pavojus. Pažiūrėkime tik į karo ir revoliucijos 
pagamintą dorinį sumenkėjimą, į įsivyravusius naujus 
įpročius; pastebėkime tą gyvenimu smaginimosi geidulį, 
kuris apėmė mases; atidarykime akis į tą sulaukėjimą^ 
kuris reiškiasi madoje, apsirėdyme ir pasilinksminimuose^ 
— ir mes aiškiai pamatysime baisią dekadenciją, kuri 
tegali vesti toliau tik į puvimą bei žlugimą. Ogi ten, kur 
yra palinkimo į suirimą, atsiranda visados destruktyvinės 
jėgos. Bolševizmas ir yra ne kas kita, kaip destruktyvinė 
galybė, kuri neišvengiamai turėjo atsirasti pašlijusiame į 
dechristianizaciją ir subarbarėjimą buržuaziniame pasaulyje.
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Barbarai eina į mus iš tikro, bet šį kartą jau ne iš ša
lies, kaip kad yra buvę griūvant graikiškam romėniškam 
pasauliui, bet iš vidaus, iš dechristianizuoto žmogaus in
stinktų.

Tokiu metu kilnusis tikslas — visa atnaujinti Kristuje 
— yra gelbėjimo šūkis. Kaip, einant į mūsų gadynę, 
krikščionija pasidarė kultūrinės pažangos ir naujų laimė
jimų veiksnys, taip lygiai mūsų dekadencijos laikais iš
ganymas ir tikra pažanga tegali ateiti su religiniu atgi
mimu, kuris prieš dechristianizacijos linkmę, paimtą tiek 
buržuaziško, tiek ir proletariško pasaulio, pastatys pilnu
tinį krikščioniškosios kultūros idealą.

Bet taip statant klausimą, pašlijęs į dechristianizaciją 
pasaulis ir krikščionija, skelbianti religinio atgimimo 
idealą, yra dvi stovyklos, kurios negali išvengti kryžiaus 
kovos. Bet krikščionys privalo ypatingai gerai suprasti, kad 
materialinis ginklas, niekados netikęs apaštalavimo dar
bui, yra dabar kenksmingesnis, negu kada nors. Todėl, 
kai mes kviečiame ateitininkus apsiginkluoti fiziniu, do
riniu ir protiniu būdu kovai prieš pasaulio dechristianiza
ciją, mes turime galvoje tą dvasinį apsiginklavimą, kuris 
apgintų ateitininkus nuo dechristianizacijos pagundų ir 
suteiktų jiems pakankamai moralinio autoriteto garbin
gai stoti ateityje į didelį apaštalavimo darbą einant reli
ginio atgimimo keliais. Tam tikslui ateitininkai turi būti 
tvirti kūnu, kad galėtų pakelti dideles pastangas; jie 
turi patobulinti dorinį savo išsiauklėjimą, kad galėtų 
įgauti entuziastiško išsižadėjimo bei pasiaukojimo kovai 
su pasaulio dechristianizacija; jie turi irgi pagilinti intelek
tualinį savo išsilavinimą, kad galėtų atsiekti tikros kul
tūros viršūnes ir iš jų aiškiai spręsti, kas mūsų pasaulyje 
yra neigiamo ir kas teigiamo. Gerai suprastas fizinis la
vinimasis, dorinis auklėjimasis ir protinis lavinimasis, 
štai kas yra jūsų apsiginklavimo priemonės.

Šitokis būdas ginkluotis didelei gyvenimo kovai rei
kalauja ne puikybės, bet kuklumo, ne neapykantos, bet 
tolerancijos, ne kultūrinio išsilepinimo, bet iškilimo į ak
tyviosios kultūros viršūnes, kad iš jų galėtų būti aprėp
tos dvasiniu žvilgiu dar platesnės padangės. Bet kuklu-
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mas toli gražu nereiškia atsisakymo nuo kovos su tuo, 
kas yra bloga, kaip lygiai tolerancija nereiškia pataikavimo, 
indeferentizmo ir principų išsižadėjimo, kaip irgi tikras 
kultūringumas nereiškia prabangiško buržuaziško gyvenimo 
sutvarkymo. Sąmoningas dvasinis atsparumas, nuosekli 
principiali gyvenimo linija, geras pavyzdys, įtikrinėjimo 
galia, gerai sutvarkyta spauda ir šiaip jau idėjų propa
ganda, telkimas bei organizavimas teigiamųjų jėgų visuo
meninio apaštalavimo reikalams, pažinimas žmonių rei
kalų ir jų psichologijos, pažinimas mūsų laikų dvasios, 
— štai tik keletas priemonių, kurios gali būti labai nau
dingos kovoje su pasaulio dechristianizacija, ir kurias 
taip ar šiaip ateitininkai privalo pasisavinti, ruošdamiesi 
prie gyvenimo kovos vardan savo kilnaus idealo.

Bet visam tam yra reikalinga, kad ateitininkai būtų tik
rais inteligentiškais gyvenimo darbininkais. Tiesa, mokslą 
einantis katalik’škas jaunimas, taip ar šiaip ruošiasi tapti 
inteligentais. Reik tik, kad šitas ruošimasis būtų visai 
sąmoningas, nes kitaip galima lengvai prasilenkti su tais 
uždaviniais, kurių stato inteligentiškas darbas. Mūsų tauta 
itin laukia naujos tikrų inteligentų kartos, kuri pajėgtų 
atlikti didelius tautinės kūrybos uždavinius. Ir štai sąmo
ningai studijuoti inteligentą uždavinius visuomeninia
me gyvenime if kultūrinėje tautos kūryboje ir sykiu 
nenuilstamai ruoštis tapti tikrais inteligentais yra ket
virtas iš eilės labai aktualus ateitininką uždavinys.

Tik tikrai inteligentiškomis pajėgomis tiek mūsų 
tautinis kultūrinis, tiek ir religinis dvasinis atgimimas te
gali būti pakeltu į tokį aukštumą, kuris duotų mums ga
limybės atsilaikyti prieš mūsų tautybės ir religijos priešus. 
Inteligentija ir privalo sudaryti tokią sąmonįngą vadovybę, 
kuri pajėgtų savo dorinėmis ir intelektualinėmis kokybė
mis pakelti mūsų tautą, visuomenę ir valstybę į tautinio, 
kultūrinio ir religinio gyvenimo aukštybes. Todėl, ruo
šiantis į inteligentiškus darbininkus, yra prievolės ruoš
tis sykiu prie tos vadovaujamos rolės, kurią inteligentai 
turi vaidinti kiekvienoje visuomenėje. Užtylėti šita kilni, 

. bet sykiu Ir labai atsakinga inteligentų pareiga būtų blo
gai suprastu kuklumu, kuris galėtų turėti nepageidaujamų 
išdavų mūsų ateičiai. Todėl sąmoningas ateitininkų, kaipo
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inteligentiško jaunimo, ruošimasis prie vadovaujamos 
rolės lietuvių visuomenėje yra visai natūralūs inteligen
tiškam pašaukimui. Bet užtat reik sykiu gerai nusimanyti, 
kokių sunkių ir atsakingų uždavinių šitas ruošimasis už
deda jaunimui. Ne ambicijos užgaidos ir ne materialinės 
gerovės sumetimai, bet susirūpinimas savo tinkamumu 
inteligentiškam darbui ir būsimu tautos klestėjimu turėtų 
paskatinti ateitininkus įsąmoninti klausimą apie inteligen
tiškos vadovybės sudarymą tautai ir visuomenei.

Tikras inteligentas šalia tokių savybių, kokiomis 
yra sąmoningas orientavimasis gyvenime, drąsi iniciatyva 
ir platus užsimojimas, privalo pasižymėti našiu kūrybiniu 
nusistatymu. Mūsų jaunai inteligentijai kūrybinis pro
duktyvumas yra ypatingai privalomas kaip tik todėl, kad 
jai tenka išsyk dirbti ir tautinio ir valstybinio ir religi- 
nio atgimimo darbas. Be plataus kūrybinio užsimojimo 
negalima bus ne tik atsiekti aukštesnio tautinės kultūros 
laipsnio ir atremti valstybinis gyvenimas į racionalią 
visuomenės tvarką, bet ir atsispirti prieš tą pasaulio 
dechristianizaciją, kuri mums užsimeta sykiu su svetimo
mis įtakomis, einančiomis iš vadinamųjų kultūringų tautų.

Mes neprivalome bijoti kultūrinių skolinimųsi iš 
labiau kultūringų tautų, bet sykiu mes turime labai 
kritiškai ir su visu reikiamu sąmoningumu rinktis iš jų 
tai, kas tinka mūsų aukštiesiems principams, kad kartais 
sykiu su svetima įtaka neateitų pas mus tai, kas yra 
dekadencijos ir irimo apraiškos. Maža to: pašlijęs į de- 
kadenciją ir dažnokai einąs dechristianizacijos keliais 
civilizuotas pasaulis, kaip kad kadaise graikiškas romė
niškas pasaulis, laiko savo prigimtuose laimėjimuose 
didelius kultūros turtus, kurie mums privalu pasisavinti 
ir paversti sudedamosiomis dalimis aukštesnei ir plates
nei kultūrinei sintezei. Jau ne vieną kartą krikščionija 
yra parodžiusi kultūriniu savo užsimojimu, kaip prigimtieji 
pagoniškojo pasaulio turtai gali būti panaudoti krikščio
niškosios kultūros reikalams ir tuo pačiu pakelti į naujo ver
tingumo laipsnį. Pakanka prisiminti mūsų švento mokytojo 
Tomo Akviniečio filosofinę sintezę, kuri yra atremta į 
genialią Aristotelio Stagiriečio sintezę, kad galima būtų

o 2
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įsivaizduoti, kaip nekrikščioniškos kultūros laimėjimai 
grynai prigimtoje gyvenimo bei veikimo srityje gali būti 
panaudoti krikščioniškosios kultūros kūryboje.

Todėl ne ekskliuzįvizmo, bet universalizmo keliais 
mes kviečiame jus, draugės ateitininkės ir draugai atei
tininkai, eiti mūsų tautiškos krikčioniškos kultūros kūry
boje, tik sykiu primygtinai pabrėžiame, kad, einant šita 
universalizmo pakraipa, reik įsigyti ir kritiškos nuovokos 
kultūrinių laimėjimų pasisavinimui ir kūrybinio užsimo
jimo didžiajai krikščioniškos kultūros sintezei sudaryti. 
Mes be reikalo labai ilgai sugaišime, jei nesugebėsime 
[pasinaudoti kitų tautų kultūriniais laimėjimais, bet sykiu 
jmes nustosime savo tautinės individualybės ir krikščio
niškosios vertės, jei neįstengsime įsigyti kūrybinio užsi
mojimo, reikalingo tautiškos krikščioniškosios kultūros 
iškėlimui į visuotinai vertingo gyvenimo laipsnį. Tuomet 
mes paskęstume nesąmoningose ir todėl labai abejotinos 
vertės svetimose įtakose ir imtume vergauti momento 
sensacijoms, madai, žemiems polinkiams ir kitiems dva
siškai sumenkėjusio buržuaziško pasaulio* valdovams.

Tai, kas pasakyta, apie reikalą kurti tautiškąją krik
ščioniškąją kultūrą, duoda teisės pasakyti, kad labai 
aktualiu, penktu jau iš eilės, ateitininką uždaviniu, yra 
įsigijimas kūrybinio, pilno iniciatyvos ir plataus užsi
mojimo, nusistatymo, einant prie tautinės savo lytimi 
ir universalinės savo turiniu kultūrinės sintezės. Šią 
vasarą ateitininkai demonstravo kūrybinius savo atslėki
mus sporto, dainos, vaidybos, literatūros ir mokslo srityse. 
Visur jau einama kultūrinės kūrybos keliais, jau matomi 
tam tikri laimėjimai, kurie duoda vilties, kad pastovio
mis pastangomis per ilgesnį laiką galima laukti iš ateiti
ninkų tokių laimėjimų, kurie pasidarytų visuotinai reikš
mingais ne tik mūsų tautoje, bet visame kultūringame 
pasaulyje. Bet tam reikia nenuilstamo darbo ir tokio 
kūrybinio įsibėgėjimo, kuris gali būti įgytas sąmoningu 
pasiruošimu, bandomosiomis pratybomis ir kuriamuoju 
entuziazmu.

Pagaliau šiais visuomeninio suirimo laikais mes ne
galime neatkreipti visų ateitininkų dėmėsį į reikalą įsigyti
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aiškaus visuomeninio susipratimo, atsakančio krikščioniš
kosios pasaulėžiūros reikalavimams. Krikščioniškoji ka
talikų pasaulėžiūra bendrais bruožais nustato taip pat jų 
pažiūras į visuomeninį gyvenimą. Taip su krikščioniškąja 
pasaulėžiūra negali būti suderintas nei buržuaziškas kapi
talistiško pasaulio individualizmas nei proletariškas socia
lizmas, Krikščioniškoji pasaulėžiūra iš savo esmės tegali 
pritarti vien tokiam nusistatymui, kuris, rimtai skaityda- 
masis su realiomis visuomeninio gyvenimo tendencijomis, 
yra visuomeninės pusiausviros ir visuotinojo solidarumo 
apraiška. Tik per nesusipratimą katalikas gali solidari
zuotis su individualistišku liberalizmu arba su proleta- 
rišku revoliucionizmu, nes krikščioniškoji pasaulėžiūra 
nulemia jau tam tikrą pakraipą pažiūroms j visuomeninį 
gyvenimą, iš kurios negalima išsilenkti nenorint sueiti į 
koliziją su pagrindiniais krikščioniškosios pasaulėžiūros 
principais.

Tačiau turėti principialų nusistatymą visuomenės 
klausimuose dar toli gražu nėra būti partyviniu žmogumi, 
kaip kad dažnai norima manyti, darant ateitininkams 
partiškumo priekaištą. Nepartiškumas nėra dar abejingu
mas ir principialaus nusistatymo stoka visuomenės daly
kuose. Katalikas iš savo esmės yra žmogus, turįs aiškių 
visuomeninių nusiteikimų, kitaip tariant, katalikas iš savo 
prigimties yra visuomeninkas, nes jis yra, kaipo Toks, 
visuotinojo susidraugavTmo’Tšpažintojas. Todėl irgi atei
tininkai, pasiėmę savo pagrindiniu tikslu religinį mūsų 
tautos atgimimą, negali nebūti visuomenininkai, jau kaipo 
katalikai. Taigi kataliko vardas uždeda ateitininkams 
prievolės ir todėl taip pat stato pries juos visados ak
tualų, šeštą jau iš eilės uždavinį, įsigyti aiškaus visuo
meninio susipratimo, atsakančio krikščioniškajai pasau
lėžiūrai, ir rimtai pasiruošti visuomeniniam veikimui.

Ateitininkų organizacija jokia prasme nėra politinė or
ganizacija, bet visuomeninis katalikų nusistatymas, aišku 
savaime, suima į save ir tam tikrą bendro pobūdžio nusista
tymą politiniais klausimais, nes politika tesudaro vieną vi
suomeninio gyvenimo bei vefklmosritį. Tuo pačiu yra kon
statuojamas ateitininkams reikalas įsigyti aiškaus politinio 
susipratimo ir pasiruošti politikos reikalams, (kaip to rei-
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kalauja krikščioniškosios pasaulėžiūros principai, kad, 
išėję į plataus visuomeninio gyvenimo sritį jie pasirodytų 
iš tikro visuomeninės pusiausviros ir visuotinojo solida- 
rūmo šalininkais ir sugebėtų išvengti partyvinio ekskliu- 

< zivizmo, taip kenksmingo visuomenės gyvenime. Tuo 
mes dar nenorime pasakyti, kad katalikai neprivalo bur
tis į politines partijas ir dirbti politinį darbą organizuoto 

; veikimo priemonėmis. Mes tik pageidautume, kad ir ši
toje srityje ateitininkai, išėję mokslą ir subrendę politinei 
akcijai, būtų krikščioniškosios kultūros reiškėjai tame par
tijų gyvenime, kuris yra neišvengiamas visuomenėje, kol 
žmonės diferencijuojasi politinėje srityje pagal savo rei- 
kalus arba savo pažiūras į visuomenės dalykus.

Štai kokie aktualiausi uždaviniai laukia ateitininkus 
artimiausioje ateityje. Mes tikime, kad naujam kongresui 
renkantis, kiekvienas ateitininkas bus jau gerai įsisąmo
ninęs ateitininkų principus bei pareigas, kad ateitininkų 
organizacija bus jau faktinai persitvarkiusi ir sustiprėjusi 
ant reorganizacijos nustatytų pagrindų, kad ateitininkų 
fizinis, dorinis ir protinis pasiruošimas sėkmingai gyve
nimo kovai padarys stambią pažangą, kad jų inteligen
tiškumas atsieks aiškiai pastebimų žymių, kad kūry
binis jų nusistatymas pasireikš vertingais atsiekimais 
menų ir mokslų srityse, ir kad visa tai ras tos visuome
niškos išraiškos, kuri priklauso aukštesnei visuomeninei 
kultūrai.

Naujas ateitininkų kongresas, kuris turės įvykti 1930 
metais, negalės neatsiliepti į atatinkančius tuos metus 500 
metų sukaktuves, per kurias turės būti iškilmingai pa
minėta mūsų didžiojo Vytauto mirtis. Juk šitas mūsų 
praeities didvyris buvo reiškėjas didžiausių užsimojimų 
tautinėje, visuomeninėje, valstybinėje ir net religinėje po
litikoje. Tegul žiaurus likimas jam nėra leidęs iškelti il
gesniam laikui mūsų tautą ir valstybę į pirmąsias Euro
pos tautų eiles; tegul jo gyvenime bei veikime dar daug 
kas buvo surišta su mūsų pagoniška praeitimi; bet 
ne kas kitas, tik jisai gali mums tarnauti prirodymu, ko
kios didingos galimybės glūdėjo ir, tikimės, glūdi mūsų 
tautos gelmėse. Tiesa, šitos galimybės amžių bėgyje nu-
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stojo daug ko iš savo materialinės galybės, bet tuo dar 
labiau pasidarė reikšmingos ir svarbios mūsų dvasinės 
galimybės kultūros ir religijos srityje. Mes tikime, drau
gės ateitininkės ir draugai ateitininkai, kad 1930 metų 
Kongresas, eidamas po Vytauto Didžiojo vėliava galės 
dar ryškiau, negu reorganizacinė Palangos konferencija 
apreikšti glūdinčias jumyse dvasines kūrybines galimybes 
ir demonstruoti kultūrinių atsiekimų, reikšmingų visai mūsų 
tautai. Todėl drąsiai stokime su naujomis jėgomis ir nau
jais pasiryžimais į naują mūsų gyvenimo bei veikimo lai
kotarpį ir uoliai dirbkime mūsų tautinio bei religinio at
gimimo darbą, nė kiek neabejodami, kad Aukščiausiasis 
gausiai laimins geroms mūsų pastangoms.

Kaunas, 1927 metų spalių mėn. 21 d.

Prof. Stasys Šalkauskis 
Vyliausias Ateitininkų Vadas 
Prof. Kan. Pranas Kuraitis 
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Eduardas Turauskas

Vyriausios Tarybos Pirmininkas
Kazys Sapalas 
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Ateitininką Fede
racijos Vyriausios 
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Prof. M, Reinys

Religiniai Ateitininkų siekiniai
Paskaitos, paruoštos Reorg. At-kų Konferencijai Palangoje, santrauka.

Ateitininkai yra mokslus einančiojo lietuvių katalikų jaunimo 
organizacija. Pagrindai, kuriais šis jaunimas organizuojasi yra 
tvirti: mokslas, lietuvybė, gyvasai tikėjimas, doras elgesys. Ka
dangi gyvasai tikėjimas ir iš jo einąs doras elgesys išreiškia di
džiausią ir gražiausią vertenybę, kurios jokia kita negali atstoti, 
tai darosi visai suprantama, kodėl At-kai įrašė savo vėliavoje kilnų 
šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“, religinį šūkį, kuris tačiau liečia 
visą žmogaus gvvenimą ir veikimą. Šituo savo nusistatymu ir 
pasakymu jaunimas nori pilnutiniu, sintetiniu būdu žiūrėti į visą 
gyvenimą, aprėpti visas veikimo sritis, gyventi ir jausti su Kris
tumi, su Kristaus Bažnyčia ir šitoje dvasioje veikti.

Pasižvalgę mūsų tautos inteligentijos tarpe pastebėsime daug 
trūkumų, daug nukrypimų nuo garbingo, bet kartu ir labai atsakingo 
inteligentams uždavinio savo tautoje. Atgyvenęs savo amžių, nublu
kęs, gaminąs dvasios paliegėlius religinis indiferentizmas, tikra kraš
tutinio materializmo liekana, vis dar daug randa sau šalininkų 
ne tiek savo teorija, kiek savo padariniais gyvenime: mat, ne
reikalauja jokio pasiaukojimo, jokio pasiryžimo, nevaržo jokių 
geismų, nors ir visai žemų.

Kur įsibrauja religinis indiferentizmas, ten pradeda gyveni
mas krikti; nes ten dirbama tik tiek, kiek reikia pačiam pramisti 
ir kitus'cgrynai asmeninius savo reikalus patenkinti. Visuomeni
niai veikalai, kur darbuotojui nėra asmeninės naudos, religiniam 
indiferentui visai nerūpi, nes jis neturi jokių motyvų, kurie jį 
pažadintų dirbti kitų naudai ar gerovei. Kada tik sau pataikauja, 
prasideda visokios šeimų dramos, nes ne visa eina taip, kaip 
indiferentui norėtųsi.

Be Indiferentų yra ir laisvamanių, kurie pozityviu būdu ima 
platinti netikėjimą, stengdamiesi kuo daugiausia atitraukti narių 
nuo Katalikų Bažnyčios. Jie daro visų pastangų tą savo neti
kėjimą paskleisti visais gyvenimo keliais, pavartoti visus prieina
mus būdus. Taip ir susidaro veikimas prieš Kristų, prieš Kris
taus Bažnyčią, dechristianizacija, visko supasaulėjimas.

Akivaizdoje tokių pastangų, visai priešingų pagrindiniam 
Ateitininkų nusistatymui, Ateitininkai negali būti ramūs: jiems 
rūpi ir jie patys ir Lietuvos visuomenė, ypač inteligentija. Atei
tininkai eina aiškiu tiesiu keliu, visa'svarsto gyvenimo pilnutlnumo 
atžvilgiu, tad ir užsibrėžia religinio veikimo srityje pilnutinę pro
gramą, apimančią religinį pažinimą, religinį elgesį ir religinį 
apaštalavimą.

Jaunimas, eidamas mokslus, plečia savo protinį akiratį, daro 
pažangą kultūroje. Be to, jisai susiduria su naujais gyvenimo 
klausimais, kuriuos tenka jam spręsti. Jeigu šiose aplinkybėse,
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kada protinis horizontas didėja, asmuo negilina savo religinio 
pažinimo, tada pranyksta asmens pusiausvira tarp religinio paži
nimo ir kitų mokslų: kituose moksluose daugiau nusimano, reli
gijoje — mažiau; čia ir nukenčia religija. Norint išlaikyti pu
siausvirą tarp religijos ir kitų mokslų yra būtinas reikalas gilinti 
savo religinis susipratimas, studijuoti religijos mokslas, nesiten
kinti vien religijos pamoka, bet plačiau pasiskaityti, pagalvoti, 
patyrinėti. Inteligentui katalikui yra gyvo reikalo nemažiau gi
lintis į religijos dalykus, kaip į kitus mokslus. Tik šiose sąlygose 
susidaro harmoninga pasaulėžiūra, kuri, žinoma, padalo didelės 
įtakos asmens elgesiui.

Gražus yra dalykas gerai pamatuota pasaulėžiūra, bet dar 
geresnis yra doras asmens elgesys. Šiam elgėsiui pagrindas,’ 
žinoma, yra pasaulėžiūra, nes koks įsitikrinimas, toks ir elgesys,; 
kokios mintys galvoje, tokie norai ir jausmai širdyje, tokie To-' 
džiai lūpose, tokie darbai. Tikėjimas be gerų darbų yra bergž-į 
džias.

Ateitininkas turi gyvai susirūpinti doru elgesiu, aktyviu re
ligingumu. Visa, kas yra jo pasaulėžiūroje, jis turi įgyvendinti 
savo elgesyje. Garbingas Dievo įsakymų išlaikymas, sakramen
tinė praktika yra nuosaki jo pasaulėžiūros išvada. Gyventi ka
talikų Bažnyčios gyvenimu, jos dvasia ir praktika, gražiai tinka 
ateitininkui bei ateitininkei.

Katalikų Bažnyčia yra savo srityje tobula organizacija, tu
rinti tarp kitų priemonių ir tinkamą drausmę. Bažnyčios nariams 
yra būtina laikytis drausmingumo ir niekur jam nenusižengti, 
nes tuo būdu tiktai galima, nešioti garbingas kataliko vardas, 
Žmonių gyvenimo istorija yra parodžiusi, kad drausmingumas 
yra būtina organizacijų gero veikimo ir plitimo sąlyga. Šitas 
pasakymas 'yra nemažiau teisingas, kai kalbame apie katalikų 
Bažnyčią ir jos narius.

Ateitininkui ne vien drausmingam reikia būti, bet ir^solida-j 
riam su visa Bažnyčia, su jos mokslu, su jos praktika. Čia mi
nimas solidarumas liečia ne vien gyvenimą su Bažnyčia, bet ir » 
ateitininkų sugyvenimą tarpusavyje: pažiūrų ir idealų bendrumas 
sukelia tarpusavyje užuojautą, paramą ir net pasiaukojimą. j 
Jaunimo solidarumas kilniuose dalykuose yra labai brangintinas: \ 
jisai kelia dvasią, sudaro gerą nuotaiką, duoda galimybės leng- ; 
vlau pakelti neišvengiamus gyvenimo nemalonumus, kurių juk' 
visur atsiranda.

Ateitininkui, kaipo šviesuoliui, reikia būti susirūpinusiu ne 
vien savo religiniu gyvenimu, bet jis, einant katalikų kultūringųjų 
kraštų pavyzdžiu, turi gelbėti kitus, kuriems stinga religinio su
sipratimo, trūksta jėgų ištesėti geruose noruose ar pasiryžimuose. 
Ateitininkui gražiai pritinka susirūpinti apaštalavimu kitų tarpe, 
pagelbstint juos Kristaus mokslą daugiau suprasti, jį pamilti, juo 
gyventi.
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Ateitininkas yra Kristaus Bažnyčios narys, tad jam turi rū
pėti Kristaus Bažnyčios likimas ir darbuotė visuomenės tarpe, 
būtent, kad visuomenė būtų susirūpinusi religiniu gyvenimu, dora, 
kad katalikų Bažnyčios mokslas rastų gyvą atbalsį visuomenės 
gyvenime, ypač šeimynose, mokyklose, draugijose, iškilmėse, pa
galiau, ir visame gyvenimo susitvarkyme.

Ateitininkui negali būti visvien, jei jis mato, kad religijai 
v kartais daromi priekaištai, josios visai nenupelnyti. Noras ir 

veiksmas paaiškinti tiesą, atremti priekaištą yra, be abejo, gar
bingas dalykas. Visuomenės gyvenimas, sutvarkytas atsižvelgiant 
į religijos reikalavimus, tegali duoti gražiausių vaisių.

Pozityvus ateitininkų prisidėjimas prie apaštalavimo religijos 
ir doros srityje yra vienas iš naujausių dalykų Vakarų Europos 
kultūriniame katalikų gyvenime, ten plačiai mokslinėje religinėje 
literatūroje gvildenamas ir plačiai gyvenime praktikuojamas. Tai 
gerai suprasta prievolė, einanti iš kataliko inteligento pareigų.

Kad galėtų įvykti religinis ir dorinis savęs atnaujinimas, 
religinių ir dorinių idealų veikimas visuomenės gyvenime, rei
kalinga turėti apaštalavimo avangardui ne tik gilesnis religinis 
susipratimas, pasiaukojimas, bet ir plieno energija, nes be jos 
negalimi garbingi darbai, ^kuriuos aukso raidėmis aprašo žmo
nijos istorija. Tokių darbų eilei, be abejo, priklauso ir tas, kas 
yra išreikšta šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje".
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Dr. jur. Pr. V. Raulinaltls
Tautinė idėja ir ateitininkai

Paskaita, paruošta Reorganizacinei Ateitininkų Konferencijai Palangoj.

1. Tautybės apsprendimas. Tautybė yra tam tikros indi
vidualybės, vadinamos tauta, požymis ir atvaizdavimas. Tauta 
mes vadiname suburtąją visuomenę arba kolektyvinį ^asmenį, ku
ris turi tam tikrų jam vienam bendrų požymių. Šie požymiai 
turi būtinai skirtis nuo kitų panašių kolektyvų, kitų tautų, kad suda
rytų atskirą, savaimingą ir savarankišką vienetą. Tauta pasireiškia 
tuo skirtingumu, kad ji turi savo kalbą, teritorija ir dažnai savą
ją valstybę, nors, žinoma, šios savybės gali ir ne visos būti. Mes 
žinome tautų, kurios neturi savo kalbos (airiai, šveicarai), savos 
teritoriios (žydai), bet sudaro skirtingus nuo kitų tautinius viene
tus. Čia veikia bendra praeitis ir dabartis, bendri daugumos ar 
visų išgyventi laimėjimai ir nelaimės, bendra kultūrinė ir civili
zacinė būklė.

Tauta savo pasireiškimuose turi panašumo į ją sudarančius 
individus. Tie individai — asmens, kiekvienas turi tūlų savybių, 
kurių yra tautoj. Tuo labiau tų savybių galima rasti liaudy, 
mažiau šviesuomenėj, kuri, pasigaudama kultūros ir civilizacijos 
pasaulinėj plotmėj laimėjimų, jais persiima ir nutolsta nuo tra
dicinių tautos savybių. Bet vis vien, kad ir šviesuomenė geriau
siai gali pasireikšti savo tautoj, beugdydama savąją tautybę, nes 
čionai išauga, čia įgauna natūralinių privalumų ir savybių, ku
riuos tinkamiausiai galima išplėtoti savųjų tarpe, savąja gimtąja 
kalba.

Asmens augimas ir jo svarba savoj tautoj buvo plačiai 
įvertinta ir suprasta didžiosios prancūzų revoliucijos laikais, ka
da buvo paskelbtos žmonių ir piliečių teisės. Šios teisės davė 
atramos ir progos vystyti savajai asmenybei ir ją reikšti savoje 
tautoje. Tas reiškimasis pasižymėjo XIX amžiaus bėgyje ir atve
dė į tai, kad XX amžius, ypač praėjus pasauliniam karui, tapo 
tautų laisvėjimo ir iš svetimos globos ar priespaudos atsipalai
davimo amžium. Ateita net ligi to, kad pripažinta reikalas su
kurti tarptautinis organizmas, kuriame galėtų pasireikšti atskiros 
tautos ir valstybės. Nors šis organizmas — Tautų Sąjunga — 
nėra tobulas, bet jis jau yra pradžia, užuomazga tolimesnio visų 
teisių plėtojimo ir pripažinimo. O jeigu taip, tai veltui yra kai 
kurių socialistinių ir internacionalistinių veikėjų Lietuvoj šaukia
ma atsikratyti sava tauta, jos meile ir jos atsidavimu. Tik ne
sveikas protas, arba vienpusiškai auklėjamas prusinamas asmuo 
gali prieiti tokių padarinių, kada pasaulinė istorija rodė ir rodo 
visai priešingų tautybių gerbimo ir vertinimo tikslų ir siekimų. 
Todėl sveika savos tėvynės, savos tautos meilė, savos tautybės 
ugdymas yra girtinas, palaikytinas įr priimtinas dalykas. Tokį
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dalyką arba tokį normalų sielos ir asmens stovį mes galime va
dinti patriotizmu, kuris neturi noro kitų pavergti, bet kuris kar
tu yra tvirčiausiai pasiryžęs kovoti už savo tautos teises ir jas 
iškovoti.

2. Tautinės idėjos reiškimasis. Patriotizmas yra tobuliau
sia tautinės idėjos reiškimosi lytis, nes ja mes nenorime kitų pa
vergti ir nesirengiame būti pavergiami. Mes nenorime, kad mūsų 
Tėvynėj gyvenantieji kitos tautos žmonės būtų mūsų tarnai ar 
kuri priemonė tautiniams tikslams siekti, bet anaiptol nema
nome leisti, kad Lietuvoj būtų geriau gyventi ne lietuviams, kad 
jiems būtų duodama įvairių palengvinimų ir kitų privilegijų, 
kurių neturi lietuvių tautos sūnus. Nelietuviai gali jau tuo 
džiaugtis, kad mes juos savo žemėje amžių eigoje priėmėme ir 
dabar duodame visas, kaip ir lietuviams, teises ir privilegijas.

Mes mylime sąmoninga meile savo Tėvynę, nes mus su 
visa tauta ir jos praeitimi riša bendras likimas, mes dabarty 
naudojamės turimais kultūriniais įtaisymais ir juos geriname, 
tobuliname. Mes mylime Tėvynę, nes žinome, kad meilė yra 
dorybė, kuri reikalinga Ir naudinga, kaip atskiro asmens, taip ir 
visos tautos gyvenimui. Nes jei nebūtų draugų, kuriuos mes 
greičiausiai galime rasti ir randame savoj tautoj, tai gy
venimas būtų tuščias, šaltas ir beprasmis. Gyvendami meilės 
dorybėj, mes pirmiausiai galime ir privalome šią didelę dorybę 
rodyti savo artimlausiems savo šeimynoj, savų tėvų, žmonos 
vaikų link. Per šeimos meilę mes prieiname prie tautos Ir 
savos valstybės visuomenės meilės. Tauta gali būti Ir be valsty
bės, nors tai yra skaudus ir nenormalus likimas, bet, vieni kitus 
mylėdami, gali laikytis, gyventi ir augti. Tautoj, be natūralinio 
kraujo ir giminystės artumo, dažniausiai būna ir tai normalu Ir 
sveika yra, kaip kad lietuvių tautoj, religijos bendrumas ir artumas.

Lietuviai senesniais laikais mylėjo savo gausingus pagoniš
kus dievus ir toje dievų meilėje rišosi į bendrumą. Nuo Jogailos 
-Vytauto laikų lietuviai pradeda mylėti vieną Dievą ir jame bei 
jo religijoj randa sau idėjinės vienybės ir artumos, kuri suriša 
ir nelaimėje duoda jėgos ir atsparos laikytis. Ugdydami savy 
tautos meilę, mes išmokstame kartu mylėti ir kitus žmones, ki
tas tautas, į kurias mes pereiname, su kuriomis bendraujame tik 
per savo tautą, per savo tautos meilę'. Tikroji žmonių ir savos 
tautos meilė galima ir patvari yra vien krikščionybėj.

3. Tautos meilė ir krikščionybė. Yra kartais manoma, kad 
katalikų Bažnyčia, kaipo pasaulinė organizacija, maža rūpinasi 
tautiniais atskirų tautų ir tikinčiųjų reikalais. Šis manymas vi
siškai klaidingas, kadangi katalikų Bažnyčia skelbia savo mokslą 
atskiroms tautoms jų kalbomis ir nori, kad kiekviena tauta gy
vendama krikščionybėj būtų stipri ir susipratusi tautiškai, ką 
mes galime patirti iš pačios Bažnyčios mokslo. Jau senajame 
įstatyme karalius Dovydas savo psalmėse (Ps. 136, 5—6) sako: 
„ Jeigu užmirščiau tave, Jeruzale, tebūna užmiršta mano dešinioji.
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Tegul pridžiūsta man liežuvis prie gomurio, jeigu tavęs neatsi
minčiau“. Patsai Viešpats Jėzus, kaip žinome iš Evangelijos mylėjo 
savo išrinktąją žydų tautą. Katalikų Bažnyčia rūpinosi ir rūpinasi, 
kad pamokslai ir Dievo žodžio mokymas būtų atliekami gimtoje 
kalboje, apie ką jau tariama Laterano suvažiavime 1215 metais. 
Taip pat Bažnyčios mokslininkai, kaip Tomas Akvinietis ir kiti, 
ragina mylėti savo tėvynę ir rūpintis jos gerove ir net už ją 
mirti; ta mirtis gali duoti kankinio vainiką (Vadovas 1913 met. 
Nr. 55 p.313). Leonas XIII pataria mylėti abidvi tėvynes, vieną 
prigimtą, kitą dangaus karalystę (enciklika 1890 mt. sausio 10 d. 
Sapientiae ėhrlstianae). Tuo būdu tautinės idėjos ugdymas ir jos 
pasireiškimas tėvynės meilėje pilnai atatinka ne vien prigimtinius 
dalykus, bet ir patj dieviškąjį amžinybės mokslą ir siekimą — 
krikščionybę.

4. Tautinės idėjos plėtojimasis lietuvių tautoj ir ateiti
ninkuose. Jau XIII šimtmečio vidury, viešpataujant Lietuvoj ka
raliui Mindaugui, gimė idėja, ir ji veik buvo įvykinta, — sujungti 
visą Lietuvą į didelę ir galingą valstybę. Ši idėja turėjo daugiau 
dinastinio ir nuo priešų apsiginamojo pobūdžio, bet ji kartu ir 
gal nesąmoningai vykdė lietuvių tautos likimo uždavinius —■ 
būti galingai tautai, stipriai valstybei, savo priešus parblokšti ir 
didingai juos valdyti. Mindaugio kovos su atskirų sričių valdovais 
ir kunigaikščiais padėjo pamatą tautos didybei augti ir stiprėti. 
Šio garbingojo mūsų karaliaus užsimojimas — suvienyti Lietuvą, 
nenuėjo vėjais. Vėliau did. kun. Kęstutis garbingai ir sumaniai 
valdo tikrąją Lietuvą, gudų sritį jo brolis Algirdas. Kęstutis 
moko tautinės didybės ir tėvynės meilės savo sūnų, vėliau ge
nialų valdovą ir anų laikų didvyrį Vytautą.

Ilgainiui lietuvių diduomenėj brendo ir stiprėjo tautinė są
monė (Radvila, Katkevičius ir kiti), bet vis vien politinės gyvenimo 
sąlygos privedė, kad mūsų tauta per Liublino Uniją 1569 met. 
neteko formalinės nepriklausomybės, kuri ilgainiui ir faktinai 
galutinai dingo, Lietuvą ir Lenkiją padalinus 1772—1795 met. 
laikotarpy.

Lietuvių tauta nepametė savos tautinės idėjos, ji augo, 
ruseno kaip diduomenėj, taip vėliau, diduomenei nutautėjus, 
mūsų pirkių samanotoj, šiaudinėj pastogėj. Jau XVI amžy pasi
rodo lietuvių kalba raštai, nors pirmiau buvo vartojama gudų 
kalba, vėliau lenkų, ir kaskart auga noras ir reikalas turėti sava 
kalba spausdintas žodis. Nors 1864 metais mums atimta teisė 
Rusijos rybose turėti sava kalba spausdinial, bet stipri tautinė 
idėja nepasiduoda ir jau 1883 metais mums prašvinta „Auszra“. 
Čia pirm. num. Dr. Basanavičius rašo: „Mes esame tokie pat 
žmonės, kaip ir mūsų kaimynai ir norime visomis teisybėmis, 
prigulinčiomis visai žmogystei, lygiai su mūsų kaimynais naudo
tis“. Šis šūksnis pažadino visą lietuvių tautą, kurios tautinę są
monę gaivino ir kėlė visa eilė veikėjų ir spaudos organų.
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Taip, Amerikos lietuviai tautinę idėją skelbia emigrantų 
lietuvių tarpe. Laisviau gyvendami, prūsų lietuviai taip pat ne- 
apsileidžia. Jankus 1885 met. steigia draugiją „Birutė*. Vėliau 
pasirodo Mažoj Lietuvoj leidžiami laikraščiai „Varpas“ 1889 mt., 
„Apžvalga“ 1890 mt., „Tėvynės Sargas“ 1896. „Apžvalga“ 1895 
mt. rašo: „Neužmirškime, kad mes kariaujame už idėją, tai yra 
už savo bočių, prabočių šventą tikėjimą, už savo kalbą, už 
skriaudžiamus brolius, už mokslą ir apšvietimą^ žodžiu sakant, 
mes kariaujame už savo tėvynę — Lietuvą“.

Šios kilnios pastangos ir ši kova nenuėjo niekais. Ji davė 
gausius ir išganingus vaisius. Ir suprantama, nes kovodami už 
savo tautinę idėją lietuviai vadovavosi savo žmoniškomis teisė
mis, jie svetimų nenorėjo ir savųjų nemanė kitiems užleisti. Tik 
savoj tautoj gali geriau plėtotis tautinė kultūra, augti savi talen
tai, nes pasaulinės valstybės, pasaulinės tautos laukti sunku. To
dėl kova už nepriklausomybę savai tautai davė teigiamų vaisių, 
ir mes sulaukėme 1918 mt. vas. 16 d. akto, paskelbiančio ne
priklausomą tėvynę—Lietuvą.

5. Nepriklausomybės kovos ir ateitininkai. Tautiniais ir 
katalikiškais idealais susibūrusi 1910 metais ateitininkų jaunuo
menė, šių dviejų pradų — tautybės ir katalikybės — gaivinama 
ir ugdoma, išaugo į didžiulę organizaciją ir jau 1918—1919 ir 
vėlesniais metais aktingai ir daugiau kaip kiti prisidėjo prie iš
kovojimo Lietuvai nepriklausomybės. Besimokančioji jaunuomenė, 
savo gaivalinga tėvynės meile ir karštu pasišventimu kovoti, už
degė ir savo brolius — sodžiaus jaunuomenę. Savanorių būriai, 
žuvusieji už tėvynę, tai daugiausiai ateitininkai arba ateitininkų 
paraginti į kovą. Drąsiai galima sakyti, kad iškovojimas ginklu 
nepriklausomybės yra ateitininkų nuopelnas. Ateitininkai, išaugę 
tėvynės meilėj, ją vainikavo savo praktiniais darbais ir kovomis, 
ją savomis gyvybėmis ir savo krauju pašventino.

Neveltui tad ateitininkai yra didžiausi tautinės idėjos skel
bėjai, kovotojai ir karžygiai. Tautinė idėja, krikščionių dorybių 
gaivinama, tampa patvari ir nenugalima. Tikras lietuvis ir tėvy
nės mylėtojas gali būti tik tikras katalikas. Toki yra ateitininkai, 
kuo ir reikia pasilikti, visa atnaujinant Kristuje ir tarnaujant Die
vui ir Tėvynei.
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Eduardas Turauskas 
Vyriausios Tarybos Pirmininkas

Stasys Batzdukas
Ateitininkai Palangoje

Konferencijos išvakarėse. Plačiai po Lietuvą pasklido ži
nia apie vasarą įvyksiančią reorganizacinę at-kų konferenciją — 
šventę. Kad ji ruošėsi būti didelė ir galinga, tad ir susidomėji
mas ja buvo didelis. Į savo šventę rengės visi ateitininkai: tiek 
jaunieji moksleiviai, tiek studentai, tiek sendraugiai, mūsų tautos 
veikėjai ir vadai... Ir kai išaušo gražus saulėtas liepos 14 die
nos rytas, visais laisvosios tėvynės keliais: ir geležinkeliais, ir 
vandenimis, ir sauskeliais, važiuoti ir pėsti, traukė ateitininkai 
Birutės tėviškėn, gražiojon Palangon į savo konferenciją — 
šventę.

Ir suvažiavo tūkstančiai Lietuvos jaunimo... Pirmąsias die
nas prie registracijos stalelių nei prisigrūsti nemėgink! Paprastai

*
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apytuštės ir ramios Palangos gatvės dabar vilniuote vilniuoja 
naujais žmonėmis, kurie visi linksmi, smagūs...

Ir suprantama, kodėl taip daug ateitininkų suvažiavo. Juk 
ši didžiulė konferencija turėjo parodyti ne tik menišką ateitininkų 
subrendimą ir pajėgumą, taip ryškiai ir skaidriai pasireiškusį pa
statant ateitininkų poeto Putino—Mykolaičio parašytą tautos liki
mo ir skausmo misteriją „Nuvainikuotoji Vaidilutė“ ir suruošiant 
pirmą, bet taip gerai pasisekusią, ateitininkų dainų šventę; turėjo 
parodyti ne tik ateitininkų sportišką sugebėjimą ir miklumą, pa
sireiškusį čia pat suruoštoj ateitininkų sporto olimpiadoj; turėjo 
parodyti ne tik ateitininkų gilią tautos ir amžinųjų idealų meilę, 
kada tylų vasaros vakarą jie su žibintais — fakelais ėjo prie isto
riškosios lietuvių šventovės — Birutės kalno; bet ši konferencija, 
kaip rodo ir pats josios vardas, turėjo pertvarkyti ir pačią, jau 
taip plačiai išaugusią ir išbujojusią/ ateitininkų organizaciją. 
Ateitininkai, intensyviai ruošęsi, ilgai ir daug galvoję, per dvejus iš
tisus metus reorganizacijos klausimą svarstę, galutinai gausingai 
suvažiavo pravesti pagrindines organizacijos susitvarkymo refor
mas, kurios organizaciją įstatytų į naują tikresnį ir sėkmingesnį 
gyvenimo kelią.

Konferencijos atidary- Liepos m. 15 d. tuoj po pietų gausingi 
mas. Pirmas plenumo Lietuvos ir užsienio ateitininkų būriai pra- 

Posedis- dėjo rinktis į gr. Tiškevičiaus parką, kur 
atviroje, aukštųjų pušų ir žalialapių medžių apsuptoje, aikštėje, 
prie istoriškojo Birutės kalno, ūžiant ir šniokščiant amžinai ne
ramiajai jūrai, 15 vai. turėjo būti atidaryta reorganizacinė kon
ferencija. Visa atvira žalia aikštė nusėdama ir nugulama ateiti
ninkų; priešaky susėda svečiai, dvasiškos vyriausybės nariai, ka
talikiškų tautiškų organizacijų atstovai ir ateitininkų sendraugiai; 
iš abiejų prezidiumo stalo pusių išsirikiuoja ateitininkų vėliavos: 
Ateitininkų Draugovės, studentų korporacijos „Kęstutis“, visuo
menininkų klubo „Vytautas“ ir Abstinentų Korporacijos. Konferen
ciją atidaryti išeina vyriausias ateitininkų vadas prof. Pr. Dovydą i- 
tis. Jis primena didelę šios konferencijos svarbą, surištą su šios 
istorinės mūsų tautos vietos brangiais atsiminimais, gaivinančiais 
tautinius ir religinius lietuvio jausmus. Čia, kalba vadas, jau 
senaisiais mūsų protėvių laikais viešpatavo religinė ir tautinė 
dvasia; čia mūsų protėviai baigė kūrenti šventąją ugnį; čia seno
vės lietuviai išlaikė savitumą, savo kalbą ir religiją. Ši vieta 
mums svarbi, kaip lietuviams, kaip dieviškos religijos išpažinto
jams, kaip krikščionybės ir tautybės idealų saugotojams. Mes, 
ateitininkai, šiuos kilniuosius idealus saugojame, jų esame pa
gimdyti, mes jiems ir tedirbame. Mes su naująja mūsų religi
jos ugnimi, su savo tautos idealais einame liaudin ir su ja ben
draujame.

Nepalankioms aplinkybėms susidėjus, mūsų tauta buvo ne
tekusi laisvės, buvo benustojantl savo tradicijų, savarankiškumo.

/
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Tik tautiškoji mūsų liaudis išlaikė mūsų tautos gy/ybę. Todėl 
mes dabar bendraujame su liaudimi, su ja dirbame nuo pat tau
tos atgimimo laikų, su ja drauge giname Lietuvos nepriklauso
mybę. Tik tokios šviesuomenės mūsų tauta ir reikalauja, — 
šviesuomenės, kuri dirbtų drauge su liaudimi. Ateitininkai ir yra 
toji šviesuomenė. Glaudus ateitininkų bendravimas su pavasari
ninkais rodo, kad ateitininkai yra tikri ir nuoširdūs liaudies 
draugai. Tik bendru visų darbu pasieksime gražios mūsų tautos 
ateities. Tačiau bet kurių idealų įgyvendinimas, juo jie yra aukš
tesni, reikalauja iš juos įgyvendinančiųjų didelio pasiruošimo. 
Šioje konferencijoje ir norima išaugusiai Ateitininkijai nustatyti 
tikslesnės veikimo lytys, jos idėjinio ir kultūrinio darbo programą 
pritaikyti šių laikų gyvenimo ir veikimo aplinkybėms.

Po ilgos ir turiningos vado kalbos ėjo konferencijos prezi
diumo rinkimai. Į prezidiumą Išrinkti: Dr. D. J a s a i t i s, D r. 
P. V. R a u 1 i n a i t i s, J. L e i m o n a s, K. M a r c i n k a i t ė ir 
Krajauskaitė. į sekretoriatą: S. Sužiedėlis, Kazlauskas ir 
K. Jonkaitytė.

Po to išrenkamos komisijos: 1) bendrų įstatų komisija iš 
P. Bielskaus, A. Kučinsko ir VI. Viliamo; 2) moksleivių įstatų 
komisija iš St. Lūšio, V. Kazlausko, Dočkaus, J. Dobrovolskio, 
A. Stalioraitytės, B. Abraičio ir Kapočiūtės; 3) studentų bei sen
draugių įstatų komisija iš St. Ladygienės, Dr. K. Pakšto ir St. 
Rauckino; 4) pasireiškimo ženklų komisija iš prof. St. Šalkaus
kio, prof.' V. Mykolaičio-Putino, Dr. P. Bielskaus, A. Stalioraity- 
tės ir A. Starkaus; 5) redakcinė komisija iš Pr. Mantvydo, Z. 
Endziulaitytės ir Dr. P. V. Raullnalčio; 6) mandatų komisija iš 
A. Pavalkio, K. Kleivos ir P. Balčiūno; 7) sveikinimų komisija 
iš kun. Dr. Česaičlo, St. Ladygienės ir J. Griniaus.

Išrinkus komisijas, ėjo gausūs sveikinimai; sveikino žodžių 
J. E. vysk. M. Reinys savo ir J. E. Vilkaviškio vysk. A. Karoso 
vardu, kun. M. Krupavičius L, Krikščionių Demokratų partijos 
ir Seimo pirmininko vardu, prof. J. Eretas -^~7Psvašarib“ 
sąjungos vardu,—Blažys; Vilniaus universiteto studentas, — Vil
niaus Stepono Batoro universiteto lietuvių studentų draugijos var
du. Raštu ir telegramomis sveikino: J. E. arkiv. Pr. Karevičius, 
J. E. Telšių vyskupas Staugaitis, J. E. Panevėžio vysk. Paltaro
kas, J. E. Kaišiadorio vysk. ,Kukta, Mg. Faidutti, Kauno Metro
polijos generalvikaras prel. Šaulys, Seimo pirmininkas A. Stul
ginskis, Ed. Turauskas, „Vyčių" dvasios vadas kun. Simonaitis ir 
pirmininkas K. Viesulą, Vilniaus Lietuvių Vytauto Didžiojo Gim
nazijos moksleivių kuopos „Atžala* vardu jos pirmininkas S.f 
Urbanavičius, Ateitininkų Susišelpimo Fondo pirmininkas kan. . 
■Dogelis, Vilkaviškio katalikiškųjų organizacijų vardu kun. A. 
Steponaitis, J. Liasauskis, „Rygos Balso“ redaktorius ir „Šviesos" 
draugijos vice-pirmininkas Juodvalkis, dekanas Žadeikis, Ūkininkų 
Sąjungos vardu Mikšys, Č. Pakuckas (iš Vienos), Paliokas ir 
Zubrickas (iš Berlyno), Rokiškio zitietės, pavasarininkai ir blaivi-
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nlnkai, Dr. Pakštas, Kat. Mokytojų Sąjungos pirmininkas, stu
dentai paryžiečiai, Liet. Darbo Federacijos pirmininkas Dr. K. 
Ambrozaitis, p. Rusenskis, „Žinijos“ vardu doc. Vitkus, „Šaltinio“ 
redakcija ir administracija, Belgijos studentai.

Konferencijos prezidiumas nuoširdžiai padėkojo už visus 
taip gausingus gražius ir draugingus sveikinimus; ypač dėkojo 
broliams užjūrio amerikiečiams lietuviams Vyčiams ir lenkų pa
vergtojo krašto lietuviams vilniečiams; be to, prezidiumas pažy
mėjo, kad ateitininkai visada stovėjo ir stovės tautybės ir kata
likybės idealų sargyboje.

Sąjungų pirmininkų pranešimai. At-ką Sendraugių Są
jungos veikimą pranešinėja jos pirmininkas Dr. P. Bielskus. Da
bartiniai at-kų sendraugiai yra pirmieji ateitininkijos kūrėjai. 

i Ateitininkų organizacija užsimezgė 1909 met. Belgijos Liuveno 
universiteto lietuvių tarpe. PlrTnasIš-sąjinigo^nčūrėJas FiįVo da- 
bartinis at-kų dvasios vadas profesorius Pr. Kuraitis, o pačią or
ganizaciją išplėtė dabartinis at-kijos vadas prof. Pr. Dovydaitis. 
Pastaraisiais laikais at-kijos principus ir pareigas nenuilstamai 
gvildena sendraugis prof. St. Šalkauskis.

Tarp baigusių mokslus at-kų ryšiai ir toliau pasilikdavo ar
timi. Tas paskatino juos sudaryti sąjungą, kuri 1922 m. ir užsi
mezgė. Įsikūrusi at-kų sendraugių sąjunga pasistatė sau du tik
slu: a) bendromis pajėgomis palaikyti ir plėtoti savy at-kijos 
principus, su jais eiti į visuomeninį darbą ir juos įgyvendyti 
plačiame visuomenės gyvenime; b) eiti pagalbon savo jauniesiems 
idėjos draugams at-kams studentams ir moksleiviams. Gyvendy- 
dama savo antrąjį nusistatymą, sąjunga įsigijo Kaune, Laisvės 
Al. 3 nr. namus, kur buvo įrengtas studentams bendrabutis su 
sporto aikštele. Vėliau įsigytas ir ;kitas žemės sklypas. Dabar, 
Laisvės Al. 3 nr., vietoj buvusio nugriautojo senojo mažo namo, 
jau baigiami statyti didžiuliai penkių aukštų rūmai. Pas
kutiniu laiku sąjunga gyvai susirūpinusi ir pirmuoju savo tik. 
siu. Sąjungos reorganizacija numato dvi veikimo kryptis: palai
kyti ir gaivinti at-kų dvasią ir padėti savo nariams materiališkai 
įsisteigiant susišelplmo kasą.

Ateitininką Studentą Sąjungos gyvenimą pranešinėja Pr. 
Dielininkaitis. Ateitininkai studentai turi savo draugoves ne tik 
Lietuvoj, bet ir užsieny. Visur dirba didelį kultūrinį ir tautinį 
darbą. Lietuvos Universiteto studentai at-kai, kurie paskutiniu 
laiku yra susiskirstę į šešias korporacijas, sekė ir seka kiekvieną 
svarbesnį tautos gyvenimo momentą. At-kai daugiausiai ir gau
siausiai atstovaudavo Lietuvos studentijai įvairiose tautos ir val
stybės šventėse ir universiteto iškilmėse.^ Drauge su’Lietuvos Uni
versiteto studentais eina ir Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos 
studentai at-kai. Užsieniškiams studentams tenka mūsų tautai 
atstovauti užsieniuose. Visas ateitininkų studentų veikimas ben
drai remiasi dviem pagrindais: krikščionybe ir tautybe. Šių idealų 
jie visur ir visada savo veikime laikėsi.



Prof. kan. Pranas KuraitisVyriausias Ateitininkų dvasios Vadas
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At-kų moksleivių s-gos veikimą pranešinėja jos pirmininkas 
St. Lūšys. Moksleiviai at-kai yra tas želmuo, iš kurio išauga 
ateltininkija, tie daigai, iš kurių išauga at-kų ir bendrai visos 
tautos veikėjai bei vadai. Todėl negalima nesidžiaugti, matant, 
jog ši organizacija kasmet sparčiai auga ir didėja. Pav. 1920 
m. at-kal moksleiviai turėjo 19 kuopų su 600 narių, o šiandien 
jau yra 81 kuopa su 6037 nariais. 78 kuopos yra Lietuvoj, dvi 
Latvijoje ir viena okup. Lietuvoje. Moksleivių at-kų veikimas 
daugiausia eina atskirose mergaičių ir berniukų kuopelėse ir sek
cijose, kaip antai: eucharistininkų, abstinentų, filosofijos, gamtos, 
meno, sporto ir k. Moksleiviai at-kai siekia trijų idealų: tiesos, 
gėrio ir grožio. Tiesos ieško mokslo, gamtos, filosofijos sekcijose, 
gėrio — eucharistijos ir grožio — meno sekcijose. Tačiau mok
sleiviai at-kai visada yra reikalingi vyresniųjų savo draugų pa
ramos ir aiškių veikimo principų. Ši konferencija kaip tik ir 
stengsis patiekti organizacijos veikimui apčluopamų formų.

i Atvyksta R. Prezidentas. Posėdžiaujančius at-kus atlankė 
ir Respublikos Prezidentas A. Smetona su palydovais: kariuome
nės vadu gener. S., Žukausku, vidaus reikalų ministeriu Musteikiu,

• lt t » » v' » v i ■ t t • •<«j gen. štabo pulk. Plechavičium ir kt. Svečius pasitiko uniformose 
f i studentų at-kų garbės sargyba ir jie, pro špaleriais iš abiejų pu-

šių nustojusius at-kus studentus, triukšmingų valio lydimi, įžengė 
į aikštę. Čia R. Prezidentą Prezidiumo vardu sveikina Dr. Rau- 
iinaitis. Jis dėkoja R. Prezidentui, kad teikėsi atlankyti at-kijos 
konferenciją, tos at-kijos, kuri išsiugdžiusi Kristaus ir tėvynės 
meilės idealuose visas savo pajėgas ir geriausius savo narius 
aukoja tėvynės ir Bažnyčios gerovei. At-kija yra daug prisidė
jusi prie Lietuvos nepriklausomybės iškovojimo ir todėl jai ne
priklausomybė yra labai brangi; brangūs at-kams ir demokratinės 
valstybės idealai, del kurių ji visada yra pasiryžusi kovoti.

Atsakydamas R. Prezidentas pažymi, kad jam šiemet tenka 
dalyvauti jau antrose katalikų jaunimo iškilmėse, teko dalyvauti 
„Pavasario" kongrese Kaune, o dabar tenka dalyvauti at-kų kon
ferencijoj, kuri vyksta tokioje gražioje ir istoriniu atžvilgiu reikš
mingoje vietoje, kokia yra Lietuvai Palanga. Prezidentas pastebi, 
kad ši vieta jam yra ypatingai maloni, nes čia jis ėjęs gimnazijos 
mokslus. Tai buvo dar tais laikais, kai sunki rusų letena slėgė 
Lietuvą, kai rusai visais būdais slopino lietuviuose tautines ir 
religines idėjas, kai teko veikti slaptai ir slaptai gabenti ir skai
tyti lietuviškas knygas... Šiandien Lietuva yra laisva ir visi gali 

. ■ laisvai mąstyti. At-kai yra geri tėvynės sūnūs. Jie daug yra
i prisidėję prie nepriklausomybės atgavimo. Atakai aukojasi tau- 

• ‘ ’ tybės ir katalikybės idealams ir todėl yra malonu jų konferen- 
■f cijoj dalyvauti. Baigdamas Prezidentas at-kams linki, kad jie 

vis tobulėtų ir kad jie daugėdami turėtų vis didesnės reikšmės
* valstybei ir Bažnyčiai.

Baigus Prezidentui kalbėti iš tūkstančių jaunų ir karštų krū- 
t-nių pasigirsta galinga „Lietuva, tėvyne mūsų...* Galingai skam-



•ba himno giesmė. Jos ramiai klauso šimtametinės pušys, ją 
girdi putojanti jūra, ji jaudina kiekvieno sielą... Rodos, visa 
tada atiduotum savo numylėtąją! tėvynei...

Prezidentas su palydovais vėl pro garbės sargybas aplei
džia aikštę. . '

Reorganizacinės komisijos pranešimas. Išlydėjus Valstybės 
Galvą, prof. kan. Dr. Pr. Kuraitis, reorganizacinės komisijos pirmi
ninkas daro tos komisijos pranešimą. Per tą pusantro dešimt
mečio, kurį gyvuoja at-kų organizacija, kalba profesorius, ji labai 
išaugo, išsišakojo ir savo narius skaito jau ne dešimtimis, ne 
šimtais, bet tūkstančiais. Augo plėtėsi organizacija, pasikeitė 
taip pat gyvenimo ir veikimo sąlygos bei aplinkybės, prisieina 
ir organizacijai ieškoti savo veikimui naujų kelių — taip per
tvarkyti šią didžiulę organizaciją, kad jos įvairių šakų darbas 
būtų labiau suderintas ir geriau naujoms aplinkybėms pritaikin
tas. 1925 m. Kaune įvykęs 15-kos metų Jubiliejaus Kongresas 
šiuo reikalu yra priėmęs tam tikras rezoliucijas, būtent, kad būtų 
sudaryta tam tikra reorganizacinė komisija, kuri išdirbusi organi
zacijos reorganizacijos projektus juos pristatytų būsiančiai reor
ganizacinei konferencijai, kurią šiandien jau matome posėdžiau
jančią. 1926 m. kovo m. Vyriausios Valdybos paskyrimu tokia 
komisija buvo sudaryta. Į ją įėjo prof. kan. Pr. Kuraitis (pirmi
ninku), A. Kučinskas (sekretorium), Pr. Mantvydas, J. Matulevi
čius, kun. M. Gylys (nariais). Vėliau komisijos sąstatas pasikeitė 
ir vietoj kai kurių išstojusių narių buvo pakviesti A. Stalioraitytė 
ir Pr. Dielinlnkaitis. Komisijos ekspertais buvo prof. Dr. St. 
Šalkauskis, J. Grinius, St. Lūšys (moksleivių at-kų atstovas) ir 
A. Raulinaitis (studentų at-kų atstovas).

Reorganizacijos darbas dirbtas trimis sritimis: 1) administra- 
tyvine arba statutų, 2) padagogine ir 3) pasireiškimo ženklų.

1. Administratyvinė dalis apima įvairių įstatų bei regulią- 
minų išdirblmą. Komisijos buvo priimti bendri moksleivių sąjun
gos įstatai, bernaičiams, mergaitėms, jaunesniems ateitininkams 
ir įvairioms sekcijoms (eucharistininkų, abstinentų, sporto ir k. 
reguliaminai. Ligi šiol nebuvo organingai sujungtos ateitininkų 
sendraugių, studentų ir moksleivių sąjungos, todėl reorganizacinė 
komisija paruošė bendrus visoms šitoms sąjungoms vyriausius 
įstatus arba konstituciją ir tą naują organizuotą vienetą pavadino 
Ateities Federacija. Be to, moksleivių centro val
dyba paruošė kuopelių veikimo programą, o sekcijų veikimo 
programą turės išdirbti sekcijų reikalų vedėjai.

2. Pertvarkius ateitininkų organizaciją administracijos atžvil
giu, teko susirūpinti ir pedagogine puse. Čia komisija buvo 
susirūpinusi patiekimu tiek ateitininkų vadams, tiek atskiriems 
nariams vadovėlių, kurių padedami galėtų lengviau apsipažinti 
su savo organizacijos tikslais ir priemonėmis tuos tikslus siekti. 
Todėl buvo numatyta visa eilė tam tam tikrų vadovėlių; ^Aiški
namasis raštas prie principų ir pareigų — prof. St. Šalkauskio,



2) Tautinis auklėjlmasis — prof. St. Šalkauskio, 3) Visuomeninis 
auklėjimas — prof. St. Šalkauskio, 4) Religinis ir dorinis, auklė
jimas — kun. Mažono, 5) Intelektualinis lavinimasis rateliuose
— Pr. Mantvydo, 6) Fizinis lavinimasis — K. Dineikos, 7į Mer
gaitėms vadovėlis — J. Laurinavičaitės, 8) Mandagumo kodeksas
— p-nios Starkuvienės, Visi šie vadovėliai yra ruošiami.

3. Trečioji reorganizacijos dalis — pasireiškimo ženklai, 
kitaip sakant išviršinės ateitininkų organizacinio gyvenimo formos. 
Šiam reikalui buvo sudaryta atskira komisija iš Dr. P. Blelskaus, 
St. Ladygienės ir S. Zarecko. Komisija su ekspertais nustatė 
įvairiems reikalams ceremonialą ir konkurso keliu pasirūpino at-kų 
ženklelį bei emblemą.

Bendrai reorganizacinė komisija padarė apie 50 posėdžių, 
kurie kiekvienas užsitęsdavo po 3-4 valandas. Komisija rūpi
nosi nustatyti ir šios konferencijos turinį ir formas.

Po reorganizacinės komisijos pirmininko pranešimo, pava- 
karute, skaisčiajai vasaros saulutei jau leidžiantis į banguojančias, 
nuo jos spindulių auksu švintančias jūras, posėdis baigiamas ir 
visi skirstosi kas sau: vieni Palangos ir jos apylinkių apžiūrėti, 
kiti į jūrą pasimaudyti, o kiti ir pasilsėti...

Ryto metą, liepos m. 16 d., ateitininkai vėl intensingai 
dirba. Posėdžiai atskirų sąjungų bei komisijų: 1) At-kų sendrau
gių, 2) ateitininkų studentų, 3) ateitininkų moksleivių sąjungų, 
4) žemaičių ateitininkų, 5) komisijų: įstatams peržiūrėti, mandatų, 
redakcinės, sveikinimų, pasireiškimo ženklų ir kit.
Ateitininkų sendraugių Liepos 16 d. gr. Tiškevičiaus rūmuose 
____ posėdis.______  įvyko at-kų sendraugių posėdis. Posėdį 
atidarė sendraugių s-gos valdybos narys Radzevičius. Prezidluman 
išrenkami K. Bizauskas (pirmininku), B i r e t a i t ė ir Dr. J. 
Sakalauskas (sekretoriais). Po sveikinimų Pr. Radzevičius per
skaitė sąrašą norinčių įstoti į sąjungą. Toliau ėjo at-kų sendraugių 
sąjungos įstatų svarstymas. Referavo prof. kan. Dr. Pr. Kuraitis, 
įstatų projektas nesvarstytas, nes jį vis vien turėjo svarstyti ple
numo posėdis. Prie Įstatų kai kurie kalbėtojai patiekė vieną kitą 
sumanymą.

Svarbiausias sendraugių posėdžio darbų punktas buvo toli
mesnis sendraugių veikimas, to veikimo uždaviniai ir planas. Šį 
klausimą referavo prof. St. Šalkauskis. Prelegentas sendraugį 

■ norėtų matyti kaip ateitininkų vadą, rėmėją ir pavyzdį. Bet 
dabartinio sendraugio tipas nevisai atatinka savo paskyrimą. Jis 

į bemaž visur matomas kaip neatatinkąs savo aukštumą. Toji 
dvasios jaunatvė, kuri pasireiškia jaunime jau iš jo prigimties, 

1 turėtų sendraugiuose pasireikšti iš jų darbo įpratimo ir įsidirbimo.
Ateitininkų judėjimas charakterizuoja lietuvių naują—tautišką 

atgimimą, dvasinį renesansą. Tačiau sendraugiai, dažnai pasitaiko, 
dvasios gyvenime eina atžangos keliu ir skęsta kasdieninio gyve- 
nmo pilkumoj.
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Jei ateitininkų organizacija turi apimti visą katallKų jaunimą, 
sendraugiai turi remti jaunuosius tiek moraliniu tiek ir materia
liniu atžvilgiu. Tačiau ir čia matome nepakankamą sendraugių 
uolumą.

Kasdieninis ateitininkų sendraugių gyvenimas yra taip pat 
nebe ydų. Sendraugiai šoka tuos moderniškus šokius, kurių 
katalikai neturėtų šokti; sendraugiai vartoja Ir svaigalus, kas taip 
pat yra negeistina.

Tautiškumo atžvilgiu mūsų sendraugiams mažiausia būtų 
galima prikišti, bet ir čia visur jaučiama stoka kūrybinio tautiš
kumo. Katalikybės, religijos atžvilgiu stoka prideramo uolumo 
ir entuziazmo. Nepakankamai rūpinamasi ir savo inteligentiškumu. 
Organizacinis darbas yra labai nemetodingas ir primityviškas.

Tikros katalikų inteligentų šeimynos mes beveik neturime. 
Jei pasitaiko viena kita tikrai katalikiška šeimyna, tai yra tik 

Mes maža matome tokių šeimynų, kurios tikrai žadėtų 
19aieidlai mums vadų. Visuomeniškumo atžvilgiu mūsų susiprati-
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mas ir veiklumas yra nepakankamas; todėl ir mūsų visuomenė 
yra tokia inertinga.

Sendraugiai nėra realizavę kataliko inteligento tipo; nepa
kankama jų yra vedama kova su pasaulio dechristianizacija; šiuo 
atžvilgiu jie duoda blogą pavyzdį ir jauniesiems savo draugams.

Jeigu ir toliau sendraugiai taip dirbs, tai, arba jaunieji 
turės nuo atsigręžti, arba pirmieji pasitaisyti. Jeigu sendraugiai 
nesitaisys, tai aš pirmas, sako prof. Šalkauskis, sukelsiu jaunuo
sius prieš senuosius...

šitoj konferencijoj katalikams inteligentams yra patiekta 
griežtai suformuluota katalikų pasaulėžiūra ir praktika; 
sendraugiai turėtų gerai su ja susipažinti ir jos laikytis; 
sendraugiai turėtų draugauti su jaunaisiais, eiti į gyvenimą su 
jauna dvasia, kurios galima pasisemti tik iš jaunimo artimai su 
juo draugaujant. Katalikai yra aktingi kovotojai.

Jie turi auklėtis, lavintis, draugauti su jaunaisiais, kovoti su 
filisteriškumu, susenėjimu, dechristianizacija.

Po referento kalbos kyla diskusijos. Kalba kun. Dr. Česaitis 
prof. P. Dovydaitis, Dr* Karvelis, Jcųn. M. Krupavičius, vysk. M. 
Reinys, St. Ladygienė, Dr. Raulinaitis7~L)r. Pakštas, referentas ir 
k. Vieni solidarizuoja su referento mintimis, kiti sendraugius gina, 
įrodinėdami, kad referentas į šį klausimą pažiūrėjęs perdaug 
pesimistiškai. Galutinai šis klausimas svarstyti, ir spręsti atiduo
damas valdybai dalyvaujant At-kų Vadui ir Dvasios Vadui.

Toliau sekė ateitininkų ir Sendraugių sąjungos statuto svar
stymas ir priėmimas. Kadangi paruoštasis statutas nevisai sude
rintas su naujai konferencijai patiektais svarstyti principais ir pa
reigomis, tad, pirmininko siūlymu, statuto projektas grąžinamas 
valdybai, ~ kad ji paruoštų naują, jau suderintą su principais ir 
pareigomis.

Po to prof. F. Kemėšis referuoja ateitininkų sendraugių 
sąjungos susišelpimo kasos steigimo ir narių mokesčių sumokė
jimo klausimą. Šiuo reikalu priimtas toks nutarimas: susišelpimo 
kasa steigti reikalinga, dabartinis projektas valdybai bus pagrindu 
pagaminti naujam projektui; Valdyba naujai parengtą projektą 
turi atiduoti svarstyti kitam vipuotinlam susirinkimui. Tuo posėdis 
ir baigiamas.

Ji atidarė vidurinės mokyklos bute s-gos 
vicepirmininkas Z. Endzlulaitytė. Prezidiuman 
išrenkama pirmininkauti J. L e i m o n a s ir O.

K u b i 1 i u t ė, sekretoriauti B. Povilaitis.
Po prezidiumo rinkimų tuoj išrenkama ir reorganizacinė 

komisija, kuriai pavedama nustatyti s-gos reorganizacijos pagrindas. 
Komisijon išrenkama A. Starkus (Kaunas), G. Valančius (Viena) ir 
Marcinkaitė (Kaun.). dįt?

Pranešimai. Centro valdybos pranešimą daro A. Rau- 
linaitis. Valdyba negalėjusi parodyti visai išvystyto veikimo/del

Stud, at-kų są- 
jungos posėdis
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šiais metais vykusių didelių at-kų gyvenime reformų. Valdyba 
likvidavusi „Mūsų Idėjų“ leidimą, nes tiems klausimams nagri
nėti užtenka at-kų žurnalų — „Ateities“, „Židinio“, „Naujosios 
Vaidilutės“. „Draugas“ nusistatyta leisti kasmet, siauresnis, bet 
labiau pritaikintas ateitininkams. Jo leidimą organizuoja Vienos 
draugovė.

Sąjunga turi viso 12 draugovių — 7 Lietuvoj (Kaune 6 ir 
Dotnuvoj 1) ir 5 užsieny (Friburge, Paryžiuj, Montpellier, Graze, 
Vienoj). Sąjungoj narių apie 600.

Pr. Dielininkaitis pranešinėja apie Kauno at-kų veikimą.
Esama 6 korporacijų: L. U. Stud. A-kų draugovė, Absti

nentų korporacija, Vytauto klubas, Šatrijos draugija, Keistučio 
korporacija ir Mergaičių draugovė. Visos sudaro L. Un-to stud, 
sąjungą. Be to, prie sąjungos veikia sporto klubai „Achilas“1 ir 
„Gražina“, eucharistininkų būrelis, choras.

Apie užsienio draugoves pranešinėja G. Valančius. Lietu
vių studentų užsieny yra nemaža. Jų rasime Berlyne, Leipzige, 
Mūnchene. Pragoj, Liuvene, Briuksely... Tačiau organizuotos 
draugovės veikia tik 5: Friburge, Paryžiuj, Montpellier’y, Graz’e, 
ir Vienoj. Gausingiausia ir aktingiausiai veikia Vienos draugovė. 
Užsienio stud, at-kų draugovės, be kitų darbų stengiasi kelti ir 
populiarinti Lietuvos vardą užsieny.

Iš Dotnuvos Draugovės veikimo pranešinėja Kadziauskas. 
Iš Vilniaus liet, studentų gyvenimo studentas vilniškis. Vilniškių 
lietuvių skaičius daugėja. Leidžiamas sodiečiams pritaikytas 
laikraštukas. Darbas pasireiškia ir už draugovės ribų. Studentai 
griežtai srovėmis nesisklrsto. Registruojant draugovę un-to senate, 
pastarasis darė įvairių trukdymų.

Dr. V. Mykolaitis — „Židinio“ redaktorius — praneša, kad 
„Židinys“ vis einąs tobulyn ir tampa aktualesniu. Redakcijai 
raštų niekad netrūkdavo. S. Zareckas — „Židinio“ administra
torius praneša, kad „Židinys“ juo tolyn vis tvirčiau laikosi. Per 
šiuos metus prenumeratorių skaičius padidėjęs.

Revizijos komisijos pranešimą daro P. Radzevičius ir J. Matu
lionis. R. komisija revizavusi visas įstaigas; vienos draugovės 
geriau susitvarkiusios, kitos blogiau, bet bendrai darbas yra vi
sur varomas plačia vaga.

Reorganizacinė komisija pasiūlo ir konferencija priima re
zoliucijos formoj nutarimą, kuriuo valdyba įpareigojama išdirbti 
regulaminą, nustatantį santykius tarp atskirų draugovių ir jų 
sąjungų iš vienos ir centro valdybos iš kitos pusės.

Toliau eina centralinių organų rinkimai. ‘ Sąjungos centro 
valdybos pirmininku slaptu balsavimu Išrenkamas Juozas 
L e i m o n a s; nariais V. Adamonls, J. Jaržemskaitė, 
Z. Ivinskis ir S. Rauckinas. Revizijos komisijon išrinkti 
P. Radzevičius, J. Matulionis, G. Valančius.

Konferencija baigta ateitininkų himnu.
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Moksleivių sąjungos 
posėdžiai.

Ateitininkams moksleiviams reorganizacija 
buvo ypatingai svarbi, nes jie labai 
išaugę jau senai buvo reikalingi raujų 

veikimo kelių. Ypač svarbu buvo įstatyti į deramas vėžes jau
nesniųjų ateitininkų veikimus. Moksleiviai at-kai posėdžiavo 
Kurhauzo salėse. Susirinko labai gausingai. Visi linksmi, pilni 
energijos. Nieko jiems nereiškia, kad teko toli važinėti, ant 
šieno miegoti, nevienam misti tik mamytės idėtu kukliu užkan
dėliu ir arbata. Posėdį atidaro centro valdybos pirmininkas 
St. Lūšys. Prezidiuman išrenkama A. K e t u r a k i s, O.Jon- 
k a i t y t ė ir K. K 1 e i v a ir sekretoriatan P r. Krasnlckas. 

Pranešimai. Pranešinėja c. v. pirmininkas St. Lūšys. Pa
žymi, kad visas valdybos dėmesys buvo nukreiptas į reorganizaciją. 
C. valdyba lankė daug kuopų, kas buvo naudinga ir joms 
pačioms Ir centro valdyba įgijo reikalingų žinių ruošiant reorga
nizacijos projektus. Antras kalba „Ateities“ redaktorius Ant. Ja- 
nuševlčlus. Jo pranešimas įdomus. Kiekvieno „Ateities“ numerio 
spausdinama 3.500 egz. Į kuopas išsiunčiama apie 3.200 ir 
atskirais numeriais parduodama apie 200. Pasirodo, kad yra 
kuopų, kurios labai blogai už „Ateitį“ atsilygina: daugelis 
kuopų yra užsimokėjusios tik per pusę, o kai kurios net... 
dešimtą dali.

Be to, be reguliariai leidžiamosios „Ateities“, redakcija 
išleido vieną savo leidinį — Sal. Neries eilėraščius „Anksti 
R y t ą“.

Po redakcijos pranešimo sekė pranešimas revizijos komisijos. 
Jį padarė St. Gabaliauskas. Kuopos, bendrai, veikia, kiek leidžia 
pajėgos ir aplinkybės. Dabartinė ateitininkų kuopų kryptis yra 
gera. Kiek blogiau at-kams finansiniu atžvilgiu.

Po visų pranešimų konferencija priėmė tokias dvi rezo
liucijas:

1) Konferencija, išklausiusi Centro Valdybos ir 
Revizijos Komisijos veikimo pranešimus, juos tvirtina 
ir reiškia padėką už darbus.

2) L. K. M. at-kų konferencija, išklausiusi „Ateities“ 
Redaktoriaus pranešimą, reiškia nuoširdžią padėką 
„Ateities“ vadams už darbą ir pasiaukojimą vedant 
mūsų brangaus organo reikalus.

Liepos 18 d. įvyko moksleivių at-kų sąjungos reorganiza
cinis posėdis. Kad ateitininkai savo reikalais domisi, matome 
jau iŠ to, jog į šį posėdį atsilankė tiek daug jaunosios at-kų 
moksleivijos, klek jos nė vienoj ligšiolinėj konferencijoj nebūdavo. 

Pirmoj eilėj svarstoma sąjungos įstatai ir kuopų statutas. 
Kyla daug ginčų. Su džiaugsmu tenka pastebėti, kad ginčuose 
daugia u sla dalyvavo patys moksleiviai. Po ilgų 
piskusijų galutinai įstatai ir statutas priimami.
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Eina centro organų rinkimas. Centro valdybos pirmininku 
vienu balsu išrenkamas V 1. V i 1 i a m a s. Po to patvirtinami 
kiti c. valdybos nariai: K. K 1 e i v a (sekretorius), A. Graunas 
(jaun. at-kų reik, ved.), A. Sereikytė (merg. reik, ved.), 
C. Griniūtė (meno—mokslo reik, ved.), P. Martišius 
(visuom. reik, ved.), J. B a ri s a s (euch. reik, ved.), V. Kaz
lauskas (iždin.), V. Makutėnas (vyr. reik, ved.), L. T a- 
mašauskas (abst. reik, ved.) ir V. Ražaitis (sporto 
reik. ved.). „Ateities“ redaktorium siūlomas ir vienu balsu 
išrenkamas dabartinis redaktorius Ant. Januševičius. 
Revizijos komisijon išrenkami V. V a 1 i u k e v i č i u s, K. P e n- 
čylaitė, O. K u 1 vi n s k a i t ė, A. Keturakis ir 
P r. Krasnickas.

Ateitininkų moksleivių sąjungos garbės nariai: c. valdybai 
pasiūlius konferencija su triukšmingomis ovacijomis pakelia į 
savo garbės narius šiuos visiems žinomus ateitininkijos veikėjus: 
pral. A. Dambrausk ą—J a k š t a, prof. kan. Dr. P r. Ku
raitį, prof. P r. Dovydaitį, prof. St. Šalkauskį, 
Dr. P. Bielskų ir St. La dygi en ę.

Baigiant posėdį kalbėjo išrinktas centro valdybos pirmininkas, 
„Ateities“ redaktorius ir kiti. Jaunieji ateitininkų darbininkai 
nustatę savo darbams planus, pasisėmę naujų jėgų, naujos ener
gijos ir pasiryžimo skirstėsi po įvairius Lietuvos kampelius, kad 
dar su didesniu pasišventimu ir atsidėjimu galėtų pūrentl mielo
sios tėvynės — močiutės dirvonuojančius dirvonus...
I Ateitininkai meldžiasi. I Ateitininkai, susirinkę savo reikalų ap- 
■—■■■ ■ I tarti, susirinko taip pat išprašyti tiems
darbams palaimos ir pagerbti Tą, Kuris yra jų Aukščiausias 
Vadas ir Kurio paskelbtus idealus jie siekia įgyvendyti.

Šeštadienį, liepos 16 d., pavakarute konferencijos dalyviai 
gražioje Palangos gotikos bažnyčioje priėjo išpažinties. O kai 
išaušo gražus ir saulėtas sekmadienio rytas, kai skaisti saulė 
nuauksavo banguojančios jūros paviršių, ateitininkai vėl rinkosi 
bažnyčion ir širdimis jungėsi su savo Vadu. — 11 vai. graf. Tiš
kevičiaus parke, toj vietoj, kur buvo pradėti konferencįjos darbai, 
ateitininkai, svečiai ir gausūs palangiškių būriai rinkosi į bendras 
pamaldas. Studentų korporacijos atėjo su savo vėliavomis. Ant 
kalnelio buvo įrengtas, gėlėmis ir vainikais išpuoštas, altorius, 
kur J. E. Vysk. M. Reinys atlaiko šv. Mišias. Jis pasako ir 
šventei pritaikytą pamokslą. Graži gamta, harmoningi orkestro 
maldos garsai, tyli, nunuogintomis gaivomis, besimeldžianti 
minia, amžių pasakas ošiančios pušys — visa darė tikrai gilų 
jaudinantį įspūdį. Ateitininkai prašė palaimos To, Kuris yra visų 
Kūrėjas, amžinoji Tiesa, nelygstamasis Gėris...

Ateitininkai jau baigia antrosios dešimties gyvenimo metus. 
Per tą, nors ir neilgą laiko tarpą, jie jau daug neteko savo 
draugų. Vieni krito tėvynės laukuose, gindami ją nuo priešų
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tykančių jos laisvės, kitus pakirto nežinomoji Apvaizdos mirties 
ranka. Ateitininkai visada pamini garbingą jų atminimą. Ir dabar 
ateitininkai dar kartą susirinko pasimelsti už tuos savo miru
siuosius draugus, o daugelis gal būt ir už savo broliuką, sesutę 
ar artimąjį...

At-kų dainų šventė Sekmadienį 4 vai. po pietų Birutės kalno 
pašlaityje įvyko pirmoji ateitininkų dainų 

šventė. Lietuviškos, lietuvio džiaugsme ir skausme sukurtos, dai
nos atėjo paklausyti tūkstantinės minios žmonių. Į at-kų dainų 
dieną atsilanko ir mūsų kalbos tėvas kalbininkas senelis J. Ja
blonskis — Rygiškių Jonas, lietuvių tautos atgimimo dainius 
poetas Maironis, vysk. Reinys, graf. Tiškevičiai, Amerikos konsu
las Lietuvoj ir kiti. Dainų šventę gražia apie lietuvišką dainą 
kalba atidaro jaunas at-kų poetas J. Paukštelis. (Skaityk: Tegu 
skamba mūsų dainos...).

Dainų diena pradedama tautos ir ateitininkų himnais. 
Dainuoja jungtinis ir Mariampolės chorai, muzikų Kam ai či o 
ir K ača n a usko diriguojami. Galingai skamba lietuviška daina!.. 
Tiek jungtinis tiek ir Mariampolės chorai triukšmingiausiomis 
publikos ovacijomis priverčiami kai kurias dainas kartoti, dirigentai 
apdovanojami gėlėmis... Bravo ateitininkai dainininkai!.. O ypač 
bravo mariampoliškiai, pajėgę net taip toli nuvažiuoti su šimto 
žmonių choru ir atskirai išstoti...

Pasibaigia dainų šventė, bet publika greitai nesiskirsto... Ji 
kelia didžiausias ovacijas at-kų chorams, dirigentams, svečiams 
poetui Maironiui, kalbininkui Jablonskiui, vysk. Reiniui Ir kit...

Vakare, kada jau užgeso paskutinės 
saulės liepsnos, o virš banguojančių jūrų

pradėjo kilti mėnulis paleidęs savo nakties rūkus, ateitininkai 
su degančiais rankose fakelais dainuodami, kilometro ilgumo ei
sena išeina į pajūrį prie Birutės kalno...

Jūros krantą daužo ir plaka bangos, jų sukeltas vėjas 
drasko liepsnojančius fakelus, o ateitininkai skardžiai dainuodami 
žengia pajūriu... Koks didelis įspūdis!... Tik tas jį atjaus, kuris 
pats yra pergyvenęs.

Prie Birutės kalno pajūry eisena ratu sustoja. Vidury su
kuriamas fakelų laužas... Kalba Dr. Jasaitis ir A. Tylenis, (skai
tyk jų kalbas spausdinamas atskirai). Laužui gęstant visi grįžta 
namo...

Rytojaus dieną liepos m. 18 vėl vyksta posėdžiai: moks
leivių sąjungos, abiturientų, kuopų globėjų ir kapelionų, moky
tojų ir kit. Be to, įvairių sekcijų: abstinentų, eucharistlninkų, 
mokslo, meno, visuomenininkų...

Mergaičių at-kių posėdis įvyko liepos 16 d. Atidarė A. 
Stalioraitytė. Prezidiumam išrinkta O. Labanauskaitė, A. Sereikytė 
ir Ladygaitė. Apie mergaičių at-kių veikimą ir „N. vaidilutės“

Žibintų eisena.
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r reikalus pranešinėjo A. Stalioraitytė. Pageidauta, kad „N. Vaidi
lutė liktų mėnesiniu žurnalu ir mergaitės pasižadėjo ją remti. 
Priimtas mergaičių statutas. Reikalų vedėja išrenkama A. S e- 
reikytė. Posėdy daug buvo kalbėta, kaip praplėsti ir page
rinti meigaičlų veikimas. Pageidauta, kad merg. reikalų vedėja 
lankytų atskiras mergaičių kuopeles. Kreipta dėmesio ir į tai, kad 
mergaitės ateitininkės daugiau padėtų savo sesutėms pavasarinin- 
kėms. Posėdis baigtas su pakelta nuotaika ir noru dirbti.

Kuopų globėjų, kapelionų, mokytojų posėdis įvyko liepos 
m. 18 d. Kurhauzo salėje. Dalyvavo gražus bflrys jaunosios kar
tos auklėtojų. Pirmininkavo prof. kan. Pr. Kuraitis, sekretoriavo 
kun. St. Telksnys. Buvo tariamas1, kaip padėti mokslo jaunuo
menei jos darbas dirbti. Vyresniųjų auklėtojų yra pareiga tinka
ma vaga kreiptijaunųjų auklėjimas. Šiam darbui numatyta visa 
eilė priemonių. Šitas posėdis be abejo bus daug sudominęs pe
dagogus jaunosios kartos darbu.

Žemaičių at-kų posėdis įvyko Palangoje liepos m. 16 d. 
Buvo pranešimai iš kuopų. Žemaičiai smarkiai dirbą kuopose. 
Šiems metams žemaičių centrą sudaryti pavesta Mažeikių.kuopai. 
Nutarta kitą konferenciją sukviesti Tauragėje. Tartąsi žemaičių 
krašto reikalais, iškeltas sumanymas įkurti žemaičių murėjų ir 
rinkti senienas. Posėdis praėjo gyvai. Baigtąs Ateitininkų himnu. 
Posėdžiui vadovavo G. Valančius, O Lužaitė Ir J.' Pocius’.,-/p- 

Ateitininkų abiturientų posėdi Kasmet aukštesniąją 
kyklą baigia žymus ateitininkų'sksičtei !palatigojė[1jlė buvę 
užmiršti, Ir liepos 18 d. įvykosjų posėdis. f:Kalbėjo-?JJ.' nas,
nurodydamas, į kokias sritis reikia daugiau dėmesio 1 kreipti. 
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ristininkų pirmtakūnas prof. Pr. Dovydaitis. Jis kalbėjo maždau g 
taip: eucharistininkai yra ateitininkų širdis. Tik viena Eucharistiį a 
gali išlaikyti tikrąjį ateitinlnkiškumą. Eucharistininkai neturi lel> 
sti at-kams sustingti — jie turi visur skleisti amžinosios gyvy
bės šaltinį — Kristaus mokslą ir juo šildyti visą aplinkumą. Tik 
vienas Kristus teikia tikrą apaštalavimo dovaną. Todėl eucharp-- 
tininkai visur turi būti apaštalai ir visus šildyti ir gaivinti am
žinosios Meilės šiluma...

C. V. eucharistinlnkų reikalų vedėjas praneša, kad eucha
ristininkai savo darbuose sparčiai žengia į priekį: skyriai siste- 
matingal atlikinėja religinę praktiką, atlieka įvairius apaštalavimo 
darbus, lankydami kalinius, ligonis, neturtinguosius, suirusias 
šeimynas, be to, surinkta tūkstančiai suvartotų pašto ženklų, 
globota vaikai ir t. t. Eucharistininkai iškilmingai atšventė šv. 
Aloyzo, eucharistininkų globėjo, sukaktuves. Skyrių padaugėjo 
šešiais. Naujai paruoštasis reguliaminas paremtas apaštalavimo 
dvasia, mėgintas taikyti ir gyvenime ir davė geriausių vaisių. 
Reguliaminas be jokių pataisų priimamas.

Prof. Dr. J. Česaitis pranešdamas apie Lietuvos eucharisti- 
nlnkus bendrai, pažymi, kad eucharistinis judėjimas Lietuvoj 
šuoliais žengia į priekį ir apima vis didesnius ir didesnius jau
nimo būrius. Todėl iškyla reikalas organizuoti eucharistininkus į 
vieną būrį. Tuo tikslu centras paruošė. L. J. Eucharistininkų 
sąjungos įstatus. Įstatai priimami. Sąjungą sudarys visi eucharis
tininkai fat-kai, pavasarininkai...)

Eucharistininkų reikalų vedėju išrinktas senasis vedėjas J. 
B ar i s as. Reikalų vedėjui už jo nuveiktus darbus pareikšta 
padėka.

Baigiant posėdį pasakyta gražių kalbų. Giedama „Garbin
kim Šv. Sakramentą“.

Meno ir mokslo sekcijų posėdis įvyko taip pat prie Bi" 
rutės kalno. Atidarė A. Stalioraitytė. Apsvarstyti ir priimti meno 
ir mokslo sekcijų reguliaminai. Daug dėmesio kreipta į tai, 
kokiu būdu sudaryti palankiausios aplinkybės, kad ateitininkai 
meno mėgėjai galėtų pasireikšti ir išeiti į viešumą. Nauja meno 
ir mokslo reikalų vedėja išrenkama C. Griniūtė.

Visuomenininkų sekcijos posėdis įvyko liepos m. 18 d. 
gr. Tiškevičiaus parke. Posėdį atidarė vis. reik, vedėjas St. Rau- 
ckinas. Prezidluman išrenkami pirmininku Pranas Martišius ir 
sekretorium Jur. Žemaitaitis. Reikalų vedėjas padarė pranešimą 
apie praeitų metų visuomenininkų darbus. Priimtas veikimo re
guliaminas. Paskaitą „Moksleivio visuomeninis auklėjimas ir 
veikimas* skaitė Dr. Pr. Vikt. Raulinaitis, nurodydamas, kokiais 
privalumais visuomenininkas turi pasižymėti ir koklejyra\ visuo
meninio auklėjimosi metodai. Visuomenininkų reikalų vedėju 
išrinktas P. Martišius.
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Pirmojl ateitininkų 
olimpiada.

Sportiškas judėjimas ateitininkų orga- 
ganizacijoj eina jau nuo 1922—23 metų. 
Tiesa, kai kuriose kuopose jau ir an

ksčiau buvo sporto sekcijos, bet jų veikimas pasidarė reikiamai 
gyvas tik pradėjus organizuotis Lietuvos Gimnastikos ir Sporto 
Federacijai, kurios organizatoriai: K. Dineika ir prof. Eretas tada 
visą savo dėmesį buvo nukreipę j ateitininkus. Išjudinti sporti
ninkai ateitininkai tuoj ėmė rodytis ir viešai. Jie gausingai da
lyvavo pirmojoje pavasarininkų sporto šventėje Šiauliuose 1924 
metais ir visose rajoninėse pavasarininkų sporto šventė
se. 1925 m. per ateitininkų jubiliejinį kongresą jau vieni 
ateitininkai rengia sporto šventę. Pagaliau 1926 ir 21 metais 
ateitininkai per Liet. Gimn. ir Sp. Federaciją susitiko ir su ki
tomis Lietuvos sporto organizacijomis, laimėdami prieš jas gar
bingas vietas. Visa tai rodė, kad sportiškas darbas jau duoda 
gerų vaisių.

1926 m. stipresni ateitininkų sporto klubai ar sekcijos veikė 
25-se kuopose. Bendras sportininką skaičius siekė per 1000. 
Šitoji tat sportiškoji pajėga turėjo parodyti savo darbo vaisius Palan
goj, kur Reorganizacinės Ateitininkų Konferencijos metu įvyko 
ir pirmoji ateitininkų sporto olimpiada. Jau J,š prisirengimo darbų 
buvo jaučiama, kad sportininkai nesnaudžia, yisi kuo gausin
giausiai rengėsi į Palangą, nebodami nė ilgos -.kelionės vargų. 
Net apmirusieji klubai buvo pagauti bendros rengimosi nuotaikos 
ir stengėsi nuo kitų neatsilikti. Visi pirkosi įrankių, iiiankštinosi, 
kvietėsi Instruktorių iš Kauno, kad tik geriau prisirengtų. Dar 
kelios dienos prieš konferenciją į Palangą atvyko iš ' Klaipėdos 
ateitininkų sportininkų būrelis, apie 20 žmonių. Klaipėdoj jie 
gynė lietuvių sportininkų garbę ir laimėjo antrąją viefą* Tai 
geriausieji mūsų atletai, olimpiados jėgų branduolys. Palangoj 
„stadionų“ netrūksta: jų visas trejetas, visi moderniškai įrengi/.... 
Gimnazijos kiemo „stadionas“ bent porai žmonių perėjus pilnas 
dulkių, užmiesčio aikštė, kurios šiaurės ribos, sako, L<epojų sie
kiančios, labai suknaisiota, o Kurhauzo parko sportiškasis kvar
talas neduoda garantijos, kad sviedžiama ietis neįsmigs kam nors 
iš publikos į kaktą. Apžiūrėję stadionus nutariame naudotis jais 
visais — visų ypatumai mums labai „pageidaujami".

Olimpiada pradedama liepos 16 d. Kurhauzo parke. Spor
tininkų jau per 200. Jie iškilmingai pasižada klausyti visų teisėjų 
įsakymų ir rungtynėse griežtai laikytis teisingumo. Pradedamos 
rungtynės. Nuolat reikia keisti „stadionus". Viename atliekami 
bėgimai, antrame šuoliai, žaidimai, trečiame, mėtymai. Darbas 
eina iki vėlaus vakaro. Šios dienos rungtynės duoda galėjimo 
išskirti geriausius sportininkus, kurie savo sportiškumą turi 
demonstruoti publikai per iškilmingąją olimpiados dalį. Sekma
dienį, liepos 17 d., įvyksta estafetinis bėgimas per miestą, 
Tiškevičiaus parką iki dainų šventės estrados (2 klm. distancija). 
Bėga 5 komandos po 5 žmones: Panevėžys, Mariampolė, Ky-
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bartai, Šiauliai ir Utena. Pirmieji bėga panevėžiečiai,- bet pasku
tinėj pamainoj Mariampolės komanda prasiveržia ir laimi bėgi
mą per 4 m. 52 sek. Pagaliau pirmadienį 16 vai. Kurhauzo 
parke turi prasidėti visų laukiama iškilmingoji olimpiados dalis. 
Išsirikiavę sportininkai (apie 250 žmonių) su orkestru pryšaky 
iš gimnazijos ateina į publikos pilną Kurhauzo parką. Iškilmių 
maršu praeina pro publika ir išsirikiuoja bendrai mankštai. S. 
Treigio vadovaujami atlieka 4 bendros mankštos pratimus. Po 
jų eina bendra mergaičių mankšta (plastika\ o toliau — bėgi
mai mėtymai, šuoliai, žaidimai, komiškasis sportas. Publikos 
dėmesys visą laiką sukoncentruotas, nes aikštėj vienas po kito 
eina įdomūs numeriai.

Utenlečiai šoka varlių šokį, Šiauliai „Sakalaičiai* organi
zuoja bulvių rldinimo nosim rungtynes, lenktyniuoja limonadą 
gerdami. Garsūs tūkstantinės publikos „valio“ lydi visus geres
nius sportininkų parodymus. letlninkai ir diskininkai savo 
svaidymais sudaro publikai daug pavojaus, nes vedėjai pasiskelbia 
neatsaką už susirinkusiųjų kaktas. Taip per 2 su puse vai. gyvai 
praeina visa olimpiados programa. Sportininkai vėl išsirikiuoja 
aikštėje. Olimpiados vedėjas prof. Eretas dėkoja sportininkams 
už jų aktingumą, kurį jie parodė keldami ateitininkų sportišką 
judėjimą. Ateitininkai sportuoja ir rungiasi rūpindamiesi savo 
kūno sveikumu, bet ne diplomais ir dovanomis. Dovanas jie 
priima tik kaipo dovanojusių asmenų sportininkams pritarimo ir 
jų darbų įvertinimo ženklą.

Eina pats dovanų dalinimas. Olimpiadoj stipriausias klu
bas pasirodė Mariampolės „Vaidotas“, laimėjęs 85 taškus. Jis 
gauna Dr.Bistro padovanotą taurę. Mergaičių grupės nugalėtojas 
Šiaulių „Sakalaitės“ gavo p.p. Bizauskų šeimos padovanotą taurę. 
Kun. Krupavičiaus taurę už tautiškąjį sportą (Vilniaus ripką) ir kun. 
Pankaus dovaną ietininkams laimėjo Mariamp. „Vaidotas“. P.Roma- 
no dovana už bėgimą per miestą irgi turėjo tekti „Vaidotui“, bet šis, 
jau ir taip daugiausia dovanų gavęs, perleidęs ją antrą vietą laimė
jusiems panevėžiečiams. Amerikos konsulo dovaną už šokimą 
su kartimi gavo Kauno Achilas, o p. Tiškevičiaus dovaną (pyp
kutę) už komiškąjį sportą — Utenos „Utenis“. Visos dovanos 
pereinamos. Galutinai jas laimės tie klubai kurie bus atatinkamų 
sporto šakų nugalėtojai per jubiliejinį Vytauto Didžiojo Kongre
są 1930 m. Dabartiniai dovanų laimėtojai dirbs ir toliau sėk
mingai pradėtąjį darbą, kad laimėjimas ir ateičiai būtų už
tikrintas.

,, Nuvainikuotoji 
Vaidilutė“.

Jau prieš kelias dienas visų mintys ir 
širdys vis skrido į pušyną, į pajūrį į 
Birutės kalną. Ne tik ateitininkai, bet ir 

kurortininkai ir visa Palanga laukia kažko nepaprasto, didingo. 
Visiems įsmego į širdis: bus vaidinama tautos likimo misterija. 
Skelbimai ir plakatai nebepatenkina smalsios publikos. Saulė
lydžiu — pilnas pušynas žmonių. Suėjo minių minios. Prie
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Birutės kalno puiki estrada, ant jos stambių akmenų aukūras> 
toliau laužas, o dar toliau kažkokie paveikslai, uždangstyti, * 
paslėpti...

Dangus apsiniaukė, bet nelyja. Toli pradėjo retkarčiais 
blikčioti žaibai — vos girdimai dunda griaustinis. Publika net 
negali suprasti ar jau vaidinimas prasidėjo ar tik gamta savo 
galią rodo. Tačiau nėra jokio audros pavojaus. Visa tai kažkur 
toli už mėlynųjų jūrų. Visi laukia. Visi nerimsta. Vieni dainuoja, 
kiti skudučius tampo. Orkestras sugroja kokį maršą. Sunku būtų 
pasakyti, kokia nuotaika surakino visus į kažkokią vieningą di
džiulę masę.

Pačiame kalne patamsėse pradeda vis labiau kažkas krutėti, 
šmižėti. Prie estrados pradeda rastis vis daugiau ir daugiau 
įvairių šviesų, kurias tvarko maži, žali skaučiukai. Pagaliau 
sprogsta raketa — ir misterija prasideda. Senas baltutis Vaidila 
atveda prie aukūro naują vaidilutę. Ji abejoja, nepasitiki savimi. 
Bet visi jos prašo, maldauja. Ir motina su vaikais ir sukumpę 
senučiai, ir šaunūs karžygiai, ir jaunųjų pora. Visi ją ragina 
pasišvęsd vaidilute. Pagaliau prabyla ir pats Praamžlnasis. Cho
ras su orkestru pakartomis sustiprina bendrąją nuotaiką. Mergelė 
atvira, širdinga. Ji visų gailisi, visus užjaučia. Ji paties Dievo 
išrinktoji amžinosios ugnies kurentoja. Ji apvainikuojama, ji 
prisiekia niekados vainiko nuometu nepakeisti.

Antrame veiksme mergelė jau tikra vaidilutė. Bet jos širdy 
ima nubusti meilė. Jai vis vaidinasi kadaise matytas karžygis, 
sapnuose ją lauko. Kažkoks Juodasis Vaidila, naujojo gvvenimo 
pranašas, ją nuolat gundo apleisti dievų šventovę, sulaužyt prie
saiką, pamilti tautos valdovą, Žemės Dvasia tarytum pati tautos 
gyvybė, maldaute jos maldauja, kad išsižadėtų vainiko ir tuo 
būdu ją pačią išvaduotų. Kaip atsispirti tokiems gundymams?! 
Jai pranašaujama, kad pamils galingiausį valdovą, o dar galin
gesnį žemei pagimdys. Ir visą tai jai parodoma gražiausiame, 
didingiausiame reginy. Del Žemės Dvasios laisvės, del didžio
jo valdovo meilės vaidilutė jau sutinka priesaiką sulaužyti. Ji 
nebeklauso senųjų dievų, nebijo jų grąsinimo, žadamo keršto ir 
prakeikimo. Ji jau mato naujos šviesos, naujos gyvybės kelius. 
Tada atlekia pats valdovas su palydovais ir pavogia vaidilutę. 
Tas momentas be galo sujaudina publiką.

Trečiame veiksme įvairios senųjų dievų šmėklos trinasi 
apie apleistą aukūrą. Keršto dvasios pasakoja, kaip jos atkeršijo 
buvusiajai vaidilutei. Vienos pastangomis pasmaugtas jos vyras, 
antros — persekiojamas jos sūnus, Galingasis Valdovas, nužu
dyti jo sūnūs, pavogta jo Šventoji karūna, o trečioji milžiniškais 
skausmais kankina ją pačią, net mirusią užkeikė amžinai klajoti 
po žemę. Džiaugiasi kvatoja piktieji dievai. Ateina pas tą aukū
rą ir pats Didysis Valdovas. Čia jo motina sulaužė vaidilutės 
priesaiką. Toji nuodėmė slėgla dabar ir jį, milžiniški skausmai, 
nelaimės blaško jį kaip galiūną erelį parblokštą į uolas. Jam 
buvd skirta valdyti pasaulį, jis sutriuškino vokiečius, nuramdė
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mongolus, bet likimas priveikė jį patį. Jis nebeturi, kas po jo 
valdytų šalį. Tik po penkių amžių sulauks jo žemė laisvės ir 
didybės. Čia Valdovas sutinka savo motinos vėlę ir tą pačią 
Žemės Dvasią. Atiduoda joms savo kalaviją, gyvybės ženklą, 
kad saugotų per penkis amžius.

Tuo tarpu greitu tempu praeina Įasmeninti visi penki am
žiai, kiekvienas trumpai charakterizuodamas save. Po jų pasiro
do šviesus gyvybingas šeštasis amžius. Žemės Dvasia jam ati
duoda Galingojo Valdovo per amžius išsaugotąjį kalaviją, gy
vybės ženklą. Tas šeštasis Amžius iškėlęs gyvybės kalaviją kvie
čia visus į naująjį tautos kūrybos kelią. „Paskutinį kartą duotas 
jums gyvybės ženklas“. Tuo misterija pasibaigė, padarius į žiū
rovus labai didelį įspūdį.

Kiek čia išdėta kilnių, tiesiog pranašiškų minčių! Nelengva 
visa ir suprasti. Didelė poeto intuicija bandė atsekti amžių 
glūdumose įmintus mūsų tautos likimo pėdsakus. Kur čia tas li
kimas? Skaisti nekalta mergaitė, vainikuota vaidilutė, pašvęsta 
dievams tampa žmona ir motina. Vaidilutė sulaužiusi priesaiką 
pagimdo galingiausią pasaulio valdovą, bet ta jos nuodėmė kan
kina ją pačią, sugriauna visus jos sūnaus, valdovo planus ir visą 
tautą pasmerkia merdėti penkis amžius. Pigu čia pažinti Kęs
tutį, Birutę ir Vytautą. Juk iš tikrųjų Vytautas buvo persekioja
mas kažkokio pikto likimo. Jau pirmame veiksme Baltasis Rai
telis, apreikšdamas Praamžlnojo valią ir kviesdamas vaidilutę į 
Meilės puotą palieka aukūre įsmeigtą kardą—kryžių, visos šalies 
likimo ženklą. Tas raitelis yra, žinoma, krikščionybės pranašas. 
Jis atleidžia vaidilutę nuo stabmeldiškųjų pareigų, bet tautos 
likimas vis dėlto — kryžius; tautos ateitis — kryžiaus kelias. 
Naujasis tautos tikėjimas bus kryžiaus religija, bet ji bus skiepi
jama kardu. Tauta kardu krikštijama kentės kryžiaus kančias. 
Kryžius ir kardas — tautos išganymo ir atgailos kelias. Mūsų 
tautai buvo skirta valdyti pasaulį, bet tas paskyrimas tebuvo 
įvykdomas tik per didelę nuodėmę, sulaužant priesaiką dievams. 
Iš tos nuodėmės seka didžiausi tautos laimėjimai ir drauge di
džiausios nelaimės. Per ją tauta merdėjo ilgus amžius, bet ji 
pati, išvadavusi Žemės Dvasią, išsaugoja tautos gyvybę Ir pavo
jingiausiais laikais. Ji perduoda gyvybės kalaviją naujojo atgi
mimo žygiams. Dabar mums duotas paskutinį kartą gyvybės 
ženklas. Jei nemokėsim tos gyvybės auginti, mes jau amžinai 
pražūsim. Tokia yra ta „Nuvainikuotoji Vaidilutė“, tautos likimo 
misterija.

Gerbiamam mūsų poetui Putinui mes kaip pranašui turime 
- būti dėkingi už tą didelės vertės veikalą. Po misterijos vaidi

nimo publika jam tikrai nupelnytas ovacijas pakėlė ir gėlėmis 
apdovanojo. Keistas supuolimas — ant ryto paties poeto var
dinės. Čia pat jis sveikinamas, duodamos jam dovanos. Teko 
ovacijų gėlių ir režisieriui L. Girai ir kompozitoriui J. 
Dambrauskui. Nusipelnę ovacijų buvo ir artistai, ypač Vaidila,

4 .
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Vaidilutė ir Žemės Dvasia. Publika, sako, nenorėjusi tikėti, kad 
čia vaidina studentai, ne specialistai. Misterija, vienu žodžiu, 
pasibaigė labai triukšmingai ir nuotaikingai. Daug darbo, vargo 
įdėjo rengėjai į tą misteriją, bet ir vaisiai tikrai gražūs. Ateitinin
kai čia labai gražiai parodė dideles savo jėgas.

I Antrasis ir paskutinis i Liepos mėn. 19 d. 9 vai. gr. Tiškevičiaus 
plenumo posėdis. Į parke prasideda paskutiniai konferencijos 

aaroai. triniausia eina bendrųj ų įstatų priėmimas. Referuoja 
prof. kan. Pr. Kuraitis. Įstatai susideda iš dviejų dalių: 1) Atei
tininkų Federacijos idealogijos ir 2) Ateitininkų Federacijos san
tvarkos.

Prof. St. Šalkauskis, kaip Federacijos ideologijos redakto
rius, padarė į bendruosius įstatus įvadą. — At-kų ideologiją, 
kalbėjo profesorius, sudaro aiškiai suformuluoti jų principai bei 
pareigos. Juos formuluojant teko ir visada tenka atsižiūrėti trijų 
postulatų: a) pilnutinio gyvenimo idealo, b) teigiamųjų tradicijų 
ir c) racionalaus pažangumo. Pirmasis postulatas reikalauja, kad 
at-kas ruoštųsi ir būtų pilnutinis, visais atžvilgiais išsilavinęs, žmo
gus. Antrasis postulatas reikalauja, kad būtų atsižiūrėta į tai* 
kas Istorijos eigoje yra gero laimėta; at-kas neturi del mados 
griauti /isa, kas tik yra iš praeities. Trečias postulatas pažymi* 
kad at-kas turi eiti pažangos keliu. Ateitininkas nėra nei suak
menėjusio konservatizmo nei nesąmoningo naujoviškumo gar
bintojas.

Turint šiuos postulatus jau galima statyti ir ideologijos rū
mus. Pirmiausia tenka pažymėti, kad at-kų judėjimas mūsų 
tautai yra antrasis — būtent, dvasiškas atgimimas. Todėl 
ateitininkas turi būti pasiryžęs visas savo geriausias pastangas 
paaukoti savo kilniajam šūkiui. Priklausydamas prie at-kų orga
nizacijos, ateitininkas turi likti geru lietuviu patriotu, aiškiai su
sipratusiu kataliku, tikru inteligentu, aktingu veikėju visuomenin- 
ku ir geru savo profesijos specialistu-. Kaipo katalikas, at-kas 
laikosi katalikiškos pasaulėžiūros ir katalikų Bažnyčią pripažįsta 
neklaidinga ir vienintėle tikrai autoritetinga religijos saugotoja, 
reiškėją ir skelbėja. Čia at-kui susidaro pareiga įsigyti gilaus 
religinio susipratimo, išlaikyti savo gyvenime bei veikime katali
kišką, krikščionių etika pagrįstą, korektiškumą ir kovoti su de- 
christianizacija. —At-kai yra tautininkai, bet nesiriboja siaura 
tautybe. Tautinėmis lytimis jie stengiasi realizuoti visuotinąjį 
krikščioniškos kultūros idealą. Todėl at-kas turi įsigyti tautinio 
susipratimo, ruoštis prie originalios, visuotinai vertingos kūrybos 
tautinės kultūros srityje ir vengti siauro nacionalizmo. — Ateit'- 
ninkas yra inteligentas, tad jis turi pasižymėti tikro inteligento 
savybėmis: turėti aiškų protą, pagrįstą mokslišku subrendimu, 
jautrią sąžinę, kilnią entuziastišką širdį. Jis turi kovoti su mies
čioniškumo dvasia, būti visuomeninio susipratimo, visuomeninės 
kultūros, veiksniu...—Ateitininkas kaip akcijos žmogus turi tapti

i



Mariampolės Vaidotiečiai, nulėmusieji Palangoj 
ir Klaipėdoj „Vaidoto" laimėjimą; žemiausiai sėdi:

V. Kačergis, pastatęs juniorų ieties rekordą: aukščiau iš 
kairės—A. Akelaitis, pastatęs 5 jumorų rekordus: šokimo į aukštį, 

įsibėgėjus į tolį, šokimo su kartim, ir trjšokio įsibėgėjus ir iš vietos;
P. Svetlauskas, ieties rekordininkas; stovi St. Šačkus penkiakovos rekordininkas.

Pirmosios Ateitininkų Olimpiados Palangoje bendroji mankšta.
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energingu veikėju, stiprindamas save fiziniai; tačiau teoretinį la
vinimąsi stato pirmoje savo uždavinių eilėje; be to, at-kas turi 
įsigyti sąmoningo organizacinio sugebėjimo. — Ateitininkui, kaip 
tvirtų tradicijų kūrėjui privalu susirūpinti ir savo šeimyna. Tuo 
reikalu turi gerai įsisąmoninti krikščioniškos šeimynos idealą ir 
tinkamai prie jo prisiruošti doriniu, pedagoginiu ir kitais atžvil
giais. — Pagaliau at-kas kaip visuomeninkas katalikas aukščiau
siu pasaulinės visuomenės idealu laiko visuotinąjį susidraugavimą 
krikščioniškojo solidarizmo pagrindais. At-kas į visuomeninio 

į/ išsiauklėjimo pagrindą deda draugiškumą bei solidarizmą, sten
giasi įsigyti pilietiškų dorybių, neturėdamas brandos liudijimo 
neina į partijas, o vėliau gali priklausyti tai partijai, kuri nesi
priešina jo principams.

Po prof. Šalkauskio kalbos, prof. Pr. Kuraitis paskaito 
At-kų Federacijos įstatus, kurie priimti be jokių pakeitimų.

Priėmus įstatus turėjo būti dar visa eilė paskaitų nušviečian
čių Federacijos ateitį ir darbus, būtent: a) mūsų keliai, b) reli
giniai at-kų siekimai, c) tautinė idėja ai-kijoje, d) dorinio laimė
jimo keliai, e) at-kų kultūriniai uždaviniai. Tačiau, trūkstant laiko, 
konferencija išreiškė pageidavimą, kad jos būtų atspausdintos 
Federacijos organuose „Ateity“ ir ,,Židiny“.

Sveikinimai. Redakcinė komisija konferencijai patiekė 
tokius sveikinimus:

Šventajam Tėvui: „Prie Jūsų Šventenybės 
kojų nusilenkę, lietuvių katalikų moksleivija ir jau 
baigę mokslus ateitininkai, susir/nkę į savo Konferen
ciją Palangoj, pareiškia nuoširdžius klusnybės, sūnų 
meilės jausmus ir prašo apaštališkojo palaiminimo“.

Kauno Arkivyskupui Metropolitui: 
„Ekscelencija, ateitininkija, susirinkusi į Reorganizacinę 
Konferenciją Palangoje, siunčia nuoširdžius sveikini
mus ir pabrėžia savo ištikimybę motinai Bažnyčiai, 
Kristaus Evangelijai ir prašo Ekscelencijos palaiminimo 
mūsų darbams“.

Brangiajai kariuomenei: „Susirinkę į 
savo Reorganizacinę Konferenciją Palangoje 1927 m. 
liepos m. 15—20 d., Jums, brangūs Lietuvos sūnūs, 
savo pasiryžimu ir aukomis atpirkusiems Lietuvos Ne
priklausomybę, siunčiame širdingiausių sveikinimų“.

Vilniaus krašto moksleiviams: „Su
sirinkę į savo Reorganizacinę Konferenciją Palangoje 
1927 m. liepos mėn. 15—20 d. mes, ateitininkai, nuo
širdžiai sveikiname Jus, Vilniaus krašto moksleiviai, 
drąsiai kovojančius del lietuvių tautos idealų okupantų 
priespaudoj ir žadame Jums brolišką paramą del mūsų 
ir visos lietuvių tautos didžiausio troškimo — Vilniaus 
išvadavimo“.
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Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacijai: „Lietuvos Ateitininkija, susirinkusi j 
savo Reorganizacinę Konferenciją Palangoje 1927 m. 
liepos m. 15—20 d., sveikina Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Federaciją ir dėkoja Amerikos lietuvių katali
kų visuomenei už nuolatinį rėmimą Ateitininkų Orga
nizacijos jos darbuose“.

Amerikos Vyčiams: „Broliai Vyčiai! Susi
rinkusi į savo Reorganizacinę Konferenciją ateitininkija 
Palangoje 1927 m. liepos m. 15 — 20 d. širdingai svei
kina Jus taip drąsiai ir sėkmingai gaivinančius Ameri
kos lietuvių jaunime katalikybės ir tautybės idealus, 
linkime Jums ir toliau dirbti ištvermingai tą kilnų dar
bą ir pasižadame Jus visada remti bendrame idealų 
darbe“.

Visi sveikinimai konferencijos priimti su didelėmis ova
cijomis.

Vyriausiųjų Federacijos organų rinkimai. Vyriausiu 
Ateitininkų Vadu išrenkamas prof. Dr. St. Šalkauskis. 
Konferencijos dalyviai naująjį Vadą triukšmingai sveikina ir ne
šioja ant rankų. At-kų Garbės Pirmininku vienu 
balsu išrenkamas prof. Pr. Dovydaitis; jam taip pat keliamos 
didelės ovacijos.

Konferencija išreiškė norą, kad Vyriausiuoju Dvasios 
Vadu dvasiškoji vyriausybė paskirtų prof. kan. Dr. P r. K li
ra 11 į. x

Vyriausioji Federacijos Taryba renkama iš 5\ 
asmenų. Pirmininku vienbalsiai išrenkamas E d. Turauskas; 
nariais — vysk. M. Reinys, prof. V. Mykolaitis—Puti
nas, Dr. K. Pakštas ir kun. M. Krupavičius. Generaliu/ 
sekretorium — K. Šapai alsi ~ '

Garbės Teismas išrinktas iš trijų narių: St. L a dy
gi e n ė s, Dr. L. Bistro ir Dr. J. Urman o ir dviejų kandi
datų: Z. Starkaus ir Dr. P. V. Raulinaičlo.

Revizijos komisij on išrinkti: p. A. Juška, Dr. D. 
Jasaitis, prof. F. Kemėšis, prof. P. Jučai ti s ir doc. S. 
Vitkus.; kandidatai P. Dulskis ir A. Kučinskas.

Konferencijos pirmininkas naujai išrinktiesiems ateitininkijos 
vadams visos at-kijos vardu palinkėjo nenuilstamai ir sėkmingai 
vesti organizaciją siekiamųjų idealų keliais.

Prieš konferencijos uždarymą gauta pora nepaprastų pa-į 
klausimų, pasirašytų stud. korp. „Keistutis“ ir stud, grupės.! 
Juose klausiama, ar tiesa, kad visų žinomiems at-kų ir visuome-/ 
nės veikėjams kum M.Krup^Jčįuj, Dr, L. Bistrui jr Dr. L. Kar-Į 
veliu i vy r i a u sy bė u ždr a uūli s i š i o}e 6Ti f ėT’ė n c 1 Jo j e kai 5ė ti^ Koh - J 
ferencijai rengti komiteto pirmininkas stud. Pr. Dlelininkaitis at-S 
sako, kad minėtiems asmenims tikrai buvo uždrausta konferen-j
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cijoj kalbėti. Priešingu atveju jie turėję būti nuvesti nuo tribū
nos. Konferencijos rengėjai turėjo duoti Kretingos] apskrities 
viršininkui pasižadėjimą, kad jie nė vienas nekalbės, kitaip ža
dėjo visai neleisti daryti konferencijos.

Konferencijos uždarymas. Konferencija eina į galą. Pas
kutinį žodį dar taria Vyriausias vadas prof. St. Šalkauskis, Gar
bės Pirmininkas prof. Dovydaitis ir prezidiumo pirmininkas Dr. 
D. Jasaitis.

Vyriausias Vadas pareiškia, kad jis turįs kalbėti sulaužytais 
jausmais po to, kai nebuvę skaitytas! su jo pareiškimu atsisa
kančiu užimti Vado pareigas. Tačiau su faktu tenka skaitytis. 
Šis pasitikėjimas reiškia, kad at-kus yra pavilioję profesoriaus 
idealai, kuriuos vienu žodžiu išreiškia žodis „Romuva“ — ji 
apima Tautos ir Bažnyčios idealus. Prie jų ir teks at-kiją vesti. 
Bet vesti ne ramiu lygiu keliu, tačiau per kovą, per didelį pasi
ryžimą ir pastangas. Ateitininkai turi bati Kryžiaus karininkai. 
Baigdamas Vadas pažymi, kad tai, ką šiandien esame laimėję, 
turime būti giliai dėkingi buv. Vadui prof. Pr. Dovydaičiui.

Prof. Dovydaitis nusakė Reorganizacinės Konferencijos 
reikšmę ir svarbesnius simbolingus jos momentus. Ir eisenoje ir 
misterijoje svarbiausias centras buvo ugnis — fakelai ir aukuras. 
Ugnis, šviesa — štai tie simboliai, kurie išreiškia mūsų siekimus. 
Misterija reiškė musų tautos tragizmą. Mus ir sutiks tragizmas, 
tik kitoks. Bet tik per tragizmą ir laimėjimas yra užtikrintas. 
Geras tragizmas gerus atneša ir vaisius. Kristus taip pat pergy
veno vieną didžiausių tragizmų, o mes esam Kristaus pasekėjai. 
Todėl, jei būsime pasiryžę, eisime tikros ir garbingos kovos 
keliu, būkime tikri, kad laimėsime tautos prisikėlimą ir vaidinsime 
galutino tautos laimėjimo misteriją.

Po gražios prezidiumo pirmininko Dr. D. Jasaičio kalbos 
(skaityk spausdinamą atskirai) konferencija baigiama. Galingai 
suskamba Tautos ir Ateitininkų himnai, kurių klausosi tylios parko 
pušys, aukštieji medžiai, tautos šventykla — Birutės kalnas ir 
nerami, putojanti jūra—motutė... Ateitininkai skirstosi su galingais 
pasiryžimais dirbti kilnų savo darbą.

I Ateitininkų spaudos i Vidurinės mokyklos rūmuose didelėj 
________paroda._______ į klasėj keli ilgi stalai buvo apkrauti įvai
riais at-kų leidimais. Parodoje buvo šie skyriai: a) ateitininkų 
leidžiami žurnalai — raštai, b) at-kų redaguojamieji raštai, c> 
kuopų laikraštėliai ir d) šiaip įvairūs at-kų mokslo veikalai ir 
išleistieji raštai.

Pirmame skyriuje buvo surinkti visi aLkų leidžiamieji ir 
išleisti žurnalai ir kiti leidiniai. „Ateitis", „Židinys“, „Naujoji 
Vaidilutė“, „Santūra“ — vis tai svarbūs indėliai į taip dar ne
gausingą lietuvių žurnalų skaičių. Kai kurie iš jų, eidami jau 
kelioliktus metus, lietuvių literatūroje išvarė ir varo labai plačią 
vagą. Gražu buvo pasižiūrėti į išstatytas at-kų žurnalų komplektų 
eiles. — Kuone visi Lietuvoj einą katalikiški žurnalai ir laikraščiai



— 439 —

redaguojami at-kų. At-kų redaguojamų raštų skyrius taip pat 
buvo turtingas. „Kosmos“, „Logos“, „Soter“, „Lietuvos Mokykla“, 
„Jaunimo Vadas“, „Tiesos Kelias“, „Pavasaris“ ir kiti rodė, kiek 
daug at-kai dirba spaudos srity. — Ypatingai įvairus' ir gausus 
buvo at-kų kuopų laikraštėlių skyrius. Kokių čia leidinių nesi
matė?!.. Kelios dešimtys įvairiausiais vardais laikraštėlių kom
plektų aiškiai rodo, kad at-kija ne tik mėgsta spaudą, bet ir turi 
gražaus sugebėjimo ir talento dirbti literatūros darbą. Gražūs, 
gražiais, meniškais viršeliais, jaunu turiniu, skambiais, jaunatvės 
gyvybę reiškiančiais vardais šie jaunųjų at-kų leidinėliai traukė 
kiekvieno parodos lankytojo akį. Reikia tik pasidžiaugti tokiais 
jaunųjų literatūros darbininkų žygiais. At-kų centrai turėtų visus 
kuopų leidžiamus laikraštėlius stropiai rinkti ir saugoti. Tai būtų 
graži medžiaga at-kų istorijai ir jų gyvenimo alsavimui atvaiz
duoti. — Visai gražiai atrodė ir turiningas buvo at-kų raštų 
skyrius. Jame buvo surinkta dalis at-kų rašytojų veikalų. Kaip 
matyt, trumpas parodos rengimo laikas ir nepatogios aplinkybės 
neleido surinkti visų at-kų raštų. Surinkta tik nedidelė dalis, 
bet ir šis skyrius darė didelio ir rimto įspūdžio. Šis skyrius 
vaizdavo, kokią svarbią vietą mokslinėje ir dailiojoj literatūroj 
užima ateitininkų raštai. Putino, Giros, Šalkauskio, Dovydaičio, 
Kuraičio, Penkausko, Kemėšio, A. Jakšto, Raulinaičio ir daugelio 
kitų at-kų poetų ir mokslo vyrų raštai buvo ne tik pirmoj eilėj 
parodoj, bet jie yra pirmoje eilėje ir mūsų literatūroj.

Bendrai, paroda atrodė labai rimtai. Kiekvienas nešališkas 
lietuvis, kokio jis būtų nusistatymo ir pažiūrų, turėtų džiaugtis 
mūsų tautos besivystančia kūrybos galia, rimtais mokslo, meno, 
liieratūros žurnalais ir veikalais... Ši paroda yra didelis kultūrinis 
at-kų žygis. Ją suruošė „Ateities“ redakcija.

Drauge su spaudos paroda blaivybės draugija ir studentų at-kų 
abstinentų korporacija surengė priešalkoholinę parodą. Čia vėl 
visko galėjai matyti!.. Įvairios diagramos paveikslai, analizai, 
formulės, žmogaus alkoholiko ir abstinento kūno organai — 
širdys, plaučiai ir tt. — visa įrodinėjo, kokį neigiamą vaidmenį 
žmonių, tautų ir valstybių gyvenime vaidina alkoholis. Tikrai 
visa tiek buvo įdomu, kad įėjęs nebežinodavai kada ir beišeiti. 
Parodų lankymas bendrai buvo didelis: visada stalai buvo ap-

Po didžiulės ir iškilmingos konferen
cijos, liepos 20 d. konferencijos dalyvių

dalis (apie 110 žm.) išplaukė į Nidą ir Juodkrantę — gražiausias 
Klaipėdos krašto vietas.

Iš Klaipėdos Nemuno garlaivis „Vytis“ su ekskursantais 
išplaukė 6 vai. ryto ir po 3 vai. 20 min. kelionės jau buvo prie 
Nidos kranto. Nida, kurorto ir žvejų miesčiukas, yra ant siau
rosios (P/2—2 klm. platumo) Kuršių Užmario jur stos 48 kilom, 
nuo Klaipėdos. Pati juosta prasideda nuo Klaipėdos išeina ligi 
Cranz’o (kranto) 97 klm. ilgumu, sudarydama 426 kvadr. klm.

supti lankytom.
i Ekskursijos.
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Nida, kaip jau minėta, yra mažas miesčiukas, stovįs prie* 
pat jūros. Jame gyvena daugiausia žvėjai, kalbantieji lietuviškai 
ir kuršiškai, o vasarą į šią gražią vietą atvažiuoja ir šiaip vasa
rotojų. Nidoje išlipę, ekskursantai perėję skersai Užmario juostą 
atsidūrė prie atviros jūros, kuri čia yra kiek neramesnė kaip Palan
gos. Netoli Nidos yra švyturys, pastatytas vidury juostos ant 51 mtr. 
aukštumo Urbo kalno. Nuo jo į visas puses tikrai smagu pasi
dairyti; vienoj pusėj matytis smarkiai banguojanti mėlyna jūra,, 
kitoj—Kuršių marės su neaiškiais miškais ir krantu ties Nemuno 
žiotimis, o iš pietų pusės dar neapsodintos plikos smėlio kopos, 
kurios vėjo nešiojamos dažnai užneša ir žvejų kaimukus.

Už Nidos į pietus tuoj prasideda tos kopos — smėiio 
pusnys, kalnai, kalvos, be jokio medžio, medelio ar žolės. Visur 
tik smėlis Ir smėlis. Tikra Lietuvos Sachara...

Po pietų ekskursantai išplaukė į Juodkrantę — žinomą 
Klaipėdos krašto kurortą. Juodkrantė iš visų pusių apsodinta 
pušynais. Netolimais yra Ievos kalnas, kur pirmąjį šventadienį 
po Joninių Mažosios Lietuvos jaunimas susirenka Joninių atšventį 
švęsti. Pasivaikščioję po apylinkę ekskursantai apie 6 vai. iš
plaukė atgal į Klaipėdą. Prof. J. Eretas ir J. Leimonas pasakė 
po kalbą. Ekskursijoj važinėjo ir daugiau inteligentų: Turaus- 
kienė, muz. J. Bendorius, Mačernis su žmona, nemaža gimnazijų 
mokytojų, daugiausia dalyvavo moksleivių. Ekskursiją Klaipėdoj 
sutiko ir vėliau jai vadovavo Klaipėdos šaulių skyriaus vadas 
Bruvelaitis.

Numatytos ekskursijos į kitas vietas neįvyko, nes atsirado 
maža norinčių. Konferencijos dalyviai po kelių intensyvaus darbo 
dienų ir taip buvo išvargę; daugelį sutrukdė ir lėšų stoka. Be 
to, tuo laiku, kurį ekskursantai turėjo, nebuvo galima visa kaip 
reikiant apžiūrėti. Pav. Nidoj liko neapžiūrėta elnių dauba, ku
rioj dabar gyvena apie 150 elnių ir kurie vakare eina į jūrą at
sigerti; šaudyti jie draudžiama. Liko neapžiūrėta ir daugiau 
įdomių vietų. Bendrai į ekskursiją reikėtų daugiau dėmesio 
atkreipti, nes tai tikrai yra geras dalykas.

%. •



- 4-41 — e

„Nuvainikuotosios Vaidilutės-' artistai rengiasi misterijos generalinei repeticijai

Iš prof. Dovydaičio kalbų Reorganizacinę 
Ateitininkų Konferenciją Palangoje 

pradedant ir baigiant
Gerbiamieji Svečiai ir Brangioji Ateitininkija!
Noromis ar nenoromis žmonijai teko vykdint Leidėjo jai 

pradžioj duotas įsakymas: dauginkitės ir užimkite žemę...“
Žmonija ir platinosi visu mūsų planetos paviršium. Dauginda- 
mosi, ji diferenciavosi sudarydama įvairias grupes rasiniu, etniniu, 
kalbiniu ir kitais atžvilgiais. Viena tokių grupių yra buvusi ir 
indoeuropiečių protautė, iš kurios kelmo paskui ilgainiui išaugo 
— iškerojo.didelė indoeuropiečių tautų šeimyna. Vienas seniau
sių tos tautų šeimynos narių yra buvusi aisčių protėvių šaka, 
kuri vėl toliau diferenciavosi—šakojosi, išleisdama prūsus, lietu
vius, latvius ir kitas smulkesnes šakeles, žinomas jau istorijos x 
laikais. Šiandien vienos tų šaKų—šakelių yra išnykusios, kitos 
baigiagnykti, o iš dvejeto likusių stambesnių jų šakų lietuviai 
yra pati didžioji, stipriausiai išsilaikiusi ir visose vietose nesida- 
vusi atplėšt nuo savo praeities kamieno. Mes galime šiandien 
didžiuotis, būdami lietuvių tautos kraujo ainiai...

Mūsų, lietuvių, tautos prabočiai savo gyvenamąsias vietas 
kilnodami iš rytų ar pietryčių į vakarus, pagaliau priėjo Baltijos 
jūras ir turėjo čia sustoti. Sustojo, tartum savo Žadėtosios Že-



• — 424 —

mės pasiekę, ir pradėjo čia vaidint savąjį istorijos vaidmenį. O 
tas vaidmuo, tas paskutiniojo tūkstančio metų lietuvių tautos čia 
gyvenimas buvo dideliai skaudus ir tragingas... Kaipo gyvenu
siems atkampiai nuo didžiųjų kultūros kryžkelių, mūsų protėvių 
giminėms vėliau už kitus jų kaimynus teko pereiti į aukštesnę 
savitarpio tvarkos lytį, į didesnio mato valstybinę tvarką, kas 
kaip žinoma buvo pradėta tik 13-me šimtmety. Dar traglngiau 
buvo tai, kad ir žemės veidą atnaujinusį, visų žmonijos tautų 
pasiilgtojo Kristaus Atpirkėjo dieviškos religijos mokslą mūsų 
tautai teko patirti taip pat daug vėliau už kitus kaimynus, ir 
imti jį iš tokių kaimynų, kuriems Kristaus religijos platinimo 
vardu rūpėjo mūsų tauta pavergti...

Lietuvos valstybės istorija pradžioj ėjo kaip galingos val
stybės, paskui veikiai atsivertė juodi lapai: ji nebeteko nepri
klausomybės, tapo gobšių kaimynų pasidalinta ir jai rengiamas 
buvo jau karstas ir kapas. Bet Aukščiausias kaip atskirų žmonių, 
taip ir tautų likimo Viešpats šį kart dar nebuvo lėmęs lietuvių 
tautai išnykt nuo žemės veido. Ji iškentėjo visas prlespaudas 
išlikdama gyva, ir štai jau dešimti metai eina, kaip ji vėl gyvena 
laisvos nepriklausomos valstybės gyvenimu, rods, turėdama dar 
labai sužalotą kūną ir netgi kurios sostinę dar laiko ir žudo 
smurtu pagrobęs jos kaimynas...

Istorijon mums tenka dirstelt todėl, kad ji yra gyvenimo 
mokytoja. Skaudi mūsų tautos istorija, skaudi ir jos duotoji 
pamoka. — Kas kaltas del tų nelaimių praeity? Pirmoj eilėj 
tautos vadovai, jos valdovai, tie, kurių rankose buvo atsidūręs Lietu
vos valstybės gyvenimo vairas. — Kam tenka nešti didžiausia atsa
komybė del mūsų tautos dabarties ir ateities likimo? Pirmoj 
eilėj mūsų šių dienų šviesuomenei, inteligentijai. Tat caveant 
consules!..

Naują atgimusią Lietuvą, jos naujai įsikūrusią valstybę 
išlaikys tik nauja jos visuomenė, o tos visuomenės 
smegenis sudaro jos švi esuomenė, jos inteligentija. 
Ateitininkija yra viena tos šviesuomenės srovių. Ateitininkija, 
prisidėjusi dar prieš nepriklausomybės atgavimą, yra pasiryžusi 
naujinti Lietuvos visuomenę Kristaus dvasia, 
ir gyvendindama idealizmo pasaulėžiūrą, stiprini 
tautos pamatus. Nepriklausomybei auštant, at-kija ne- 
krūpteldama stojo kruvinon kovon Tėvynės laisvei ir valstybės 
nepriklausomybei ginti, paaukodavo ant Tėvynės aukuro geriau
siųjų savo narių gyvybę. At-kija pasiryžusi tai padaryt ir kiek
vieną momentą...

At-kija siekia sukurt naują Lietuvos visuomenę per naują 
inteligentiją. Šiandien daug kas mūsų inteligentijos sunkiai 
nusideda pareigoms tokio šviesuolio, kurio visos jėgos ir suge
bėjimai turi būt nukreipti valstybės nepriklausomybei išlaikyt ir 
stiprint. At-kai siekia išugdyt tokią naują inteligentiją, o per ją 
ir naują visuomenę, tokią visuomenę, kad kiekvienas jos narys
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gyventų tautos ir valstybės gyvenimo virpėjimais. Šitai atsiekt 
at-kija supranta galėsianti pasiekdama tik pačius tautos pamatus, 
mūsų daug Iškentusią liaudį. O šito liaudis iš savo šviesuomenės 
trokšta nuo amžių. Tokių jos troškimų vietą puikiai simbolizuoja 
štai su šiąja ištoriška vieta — Palanga — rišamieji padavimai iš 
senosios JLietuvos istorijos: tai padavimai apie Birutę ir Keistutį. 
Istorija apie tai žino daug mažiau, negu liaudies kūryba. Istorija, 
būtent, žino tik, jog didis Lietuvos mylėtojas ir gynėjas kuni
gaikštis Keistutis sau žmoną ėmė ne iš svetimo slavių krašto, kaip 
kad prieš jį ir po jo yra darę ne vienas Lietuvos kunigaikščių, 
bet vedė žmoną iš savo krašto — Žemaičių didiko dukterį 
Birutę. O liaudies subtili kūrybinė vaizduotė iš to daugiau 
padarė, reikšdama tuo savo ilgesį turėti šviesuolius savo tarpe. 
Keistučio ir Birutės vedybos simbolizuoja 
šviesuomenės sutuoktuves su savo liaudžia. 
Tegul tat ši at-kijos konferencija, kuria šioj vietoj pradedame, 
ypač šiąja kryptimi sustiprina mūsų dėmesį.....................................

(Pradėjus stiprokai lašnoti, kalba teko baigt neišplė
tojus visa iki galo, kad paskubėtą išrinkt konferen
cijos prezidiumą; tačiau prezidiumą išrinkus lašnoji
mas apstojo, saulutė vėl nusišypsojo ir, nereikėjus 
daryt ne pertraukos, konferencija vyko toliau.') 

Baigiamoji kalba.
Birutės tėviškėje įvykusi ši mūsų konferencija yra susijusi 

su mūsų tautos istorija; čia buvo mūsų ne tik ta istorija prisi
minta, bet ir pergyventa; jos tragizmas, apie kurį minėjau kon
ferencijos pradžioj, ypač du momentu mumyse kėlė tą pergyve
nimą; tai užvakar vakaro mūsų eisena ir vakar nakties vaidinimas. 
Pirmasis mūsų žygis baigėsi prieš tą vietą, kur buvo senosios 
mūsų tautos religijos šventosios ugnies aukuras; ir mes buvome 
sudarę tartum mažą aukurą. Tačiau šis aukurėlis veikiai užgeso, 
kaip kad senai jau nebesikūrena ir buvęs anas didysis aukuras. 
O taip del to, kad juose degė tik laikinoji, gęstančloji ugnis. 
Ir menki mes būtume, jei paliktume tik šios ugnies garbintojai. 
Mūsų protėviai garbino tik šią ugnį, saulės dukterį, o mes esame 
patyrę Naujos Ugnies šilimą ir Naujos Saulės teikiančią gyvybę. 
Mes sekėjai To, Kurs pasakė, jog atnešęs žemėn ugnį, buvome 
šios konferencijos metu susirūpinę ir šiąja ugnimi savo sielose, 
amžinąja, neužgęstančia ugnimi. Mes norime būt naujinamoji 
mūsų suvargintos tėvynės ugnis. Į šį darbą šaukia mus mūsų 
tragingos istorijos „šeštasis“ amžius, tos istorijos, kurią kalbin- 
giau už kalbingiausius retorius parodė mums prieš akis vakaryk
ščios nakties vaidinimas...

Ateitininkija! Šešetas, septynetas, aštuonetas šimtmečių 
žiūri į jus iš šio Birutės kalno viršūnės, žiūri ir deda jumyse 
savo viltį. Vytauto, Birutės, Keistučio, Gedimino, Mindaugo 
dvasia veržiasi mumyse įsikūnyti Jūs, naujosios vaidilutės, jūs 
keistutiečiai ir vytautiečiai! Jūsų didysis uždavinys — prisikėlusią
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Lietuvą taip sustiprint, idant ją jau nieks daugiau neparblokštų 
iki žmonijos gyvenimo galo. Stokite kaip nauji tėvynės vaikai. 
Sudarykite jos naują vadovybę, naują šviesuomenę; o per naują 
šviesuomenę, ir naują visuomenę! Gyvenimas yra kova. Kovot 
tenka del išsivadavimo, išsivadavimo netik iš materialinės, bet ir 
iš dvasinės vergijos. Dvasinę kovą laimėjus išvaduojamos, atpa
laiduojamos žmogaus kilniosios kūrybinės galios. Šią kovą 
nurodė ir mūsų dieviškasis Mokytojas, įspėdamas, jog Veritas 
liberavit vos (tiesa juos išvaduos). Matėte Vaidilutę kovojančią. 
Ir jums, naujosios vaidilutės, teks kovoti, — ne su dievais, bet 
su gyvenimo prietarais, mados teroru ir miesčioniškumo bruta
lumu. Ir būkite tokios didvyrės! O jomis būti galite ar Didžio 
Dangaus Valdovo sužadėtinėmis palikdamos, ar žemės sūnų 
motinomis tapdamos... Mūsų didžiųjų tautos mylėtojų, senosios 
valstybės kūrėjų likimas buvo skaudžiai tragingas. Ir jūs, draugai, 
kurie tų mūsų didvyrių vardus pasiėmėte, jūs, vytautlečial ir 
keistutiečiai, nenusigąskit, nenusilpklt kovoj, kad ir jus ištiktų 
Keistučio ir Vytauto likimas! Pagonybės dvasia, griovusi anais 
laikais mūsų pradėjusios gyventi valstybės pamatus, neišnyko ir 
šiandien, bet reiškiasi kitokiais pavidalais. Anuomet ji žudė 
mūsų kunigaikščius, šiandien ji tautą skaldo, skirstydama ją į su 
viena kita kovojančias partijas. Ir dabar, kaip ir anuomet, pir
moj vietoj juk veikia ta pati pavydo ir neapykantos pagoniška 
dvasia, kuriai negali būt vietos krikščioniškoj šviesuomenėj ir 
visuomenėj.

Mes, ateitininkija, pasiryžusieji varyt naują gyvenime vagą, 
žinokime iš anksto, jog daug tragizmo mus laukia. Tačiau 
atsiminkime, kokį kelią keliavo ir žmonijos Didysis Atnaujintojas 
Kristus Viešpats. Jo kelionė baigėsi didžiausiu tragizmu Kalva
rijos kalne. O juk jis įspėjo: „Kas nori būt mano tarnas, teima 
savo kryžių ir eina paskui mane“. Tuo būdu mes jau virstame 
kryžiaus kovotojais. Šitoks kovotojas — tai visiška priešingybė 
pagoniškos dvasios kovotojo. Tuo tarpu kai šioks paskutinis 
kovotojas tik veržiasi save iškelt į galint didesnes aukštumas 
savo savimeilės užgaidoms patenkint ir tolygiais žemais sumeti
mais, tikrai krikščioniškos dvasios kovotojas mielai prisiims ir 
pažeminimą, atsimindamas iškentusį didžiausius pažeminimus 
Kristų Viešpatį, apie kurį jo uoliausias mokinys yra pasakęs, jog 
Jis tiek save pažeminimo, jog vergo pavidalą priėmė (formam 
servi accipiens).

Tat kai mes šiokia dvasia apsišarvavę kovosime ir dirbsime,, 
tai Aukščiausias tautų Valdovas ir valstybių likimo Sprendėjas 
duos, kad mes sulauksime, netrukus to laiko, kuomet, 
susijungus visiems mūsų tautos kraštams, visoms jos 
kūno dalims, regėsime mūsų mylimojo Putino sukurtą galutino 
mūsų tautos prisikėlimo misteriją, pastatytą ne Birutės, o Gedi
mino kalne... Duok, Dieve, visiems čia susirinkusiems to su
laukti!
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Dr. D. Jasaičio kalba Palangoje prie 
žibintų laužo

Kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta, kolektyvis žmogus, 
turi tam tikrus siekimus, iš kurių pirmoje vietoje yra teisybės ir 
laimės ieškojimas.

Mūsų tauta irgi turi savo pasąmonėje siekimus ir uždavi- 
niuSi Juos ligi šio laiko aiškiausiai ir pilniausiai formulavo prof. 
Šalkauskis savo veikale „Dviejų pasaulių santekly“. Ten jis rem
damasis lyginamosios kultūros duomenimis ir analizuodamas 
lietuvio sielos savybes, reiškia mintį, kad lietuvių tautos užda
vinys — būti Vakarų ir Rytų kultūrų kryžkely ir tas dvi kultū
ras, turinčias savy daug savitų, nepanašių srovių ir idėjų — su
sintetinti. Tai didelis, kilnus uždavinys. Jam įvykdyti gali pasi
švęsti net visa tauta.

Mūsų tauta tai padarys būdama laisva ir gyva ne dešimt
mečius, ne šimtmečius, bet ilgas istoriškas epochas.

Tautos gyvybę ir laisvę saugo ir gina visa tauta, bet, 
ypač, jos jaunuomenė, kurios visa sąmonė, jaunatvės pasiry
žimai, visa jos buitis esti tautos gyvybės šventykloje.

Mirtis ir kraujas daugelio mūsų draugų įrodė, kad ateiti
ninkai ir prieš Lietuvos atgimimą ir Lietuvai atgimus veržiasi į 
pirmas' eiles tautos laisvės gynėjų. Be to, mes stengiamės visą 
laiką gyventi mūsų tautiško romantizmo epochoje, nes norime, 
kad dideli darbai ir žygiai, kuriuos tuomet nuveikė ir įkūnijo 
mūsų tauta, liktų mums suprantami. Mums rūpi surasti ir 
suprasti tas pajėgas, kurios gimdė mūsų tautoje nesulaužomą 
ištvermę, giedrią Dievo ir tėvynės meilę ir nelyginamą savęs 
išsižadėjimą. Tik tai pergyvenę, mes suprasime ateičiai reika
lingus darbus.

Pajauskime, kad šitos pušys išaugo iš tų pušų, kurios savo 
garbanomis saugojo nuo audrų ir kraugerių svetimšalių akių 
mūsų bočių šventąją ugnį ir baltąsias vaidilutes. Tas kalnas yra 
supiltas mūsų bočių darbu. Pajauskime ir atgims senoji 
Lietuva!...

Ta vieta šventa ir paliks šventa, kol aidės lietuvių daina, 
kol alsuos lietuvis...

Kiekvieną naktį iš jūros dugno iškyla Jūratė ir meldžias 
dievams ir prašo prikelti Kastytį. Ryto saulė neranda jos, tik 
švelniojo smėlio .patalinėje skaidrina Jūratės ašaras — gintaro 
nuotrupas.

Čia dažnai ant bėrojo, ilgakarčio žirgo prajoja Kęstutis. Jo 
žvilgis nukreiptas į Vakarus, jo ranka kardą suspaudus. Jis ir 
pasmaugtas saugo tėvynę nuo kryžiuočių gaujų reizų. Mūsų 
uždavinys tą vaizdą išauginti savo vaidentuvėje ir vėliau iškalti
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iš amžino granito ir pastatyti šalia Birutės kalno. Tegul Kęstutis 
ant juodbėrio ilgakarčio ir ugningomis akimis žirgo žvelgia į 

) Vakarus, suspaudęs rankoje kardą, o šalia jo Nuvainikuotoji 
j Vaidilutė — Birutė — ant savo kelių augina Vytautą... Tik rū- 
i pinkimės ir įvykdysime.

Norėdami ginti mūsų tautos gyvybę, privalome skubėti į 
vietas didžiausių pavojų. Tų pavojų daug kiekvienoje mūsų 
gyvenimo srity. Neužmirškime, kad mes esame tarp germaniš
kosios Scilos ir slaviškos Charibdos. Mes neskaitlingi. Bet ne 
vienas skaičius lemia, be to, „keičias rūbai margo sviesto, silp
nas kelias, tvirtas griūna“... Atsiminkime, prieš 500 metų mūsų 
tautinis genijus Vytautas suskaldė kruvino Ordeno galybę ir, 
rodos, Ordenas privalėjo žūti. Bet jo vadai nenusiminė... ir 500 
metų vėliau jo ainiai kelius metus .drebino visą pasaulį. Tai 
sektinas pavyzdys.

Mes privalome išauginti atsparumą ir neleisti kasdien 
griauti germanų ir slavų vandenynui mūsų tautos etninius kran
tus. Tuomet metai iš metų daugėsime ir tauta liks gyva, tauta 
liks laisva. Teneatsitinka taip, kaip dainius Vaičaitis sako: „Jau 
kitas laikas, kita mintis karštuoja, mes smarkūs ne darbe, bet 
tik’ kalboj_e**... Tautos~^yvybė reikalauja' darbo, 'žygiųTTštvefm^s. 
Kartu su savim kviečiame visą Lietuvos visuomenę... Lietuviai 
neskriauskim vienas kito... Lietuviai — mumyse visuose srovena 
mūsų rasės, senos kankinės rasės, kraujas. Jis visus mus suvie
nys, tik neieškokim svetimų dievų, tik padėkim rutulluotis tautos 
dvasiai, tik auginkime tautos genijui sparnus, kurių plasnojimas 
visą Lietuvą ir pasaulį apims... WW1-W1

Lietuvai laisvę iškovojo vyresniosios visuomenės kartos. 
Tai didelė garbė. Meslenkiamės visiems tiems, kurie dalyvavo ko
vose už Lietuvos laisvę, visiems ir gyviems ir jau mus pali- 
kusiems.

Bet lygiai didelė garbė yra iškovota laisvė ginti ir saugoti. 
Ta garbe ateitininkai puošia savo vėliavas ir skydus nuo pat 
savo susiformavimo. Tos garbės—ginti Lietuvą — ateitininkai ne
atiduos niekam. Ateitininkai žino, kad Lietuva atgimė nemirti.
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Pirmosios Ateitininkų Dainų Šventės Palangoje choras

Juozas Paukštelis.
Tegu skamba mūsų dainos... *)

Aš padainuosiu dainų dainelę,
Aš dainų bernužėlis,
Aš atdarysiu dainų skrynelę 
Paleisiu į valelę.

Yra tautų, kurios gali pasigirti, pasididžiuoti neišsemiamais 
savo žemės turtais, jos brangenybėmis, savo gamtos neišsakyto
mis grožybėmis, savo kultūros, meno nuostabiais paminklais. 
Lietuvių gi tauta nei vienu, nei antru, nei trečiu negali perdaug 
didžiuotis ar girtis. Pilksermėgio artojo žagrė, iš pilkos, vieto
mis smėlėtos žemelės ne kažin kokių turtų, brangenybių teišver- 
čia — rugiai, kviečiai, dirvonuose išaugę, retai kada džiugina 
tą ištvermingąjį artoją. Akmuo, kalkės ir molis — bemaž ir visi 
mūsų žemės mineralai. Tik surūdijusiais, sunykusiais šarvais — 
liudytojais žygių mūsų protėvių, kuriuos dažnai iškasa, lietuvių 
žemė gali pasigirti, ar bent pasididžiuoti. '

Dažnai apsiniaukęs, miglotas dangus, vėsus oras ir plačios 
lygumos, krūmais, miškais apaugusios, upėmis, upeliais išvagotos 
ir šiaudinėmis pirkelėmis nublaškytos, taip pat nežavi iš svetur 
atkeliavusiųjų, jei tik lietuvį, kuris karštai myli savo tėvynę.

Griūvančios senovės pilys, medžio bažnytėlės ir prie kelių 
kryžiai, koplytėlės — tikrieji ir vienintėliai lietuvių kultūros— 
meno paminklai.

*) Kalba pradedant At-kų Dainų Šventę Palangoje prie Birutės kalno.
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Bet vieną didžią brangenybę lietuvių tauta turi, vieną nuo
stabų paminklą, už piramides aukštesnį, už Italijos dangų gied
resnį, už Mikel-Angelo kūrinius didingesnį, savo sielos paminklą 
— tai savo nuoširdžiąją lietuvišką dainą — tą stebuklingą skry
nią, kurioje sudėtos lietuvių širdys su savo vargais, skausmais ir 
nuliūdimais, su savo džiaugsmais, meilės ašaromis ir kilniais pa
siryžimais; tą gyvąjį dokumentą, kuriame surašyti mūsų tautos didin
gieji žygiai; tą iškabą, kurioje pažymėta mūsų tautos didybė ir galia.

Ar rasime Lietuvoje nors vieną žymesnį įvykį, nors nuo
šalų, užmirštą gamtos kampelį, nors vieną paprasčiausią darbą, 
kur būtų neapdainuota daina?! Nerasime! Kada lietuvis ko
vėsi su puslaukiniu totorių, su nuožmiu kryžiuočiu, su klastingu len
ku ir su neišmintingu bolševiku visada jo žygius palydėjo daina, 
to tikro ir nuoširdaus jo širdies ritmo pagimdyta.

Vėl, kada lietuvis buvc vergas, mūsų pilksermėgis protėvis, sun
kiais keliais eidamas, klupdamas nešė sunkųjį vergijos jungą ir tada 
jį lydėjo jo nuoširdžioji sielos pasaka — daina, nors tamsi ir 
juoda, kaip rudens naktis, nors liūdna, kaip didžio skausmo at
sidusimas.

Ir kada Lietuvos padangėj prašvito atgimimo aušra, kada 
jaunasai raitelis su blizgančiu kalaviju rankoj leidosi per apžė
lusius dirvonus, ir tada juos lydėjo galingoji lietuviška daina.

Bet dar neužtenka! Lietuvių daina yra dar ne tik minėtasis 
dokumentas, ne tik iškaba, pažymint! tautos gyvenimą ir darbus. 
JI yra pati tautos gyvybė ir galia. Ji yra tas užburtasis ugninis 
paukštis, kuris skraido po lietuvių širdis ir kursto juos kilnių 
minčių, didžių žygių ir pasiryžimų žiežirbomis.

Kovojantį lietuvį ji tvirtino, vergaujantį guodė, ramino, ir 
atgimstantį tėvynės meile uždegė.

Šiandie mano didžiausiai laimei, tenka pasakyti, kad toji 
mūsų tautos stebuklingoji dainų skrynia, tas nuostabusis ugninis 
paukštis yra glaudžiamas po mūsų, katalikiškasis Lietuvos jauni
me, vėliava, jis mūsų karštai mylimas ir gerbiamas.

O tas pažymi, kad mūsų būriai dar tebegyvena mūsų pro
tėvių dvasia, kad neišsižadėjom dar jų, neprisidengėm išgamomis, 
kaip daugelis tai daro, ir nenieklnom, nesityčiojom ant mūsų 
protėvių kapų. To jaunimo būriai yra tikrasis ir tyrasis mūsų 
pulsas, kuriam nustojus plakti, nustotų gyvavus ir mūsų tauta.

Tas jaunimas ir šiandie pirmas pirmą kartą čia, prie mūsų 
tautos motinos Birutės kapo, laisva daina pagarbins mūsų tėvy
nę. Tegu plaukia mūsų dainos per plačią Lietuvą nuo Birutės 
kalno į patį Vilnių ir Trakus, tegu pasiklauso jos senosios Gedi
mino ir Kęstučio pilys, ir kad ten, kaip čia, netrukus mes laisvai 
ir pirmi uždainuotume! Tat sveiki broliai dainininkai, meilios 
seselės — ateitininkai ir ateitininkės, jauni esam tai dainuokim. 
Mes esame tie Lietuvos dainų bernužėliai ir mergelės. Mes 
šiandie atdarysim savo dainų skrynelę.

Tegu skamba mūsų dainos po šalis plačiausiai..•
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Dr. Domo Jasaičio kalba baigiant 
konferenciją

Gerbiamoji visuomene, brangūs draugės ir draugai!
Mūsų organizacija išdygo dviejų amžių rubežių kryžkely. 

Genialaus Newtono atrasta analizinė prizma buvo pritaikyta 
kūnams ne tik fizikoje, bet ir psichologijoje ir filosofijoje. Žmo
gus nėra paprastas kūrinys. Kaip vienaspalvis spindulys slepia 
savy visas spektro spalvas, taip ir žmogaus sieloje mes randa
me nuostabią, nepaprastų ir netolygių apraiškų gamą.

Descartes pradedant, tas žmogaus sielos skaldymo darbas 
vyko ligi paskiausių laikų. Ir galop iš žmogaus sielos, kuH yra 
sintetinė monolitinė, liko krūva aštriakampių griuvėsių... Žmo 
gaus asmeninis gyvenimas buvo baigtas... Tie sunkūs pasauliniai 
kataklizmai, sunkūs, skaudūs pesimizmo aidėjimai ir audros 
kilo iš to, kad žmogus neteko asmenybės ištisumo, kad trūko 
viena ar daugelis grandžių tos nematomos, bet esamos ir visų 
jaučiamos jungties tarp žmogaus sielos sudėtinių da
lių, tarp atskirų žmonių ir tarp žmogaus ir Dievo, 
kuris sukūrė „ir algę, ir stirną, ir žmogų“. Tai jungčiai trūkus, 
pasaulis tapo grandiozinė nuostabių žmogaus sielos savybių 
skeveldrų krūva. Daugelis jų žaidė ir žaidžia, spinduliuoja dan
giškomis spalvomis, bet iš kitų skeveldrų garuoja amžina, dusli, 
visa slegianti tamsa...

Tada ir tekiomis sąlygomis gimė ateitininkai. Tada su di
deliu kuklumu buvo pradėta nauja kultūros epocha Lietuvoje 
kurti. Ir prof. Šalkauskis teisingai tvirtina, kad tautinį atgimimą 
pradėjo „Aušra“, išpranašaudama saulėtą laisvę, o kultūrinį, idė
jinį, religinį atgimimą pradėjo ateitininkai. Tautinis atgimimas 
nėra dar baigtas. Jis nebus baigias net tada, kada mes atvaduo
sime Vilnių. Jis baigsis tik, kai visi lietuviai jausis lietuviais, 
galvos lietuviškai, nebus mėšlas ir medžiaga kitoms tautoms, 
kai jos genijai savo kūrybą, darbą ir vargus aukos Lietuvai!.,. 
Juo toliau mes esame nuo finalo kultūrinio, idėjinio ir religinio 
atgimimo, kuris, plačiai galvojant, yra dinaminis procesas, yra 
išdava neribotos žmogaus sielos ir del to yra nebaigiamas.

Bet kadangi žmogaus sąmonė yra ištisa, o kultūra suside
da iš atskirų klodų, epochinių etapų — tai ir mūsų uždavinys 
yra sugebėti ir mokėti artesniems laikams nustatyti gaires. Be 
to, mes dabarties ateitininkai, o taip pat busimieji ateitininkai 
privalome, tai yra gyvybės ir garbės sąlygos, kurstyti nesu- 
stingimo ir nenuilstamo ieškojimo ugnelę. Tada mums bus lai
das, kad mūsų kultūrinio ir religinio gyvenimo ir kūrybos eta
pai augs vienas iš kito.

Be abejo, mes visi ateitininkai žinome, kad tos grandio
zinės žmogaus sielos savybių skeveldrų krūvos garuojanti, dusli
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alsinanti tamsa dar nekartą bandys klaidinti, gal ne vieną kartą 
suklaidins, bet

„der gute Mensch in seinem dunklen Drauge 
ist sich des rechten Weges wohl bewusst“.

Tai yra natūralus reiškinys ir del to mes privalome nesu“ 
stingti, ieškoti palikti visumet dinaminiai... o galutinius tikslus ir 
priemones jiems pasiekti nušvies mūsų pagrindinis pradas — 
„Viša atnaujinti Kristuje“. Priminsiu mūsų dainiaus Baltrušaičio 
žodžius:

„Dievo pasaulis dar nesukurtas.
Dievo šventykla dar nebaigta. 
T’k pilkas akmuo išdalintas. 
Tik raumenims jėga duota“...

Tad, būkime Dievo mūrininkai, būkime dalyviai Dievo pa
saulio kūrime.

Šių metų konferencija yra nepaprasta ne tik del to, kad ji 
įvyko Palangoje, bet nepaprasta savo darbais ir, ypatingai, savo 
nuotaika savo harmoningumu. Ateitininkų organizacija nuo pat 
pradžios pasižymėjo savo disciplina. Aš menu Rusijos laikus — 
Voronežą, kuriame ateitininkai žymiai sustiprėjo... Mes galėda
vome didžiulį visuotiną susirinkimą (300 — 400 asmenų) sušau
kti per Va — 1 vai. laiko. Ir dabar užteko šūktelti Reorganizaci
nei Komisijai, kai daugiau, kaip 2000 jaunuomenės atvyko į 
Birutės kalną. Sendraugiai, studentai, moksleiviai — visi atvyko. 
Ypatingai turi būti gerbtinas moksleivių dalyvavimas, nes jiems 
daugiausia vargo pakelti teko. Težino jie, kad jų dalyvavimas 
yra lygiai svarbus ir brangus, nes vyresnius jie uždega savo 
pasišventimu ir pasiaukojimu.

Šita konferencija, kaip apskritai mūsų visas darbas, netu
rėjo tikslo ką nors gąsdinti, nebuvo demonstracija. Mes juk 
turime teisės susirinkti ir pasidžiaugti mūsų darbais. Del to 
mums nesuprantama, kodėl vyriausybė vienu ir tuo pat laiku 
buvo svečiuose pas mus ir pareiškė mums tiek nepasitikėjimo ir 
užgavimo... Mums nesuprantama, kodėl bandoma varžyti laisvaĮ 
kalbėti mūsų va'dams'if ko d^eT~ nfiIS1T^~zTngsh i u s seka~gaušTng a\ 
'poli ei j aVVisaTi etų va žino, kačT’mes n^darbrhe'netvarkoš^ Mes 
'^iatyssugebėtume savo disciplina ir moralinėmis pajėgomis 
daryti galą kiekvienai suirutei. Konferencija savo tikslą pasiekė. 
Visos ateitininkijos dalys liko artimesniais ryšiais sujungtos. Tas 
darbas duoda pradžią Ateitininkų Federacijai.

Tai didelis mūsų organizacijai planas. Be to, mūsų tvarka, 
mūsų disciplina, mūsų laimėjimai sporte padarė teigiamo įspū
džio į Lietuvos visuomenę, kuri noromis ir palankiai dalyvavo 
visuose mūsų žygiuose. Už tai mes jai esame dėkingi. Ypa
tingai mes esame dėkingi J. E. vyskupui Reiniui ir prof. Kurai
čiui, kurie nenuilstamu darbu, prityrimu ir patarimu didino mūsų 
laimėjimus. Dėkingi mes esame ir grovams Tiškevičiams, ku
riuose mes radome daug pritarimo ir pagalbos. Ačiū tariame
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mes kan. Šniukštai, Amerikos Vyčiams, kjn. Simonaičiui ir 
visiems kitiems asmenims ir organizacijoms, kurie mus rėmė 
idėjiniu ir materialiniu atžvilgiu, kurie mūs sveikino ir linkėjo 
mums pasisekimo. Težino jie visi, kad mes tinkamai tai visa 
įvertiname ir norime ateity su jais visais palaikyti artimus san
tykius.

Ypatingos gi reikšmės turėjo mūsų visų mylimo ir mums 
visiems brangaus draugo ir dainiaus Putino-Mykolaičio misterija 
„Nuvainikuotoji Vaidilutė“. Tai veikalas daug įnešus į mūsų 
gyvenimą, be to, jo įspūdis ir jo reikšmė tautinio sąmoninimo 
procese yra neįvertinamas. Jeigu Kudirką atvertė Lietuvos 
dainos, tai „Nuvainikuotoji Vaidilutė* uždegs ne viename, gal dabar 
toli stovinčiame nuo mūsų tautinio gyvenimo žmoguje Lietuvos 
meilę... Ir tie nemirtingi vaizdai, Amžino Kūrėjo dekoracijų fone, 
paliks mumyse visuose... Tą darbą atlikt padėjo mūsų dainius 
ir draugas Liūdas Gira, kompozitorius Dambrauskas ir stud. J. 
Skrupskelis. Ateitininkija jiems dėkinga.

^Apskritai, mūsų eilės didėja. Mes žingsnis po žingsnio, 
įtemptomis sąlygomis, sudarome savo organizacijoje kultūrinį 
židinį, idealogų grupę. Mes turime savo eilėse vyskupą Reinį, 
pral. Dambrauską, prof. Kuraitį, prof. Dovydaitį, prof. Šalkauskį, 
prof. Mykolaitį-Putiną, Krupavičių, Dr. Bistrą ir daug kitų. Tai 
asmenys, atstovaują visoms gyvenimo sritims ir šakoms. Ir, gal 
būt, netoli ta valanda, kai iš jų tarpo išaugs tas asmuo — vadas, 
kuris mūsų organizaciją nuves į tokią garbingą būklę, kurioje 
mes dar nebuvome. Tad mūsų artimiausias uždavinys yra dau
ginti Federacijos eiles. Iki 20-nio jubiliejaus mes privalome tu
rėti savo organizacijoje nenugalimą ir neklaidingą kultūrinį ži
dinį, asmeningą vadą ir 10.000 narių!..

Baigdamas dėkoju visiems, visiems, visiems: Reorganiza- 
nei Komisijai už jos metinį, kruopštų darbą, kuris taip paleng
vino konferencijos eigą ir darbus; visoms at-kų korporacijoms, 
kuopoms, sporto klubams, visai visuomenei, kuri noromis lankė 
mūsų pramogas ir savo mažomis sumomis padėjo mums, ir mes 
nors dalinai padengsime savo didžiules išlaidas.

Ypatingą padėką mes reiškiame Lietuvos skautams, gyvenan
tiems netoli Birutės kalno ir padariusiems mums daug gero. Jie 
žiūrėjo tvarkos, jie girdė mus ištroškusius, jie pirmi ;/buvo ten, 
kur liepsna bandė trukdyti mūsų didžiules iškilmes. Tad dar 
kartą reiškiu skautams nuoširdų, gilų, ateitininkišką ačiū... Mes 
prižadame, kad visumet atsilyginsime tuo pat.

Konferencijos metu patyrėme daug vargo. Bet jaunatvė 
juos greit užmirš. Vargų patyrėme, kad mūsų organizacija nėra 
pakankamai turtinga ir mes negalėjome pakankamai kiekvienam 
konferencijos dalyviui suteikti duonos, vandens ir kitų patogumų. 
Tikiu: ateity mes galėsime tų visų nemalonumų išvengti...** *
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Kiekvienas moksleivis, konferencijos dalyvis, teparveš iš 
jos dalelę tos ugnies, dalelę religinio pasišventimo, saują tauti
nės meilės, rieškutes draugiškumo ir solidarumo. Tegul at-kijos 
grūdai užsėja visą lietuvių moksleiviją!..

Valio ateitininkija!
Valio ateitininkų vadai!
Valio Lietuva!

Baikime mūsų darbus Ateitininkų ir Lietuvos himnais...

Ateitininkų principai bei pareigos.
A. Judėjimo prasmė.

I principas. Ateitininkų judėjimas ir savo kilme ir savo uždavi
niais yra lietuvių tautai antrasis, būtent, dvasinis atgimimas, kuris 
iš vienos pusės remiasi tautiniu jos atgimimu, o iš kitos pusės 
suteikia pastarajam aukštesnės neprarandamos reikšmės.

Pareiga'. 1. Todėl ateitininkas turi būt pasiryžęs, tarnauda
mas sykiu Dievui ir Tėvynei, padėti visas pastangas vyriausiajam 
savo principui realizuoti: Visa atnaujinti Kristuje.

B. Organizacijos pobūdis.
II principas'. 2. Ateitininkų organizacija yra lietuvių mokslą 

einančio katalikiškojo jaunimo federacija, besinaudojanti moraline 
bei materialine pagalba savo sendraugių, kurie, atatinkamai susi
organizavę, realizuoja savo gyvenime ir veikime ateitininkų 
ideologiją.

Pareigos'. 2. Ateitininkas privalo vengti tiek savo progra
moje, tiek ir savo taktikoje viso to, kas neleistų sueiti į jų fede
raciją visam lietuvių mokslą einančiam katalikiškam jaunimui.

3. Priklausymas prie Ateities judėjimo privalo būti ateiti
ninko suprantamas kaipo sąmoningas nenuilstamas ruošimasis 
tapti karštu lietuviu patriotu, aiškiai susipratusiu kataliku, tikru 
inteligentu šviesuoliu, aktyviu veikėju visuomenininku ir gerai 
pasiruošusiu prie savo profesijos specialistu.

C. Katalikiškumas.
III principas. Ateitininkas laiko katalikiškąją pasauliožiūrą 

vienintele tikra tiesos išreiškėja ir sykiu pripažįsta Katalikų Baž
nyčią, kaipo neklaidinga, vienintele pilnai autoritetinga apreikšto
sios religijos saugotoja, reiškėją ir skelbėja, kuri turi teisės rei
kalauti iš kiekvieno savo nario ne tik tikėjimo išpažinimo ir doros 
principų laikymosi, bet ir apaštalavimo savo gyvenimu ir darbais.

Pareigos’. 4. Ateitininkas privalo su visu rūpestingumu sten
gtis įsigyti to gilaus religinio susipratimo, kuris sugeba suderinti
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aukštą moksliškos kultūros laipsnį su tikru katalikiškosios doktrinos 
supratimu.

5. Ateitininkas laiko savo tiesiogine pareiga išlaikyti visame 
savo gyvenime bei veikime tą katalikiškąjį korektiškumą, kuris 
yra pagrįstas tikru laikymusi krikščioniškosios etikos principų ir 
Katalikų Bažnyčios įsakymų.

6. Ateitininkas su visu savo uolumu ruošiasi kovoti ir jau 
kovoja, kiek ir kur tai jam dera, su pasaulio dechristianizacija; 
šito ruošimosi tikslais jis statosi: a) gilinimą religinio susipratimo 
katalikų visuomenėje, b) gynimą religijos tiesų, bažnytinės orga
nizacijos ir visuomeninės doros nuo ardomųjų veiksnių puolimų 
ir c) apaštalavimą, kuris turi būti visų pirma pagrįstas gyvenimo bei 
veikimo suderinimu su krikščioniškaisiais idealais.

D. Tautiškumas.
IV principas. Ateitininkas laiko tautybę būtinu teigiamuoju 

gyvenimo veiksniu, nes ji yra ta individualinė, nors ir sutelktinė, 
lytis, kuria turi pasireikšti visuotinasis žmogiškosios dvasios tu
rinys. Ogi būdamas lietuvis katalikas, jis supranta patriotizmą, 
kaipo tautinės lietuvių individualybės meilę, kuri reikalauja reali
zuoti visuotinąjį krikščioniškosios kultūros idealą tautinėse lietuvių 
individualybės lytyse.

Pareigos'. 7. Ateitininkas laiko savo pareiga įsigyti aiškaus 
tautinio susipratimo to tikro patriotizmo prasme, kurio pagrinde 
glūdi siekimas kultūrinės didybės savo tautai, ir kuris nelaiko 
tautybės gyvenimo tikslu, vertingesnių už gyvenimo turinį.

8. Sykiu žinodamas, kad tikras patriotizmas yra tobulėjimo 
veiksnys, ateitininkas privalo ieškoti patriotizme naujų asmeninio 
tobulinimosi akstinų ir ruoštis su plačiu užsimojimu prie origi
nalios, visuotinai vertingos kūrybos tautinės kultūros srityje.

9. Be to, ateitininkas vengia pats ir stengiasi saugoti pla
čiąsias mases nuo to siauro nacionalizmo, kuris kaipo ekskliuzi- 
vistiškas šovinizmas neleidžia tautoms sueiti į harmoningą visos 
žmonijos sąjungą.

E. Inteligentiškumas.
V principas. Besiruošdamas eiti visuomenėje tikro inteligento 

pareigas, ateitininkas išeina iš to pagrindo, kad inteligentija yra 
ta nesurišta nei su vienu kuriuo luomu, nei su viena kuria pro
fesija, nei su viena kuria partija, visuomenės grupe, kuri del 
aukšto protinio bei dorinio sudarančių ją asmenų vertingumo yra 
pašaukta tiekti aukštąją vadovybę visuomenei, valstybei ir tautai, 
ir kuri todėl privalo būti visuomeninio susipratimo, visuomeninės 
pusiausviros, kultūrinės pažangos ir riteriškų užsimojimų veiksnys.

Pareigos'. 10. Stengdamasis realizuoti tikro inteligento tipą, 
ateitininkas privalo išlavinti: a) aiškų protą, pagrįstą moksliškuoju 
subrendimu, b) tvirtą būdą paremtą aukšta valios kultūra, c) jau- 

ę, išauklėtą krikščioniškosios etikos reikalavimais ir d)
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kilnią širdį, pilną entuziazmo bei paslankumo pasiaukoti tam, kas 
yra šventa, tikra, gera ir gražu.

11. Siekdamas tinkamų tikram inteligentui savybių, ateitinin
kas privalo sąžiningai panaudoti visas tas auklėjimosi bei lavini
mosi priemones, kurių gali patiekti šeimyna, mokykla, Bažnyčia, 
visuomeninis gyvenimas ir pati ateitininkų susidraugavimo orga
nizacija.

12. Aukštai vertindamas vadovaujamąjį inteligento pašaukimą, 
ateitininkas nuo jaunų dienų privalo pratintis kovoti su materia
lizmo, filisteriškumo, siaurumo, sustingimo, įnertingumo dvasios 
viešpatavimo visuomeninėje aplinkumoje, kad iškilęs su visu de
ramu kuklumu, iš vidutinių, beasmeninių žmonių tarpo, jis galėtų 
pasireikšti drąsia iniciatyva, plačiu užsimojimu, kritišku sąmonin
gumu, Originaliniu kūrybiniu nusistatymu, apskritai, tais galingais 
idėjos žygiais, kurie pritinka plačiai, giliai, skaidriai vado indivi
dualybei.

13. Atsižvelgdamas į nelemtą tautinį bei kultūrinį tradi
cinės lietuvių šviesuomenės atskilimą nuo liaudies, ateitininkas 
laiko savo prievole šviesti ir vadovauti liaudies jaunimui ir ap
skritai gyventi harmoningai suderintu su liaudimi gyvenimu, kad 
nauji normalūs santykiai tarp liaudies ir šviesuomenės leistų su
daryti geriausią tautinę vadovybę plačiosioms lietuvių liaudies 
masėms.

F. Veiklumas.
VI principas. Ateitininko supratimu inteligentas yra ne tik 

protininkas šviesuolis, bet ir energingos akcijos žmogus, kuris 
sugeba aukštus savo idealus realizuoti kūrybiniu nusistatymu savo 
ir visuomenės gyvenime

Pareigos'. 14. Norėdamas tapti energingu veikėju, ateitinin
kas privalo visų pirma susirūpinti ta fizine kultūra, kuri išlavina 
tvirtą kūną, paslankų tarnauti aukštiesiems gyvenimo tikslams.

15 Statydamas teorinį lavinimąsi pirmoje savo uždavinių eilėje, 
ateitininkas vis dėlto laiko tiesiogine savo pareiga taip pat pra
tintis nuo jaunų dienų prie praktiško veikimo, pagrįsto klusnumo, 
drausmingumo, punktualumo ir tvarkingumo principais.

16. Atsižiūrint į aktualų Lietuvoje reikalą moksliškai orga
nizuoti profesinį ir visuomeninį darbą didžiausio kūrybinio našumo 
pakraipa, ateitininkas privalo stengtis įsigyti sąmoningo organiza
cinio sugebėjimo ir susipažinti su administravimo i»- vadovavimo 
principais bei technika.

G. Šęimyniškumas.
VII principas. Ateitininkas yra, įsitikinęs kad dvasinis lietuvių 

tautos atgimimas tegali įgyti tvirtų tradicijų ir pastovių pagrindų 
tik per krikščioniškąją šeimyną, kur tėvai pasireikštų prigimtojo, 
kultūrinio ir religinio pašaukimo pilnumoje.

Pareigos: 17. Ateitininkas privalo gerai suprasti ir gerbti 
•krikšioniškosios šeimynos idealą ir, ryždamasis pagal savo pašau-
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kimą sudaryti šeimą, turi tąip pasiruošti prie šeimyninio gyvenimo 
doriniu, pedagoginiu ir kitais atžvilgiais, kad jo šeimyna atsakytų 
visiems inteligentiškumo reikalavimams.

18. Ateitininkė privalo pažinti moters idealą inteligentiškos 
krikščioniškosios šeimynos šviesoje ir, ryždamasi stoti į šeimyninį 
gyvenimą, turi pasiruošti prie jo kaipo prie pagrindinės savo 
profesijos, turinčios sprendžiamosios reikšmės visuomenės ir tau
tos gyvenimui.

H. Visuomeniškumas.
VIII principas. Ateitininkas yra visuomenininkas jau todėl, 

kad jis yra katalikas, kuriam, kaipo tokiam, Katalikiškoji Bažnyčia 
yra reali visuotinojo susidraugavimo lytis; pagal tai jis laiko auk
ščiausiu pasaulinės visuomenės idealu visuotinąjį susidraugavimą 
krikščioniškojo solidarumo pagrindais.

Pareigos-. 19. Į savo visuomeniško išsiauklėjimo pagrindą 
ateitininkas turi padėti draugiškumą bei solidarumą, kurie yra 
aiškiai privalomi ateitininkų savitarpio santykiuose.

20. Ateitininkas nuo jaunų dienų privalo stengtis įsigyti val
stybiško nusistatymo ir pilietiškų dorybių, stengdamasis savo 
veikime visados išlaikyti teisingumą, teisėtumą ir drausmingumą.

21. Ateitininkas, brangindamas individualinę asmens inicia
tyvą ir savarankiškąjį jo veiklumą, sykiu privalo aktyviai bei so
lidariai reikštis sutelktinėje kūryboje ir stengtis įsigyti koopera- 
tyvinio veikimo įpročių.

22. Dalyvavimu jaunimo susidraugavimo organizacijose, kul
tūrinėse draugijose ir kooperatyvuose ateitininkas sąmoningai ir 
palaipsniui turi ruoštis prie to plataus visuomeninio veikimo, kuris 
galutinėje sąskaitoje reiškiasi vadovavimo bei valdymo pareigomis 
ir kuris įeina į tikro inteligento visuomeninį pašaukimą.

23. Ateitininkas, einąs mokslą vidurinėje ar aukštesniojoje 
mokykloje, neturi teisės priklausyti prie jokios partijos. Ateitinin
kas, turįs brandos liudijimą, gali asmeniška savo atsakomybe, 
kaip pilnateisis pilietis, priklausyti prie partijos ir dirbti partijos 
darbą, tačiau su sąlyga, kad partija prie kurios jis priklauso, ne
būtų priešinga Katalikų Bažnyčiai, lietuvių tautai ir Lietuvos 
valstybei.
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Sutrauktoji ateitininkų principų bei pareigų redakcija.

1. Ateitininkas uoliai tarnauja Dievui ir Tėvynei, vadovau
damasis vyriausiu savo tikslu: visa atnaujinti Kristuje

2. Ateitininkas yra aiškiai susipratęs lietuvis patriotas, ku
riamai nusistatęs tautinės kultūros srityje.

3. Ateitininkas stengiasi būti pavyzdingas katalikas, griežtai 
prisilaikąs krikščioniškosios etikos principų ir Katalikų 
Bažnyčios mokslo.

4. Ateitininkas kovoja su pasaulio dechristianizacija ir sten
giasi apaštalauti visų pirma savo gyvenimo bei veikimo 
suderinimu su krikščioniškaisiais idealais.

5. Ateitininkas visomis prieinamomis priemonėmis uoliai 
auklėjasi bei lavinasi, kad galėtų tapti ne tik bendrai 
išauklėtu bei išlavintu žmogumi, bei ir geru savo profesijos 
specialistu.

6. Ateitininkas stengiasi įsigyti savarankiško veiklumo, pa
grįsto kūno paslankumu tarnauti aukštesniems gyvenimo 
tikslams, drąsia iniciatyva, plačiu kūrybiniu užsimojimu, 
drausmingumu ir organizaciniu sugebėjimu.

7. Ateitininkas ruošiasi tapti tikru inteligentu, kuris galėtų 
vaidinti vadovaujamąją rolę Lietuvos Valstybėje ir lietuvių 
tautoje.

8. Ateitininkas aukštai vertina krikščioniškosios inteligentiš
kosios šeimynos idealą ir, turėdamas šeimyninį pašaukimą, 
ruošiasi šitą idealą realizuoti savo būsimame šeimyniniame 
gyvenime.

9. Ateitininkas, jau kaipo katalikas, yra visuomenininkas, 
kuris vadovaujasi krikščioniškojo solidarumo principais 
ir aukštai vertina laisvę bei tvarką.

10. Ateitininkas yra tikrai draugiškas atžvilgiu į visus kitus 
ateitininkus, pilnas pagarbos atžvilgiu į vyresniuosius ir 
atsidėjęs visuomenės ir valstybės reikalams pilietis.
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Ateitininkų Federacijos įstatai.
A. Bendri nuostatai.

1. Ateitininkų Federacijos tikslas yra koordinuotas lietuvių 
mokslą einančio katalikiškojo jaunimo ir jo sendraugių organizavi
masis susidraugavimo, auklėjimosi, lavinimosi ir materialinės bei 
moralinės paramos pagrindais, vadovaujantis vyriausiuoju principu 
visa atnaujinti Kristuje.

2. Ateitininkų Federaciją sudaro Ateitininkų Sendraugių 
Sąjunga, Ateitininkų Studentų Sąjunga ir Ateitininkų Moksleivių 
Sąjunga. —

Pastaba. — Visos trys sąjungos tvarkosi au
tonomiškai.

3. Ateitininkų Federacijos veikimo plotas yra Lietuva ir už
sieniai.

4. Ateitininkų Federacija gali turėti garbės pirmininką, 
garbės narių ir narių rėmėjų, kuriuos už žymius nuopelnus, Vy
riausiajai Vadybai pasiūlius, renka Federacijos kongresas.

5. Federacijos Kongresas, šaukiamas kas penkeri metai, 
yra vyriausias Ateitininkų Federacijos reikalų sprendėjas.

Pastaba. — Reikalui ištikus, arba Vyriausiajai 
Tarybai pareikalavus, Vyriausioji Valdyba šaukia ne- 
paprastą konferenciją, lygiateisę su kongresu.

6. Saukdama Federacijos Kongresą ar nepaprastą konferen
ciją, Vyriausioji Valdyba dviem savaitėm anksčiau skelbia bent 
viename katalikų spaudos organe kongreso arba konferencijos 
susirinkimo vietą bei laiką.

7. Siunčiamų Federacijos Kongresan įgaliotų atstovų skaičių 
nustato Vyriausioji Valdyba.

Pastaba. — Visi kiti ateitininkai kviečiami kon
gresan su patariamuoju balsu.

8 Federacijos Kongresas penkeriems metams renka: Vyriau- 
siąii Ateitininkų Vadą, Vyriausiosios Tarybos Pirmininką ir narius, 
Generalini Sekretorių, Revizijos Komisiją is 5 narių ir 2 kandi- 
datų ir Garbės Teismą iš 3 narių ir 2 kandidatų.

9. Ateitininkų Federacija turi savo Vyriausiąjį Dvasios Vadą, 
kurį skiria dvasinė vyresnybė. .

10 Vyriausias Ateitininkų Vadas, Vyriausias Ateitininkų 
Dva ios' Vadas, Vyriausiosios Tarybos Pirmininkas ir Generalinis 
Sekretorius sudaro Vyriausiosios Valdybos prezidiumą.

Pastaba. — Vyriausiosios Tarybos Pirmininkas 
yra Vyr. Ateitininkų Vado pavaduotojas.
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B. Vyriausioji Valdyba.
11. Vyriausiąją Valdybą sudaro Kongreso rinktas prezidiu- 

mas ir visų trijų sąjungų deleguojami pirmininkai arba jų pava
duotojai.

12. Vyriausioji Valdyba:
a. vadovauja visam ateitininkų judėjimui ir prižiūri bei koor

dinuoja sąjungų veikimą;
b. atstovauja visiems ateitininkams, reprezentuoja juos 

Lietuvoje ir užsieniuose ir tvarko santykius su kitomis organiza
cijomis;

c. šaukia kongresus, ruošia įvairius kursus, konferencijas, 
rekolekcijas, leidžia knygas, žurnalus, laikraščius ir 11.;

d. skiria referentus Federacijos spaudos, užsienių, ūkio ir 
kitiems reikalams tvarkyti;

e. svarsto ir priima sąmatą naujiems metams.
13. Atskiras Vyriausiosios Valdybos narių pareigas nustato 

vidaus reguliaminas.
14. Prie Vyriausiosios Valdybos yra centralinis iždas, kny

gynas ir archyvas, kuriems Vyriausioji Valdyba skiria vedėjus.
15. Vyriausiosios Valdybos buveinė yra Lietuvos sostinėje.
16. Vyriausioji Revizijos Komisija reviduoja kasmet visos 

Federacijos iždą bei veikimą ir raštu duoda apie tai pranešimą 
Vyriausiajai Valdybai ir Vyriausiajai Tarybai.

17. Revizijos Komisijos pranešimą apie iždo apyskaitą Vyr. 
Valdyba perteikia Garbės Teismui, kuris sprendžia ar apyskaita 
reik laikyti galutinai patvirtinta ar apyskaitos klausimu reik šaukti 
nepaprasta konferencija.

18. Ateitininkų Garbės Teismas sprendžia visus nesusiprati
mus, kilusius: a. tarp atskirų sąjungų, b. tarp vienos kurios sąjun
gos ir Vyriausiosios Valdybos, c. tarp atskirų įvairių sąjungų 
narių ir d. tarp atskirų asmenų, įeinančių į vyriausius sąjungų 
arba visos Federacijos organus.

C. Vyriausioji Taryba.
19. Vyviausioji Taryba yra Ateitininkų Federacijoje kūrybi

nės iniciatyvos, ideologinės interpretacijos ir sykiu patariamasis 
Vyriausiosios Valdybos organas.

20. Vyriausiosios Tarybos narių skaičius negali būti mažes
nis, kaip 3 ir didesnis, kaip 10.

21. Vyriausiosios Tarybos Pirmininką ir narius absoliutine 
balsų dauguma vienai kongreso kadencijai renka Federacijos Kon
gresas.

22. Kandidatas į Vyriausiąją Tarybą turi būti išėjęs aukštąj 
mokslą, išbuvęs aktyviu ateitininku bent 10 metų ir turįs neina? 
žiau 30 metų amžiaus.
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23. Vyriausioji Taryba pati nusistato savo reguliaminą ir 
veikimo planus.

24. Kuriam nors kongreso rinktam nariui nuo savo pareigų 
pasitraukus, Vyriausioji Taryba, susitarusi su Vyriausiąja Valdyba, 
kooptuoja jo vieton kitą iki kadencijos galo.

D. Ateitininkų Federacijos teisės bei turtai.
25. Ateitininkų Federacija turi visas juridinio asmens tei

ses, gali turėti kilnojamojo bei nekilnojamojo turto ir atsakinėti 
bei ieškoti teisme.

26. Federacijos lėšas sudaro: visų trijų sąjungų mokamas 
Vyriausiosios Valdybos nustatytas mokesnis, bet nemažesnis kaip 
100 lt. metams nuo kiekvienos sąjungos, įvairių asmenų pali
kimai, loterijos, rinkliavos, spektakliai, kooperatyvų, bankų ir 
kitų ekonominių įstaigų pajamos ir tt.

27. Federacija turi Susišelpimo Fondą, kuris tvarkosi savais 
įstatais.

28. Federacija turi savo namus, ekonomines įstaigas—įvai
rius kooperatyvus, įmones ir spaustuves, leidžia savo leidinius — 
knygas, žurnalus laikraščius ir tt.

29. Visais kilnojamojo bei nekilnojamojo turto reikalais Vy
riausiosios Valdybos vardu pasirašo Vyriausias Vadas arba jo pava
duotojas ir Generalinis Sekretorius arba kitas kuris Vyriausiosios 
Valdybos narys.

30. Federacija turi savo antspaudą, vėliavą, emblemą ir 
ženklus.

E. Federacijos įstatų keitimas ir jos
31. Federacijos įstatus gali keisti Kongresas atstovų balsų 

dauguma, Vyriausiajai Valdybai ir Vyriausiajai Tarybai pasiūlius.
32. Jei kuri nors iš sudarančių Federaciją trijų sąjungų 

norėtų iš Federacijos išstoti, tai jos valdyba privalo pristatyti 
Vyriausiajai Valdybai visuotinojo sąjungos susirinkimo, kuriame 
išstojimo klausimas buvo sorendžiamas, protokolo originalą su 
visais susirinkime dalyvavusių narių parašais.

33. Nurodytu 32 punkte atveju Vyriausioji Valdyba gali kreip
tis į Federacijos Garbės Teismą, prašydama tarpininkauti arba 
tiktai savo nutarimu konstatuoti sąjungos išstojimą.

34. Išstojanti iš Federacijos sąjunga neturi teisės reikalaut 
pasidalinimo turtu.

35. Federacijos likvidavimo reikalą gali nuspręsti Kongresas 
arba nepaprasta konferencija 3/5 visų dalyvaujančių atstovų balsų 
dauguma ir tik tuo atveju, jei Kongrese arba nepaprastoje kon
ferencijoje dalyvauja iš kiekvienos sąjungos bent po 2/3 paskir
tųjų atstovų.

36. Federacijai likviduojantis jos turtas pereina į Lietuvos 
Vyskupų žinią katalikiškojo jaunimp auklėjimo bei lavinimo rei
kalams.
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Moksleivių Ateitininkų Sąjungos įstatai,
I. Tikslas.

§ 1. Sąjungos tikslas yra sąmoningas jos narių ruošimasis 
tapti karštais lietuviais patriotais, aiškiai susipratusiais katalikais, 
tikrais inteligentais šviesuoliais, aktyviais veikėjais visuomeninin
kais ir gerais savo profesijos specialistais.

II. Priemonės.
§ 2. Sąjungos tikslams atsiekti:
1) steigiama auklėjimosi ir lavinimosi būreliai, ruošiama 

paskaitos, kursai, konferencijos, kongresai, daroma įvairūs susi
rinkimai, steigiama knygynai,

2) leidžiama laikraščiai: „Ateitis“ ir „Naujoji Vaidilutė“, 
įvairūs, kuopų laikraštėliai ir kiti spaudiniai,

3) steigiama chorai, orkestrai, ruošiama vakarai, koncertai, 
dailės parodos, šventės, ekskursijos,

4) religinis susipratimas gilinamas tinkamais skaitymais, pa
skaitomis, pasikalbėjimais, kursais ir bendru dalyvavimu visose 
religinėse iškilmėse ir praktikose,

5) uoliai atliekamos religinės pare’gos ir auklėjama drąsi 
krikščioniško apaštalavimo dvasia,

6) tiriama tautos ir valstybės istorija ir dabartinė būklė,
7) uoliai dalyvaujama tautos šventėse, renkama tautosaka 

ir dainos,
8) studijuojami tikrojo patriotizmo principai bei pareigos ir 

žadinama karšta tėvynės meilė,
9) susipažįstama su visomis visuomeninėmis pareigomis, 

kurios tenka pasiimti susipratusiam katalikui ir karštam tėvynės 
mylėtojui,

10) remiama idėjinės bei kultūrinės, ypač jaunimo lietuvių 
katalikų organizacijos ir spauda,

11) ligoje, nelaimėje, varge, pagal išgales, teikiama drau
giška nariams pagalba,

12) visuose Sąjungos darbuose vadovaujamasi aktyvaus so
lidarumo ir širdingo draugiškumo dėsniais.

III. Veikimo plotas.
§ 3. Sąjunga veikia visoje Lietuvos valstybėje.
§ 4. Sąjungos centras—Lietuvos valstybės sostinėje.

IV. Teisės.
§ 5. Sąjunga turi visas juridinio asmens teises. Ji gali įgyti 

ir perleisti kilnojamą ir nekilnojamą turtą, priimti aukas ir pavel’ 
dėti testamentais.

§ 6. Sąjunga šaukia konferencijas, kongresus, ruošia kursus, 
pasikalbėjimus, ekskursijas, rinkliavas, dainų ir sporto šventes ir 
kitokias pramogas bei pasilinksminimus.
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§ 7. Sąjungos kuopos turi teisės jungtis ir registruojamos 
Sąjungos Centro Valdyboje.

§ 8. Sąjungos Centro Valdyba ir kuopos turi antspaudas, 
štampus, vėliavas ir ženklus.

V. Nariai.
§ 9. Sąjungos nariai yra:
1) jaunesnieji aukštesniosios ar vidurinės mokyklos iki 4-rių 

klasių imtinai.
2) vyresnieji visų kitų klasių,
3) garbės.
§ 10. Jaunesnysis ir vyresnysis narys gali būti kiekvienas 

praktikuojantis moksleivis ar moksleivė.
§ 11. Jaunesniuosius ir vyresniuosius narius priima ir ša

lina kuopų valdybos.
§ 12. Garbės nariais renkami asmenys daug pasidarbavę 

Sąjungai arba ypatingai materialiai parėmę.

Pastabos: 1. Garbės narius renka Sąjungos 
konferencija, Kandidatus siūlo Centro Valdyba.

2. Kuopos gali turėti savo garbės narius, kuriuos 
renka visuotinas narių susirinkimas, kuopos valdybai 
pasiūlius kandidatus.

§ 13. Kiekvienas Sąjungos narys:
1) uoliai vykina organizacijos tikslą ir kuria kilnią vertingą 

asmenybę,
2) visur saugoja Sąjungos garbę ir savais nuopelnais ją 

didina,
3) sąžiningai pildo Sąjungos uždėtas pareigas.
4) stengiasi būti stropus ir pavyzdingas moksle ir gyvenime,

’ 5) yra blaivus, linksmas, draugiškas, mandagus, drausmin
gas, pažangus ir teisingas,

6) palaiko ir platina katalikišką spaudą,
7) turi Sąjungos nario bilietą ir ženklelį,
8) moka nario mokestį vieną litą per metus.

VI. Santvarka.
§ 14. Sąjungą sudaro kuopos; kuopos skirsto 

ratelius ir sekcijas.
Pastaba. Jei kuopelėje yra ne daugiau 15 

narių, į ratelius nesiskirsto.
§ 15. Kiekviename mieste, kur yra dvi ar daugiau viduri

niosios, aukštesniosios ar tolygios mokyklos ir kur veikia dvi ar 
daugiau ateitininkų kuopos, sudaromas to miesto ateitininkų ra
donas.

VII. Konferencijos.
§ 16. Konferenciją sudaro organizacijos kuopelių atstovai. 

Kiekviena kuopelė renka ir siunčia j Sąjungos konferenciją vieną
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atstovą nuo 20 narių. Nepilnas skaičius, jei mažesnis 10, siunčia 
irgi vieną atstovą. Konferencijoje dalyvauja sprendžiamuoju balsu 
rajonų valdybų atstovai, po vieną nuo kiekvieno rajono.

§ 17. Konferenciją šaukia Centro Valdyba, bet ne rečiau 
vieno karto per metus.

§ 18. Konferencijos diena, vieta ir darbų tvarka pranešama 
visoms kuopoms ir rajonams ir skelbiama „Ateityj“.

§ 19. Konferencija laikoma teisėta, jei joje dalyvauja ne 
mažiau kaip trečioji dalis visų kuopelių bei rajonų atstovų.

§ 20 Įstatų keitimą konferencija svarsto esant ne mažiau 
dviejų trečdalių visų kuopelių atstovų. Neatsilankius į konferen
ciją dviem trečdaliams, po metų šaukiama antroji konferencija ir, 
jei joje yra 19 § reikalaujamas atstovų skaičius, laikoma teisėta 
atidėtiems Įstatų keitimo klausimams spręsti.

§ 21. Konferencijai vadovauja jos renkamas prezidiumas.
§ 22. Konferencija visus savo sprendimus sprendžia paprasta, 

balsų dauguma.
§ 23. Konferencija:
1) renka Centro Valdybą, Revizijos Komisiją, „Ateities“ 

Redaktorių ir kitus reikalingus asmenis bei komisijas,
2) sprendžia visus Sąjungos reikalus,
3) priima nurodymus Sąjungos reikalams tvarkyti,
4) išklauso ir tvirtina Centro Valdybos, Revizijos Komisijos 

ir kitų įstaigų bei asmenų pranešimus ir apyskaitas.
VIII. Sąjungos Centro Valdyba.

§ 24. Sąjungos Centro Vaidyba sudaroma iš 12 narių: Dva
sios Vado — Dvasinės Vyriausybės skiriamo, pirmininko, sekre
toriaus ir iždininko — renkamų konferencijos plenumo ir vyres
niųjų bernaičių, vyresniųjų mergaičių, jaunesniųjų ateitininkų, 
eucharistininkų, abstinentų, sporto, visuomenininkų ir meno—mo
kslo sekcijų reikalų vedėjų, renkamų tų sričių atstovų posėdžiuose 
ir tvirtinamų konferencijos plenumo.

Pastaba. Centro Valdybos vice-pirmininkas 
renkamas pirmame Centro Valdybos posėdyje.

§ 25. Sąjungos Centro Valdyba renkama vieneriems metams.
§ 26. Centro Valdyba atstovauja bei vadovauja Sąjungai 

ir rūpinasi visais jos reikalais.
§ 27. Sąjungos Centro Valdyba, kiekvienų mokslo metų 

pradžioje, išdirba metinį veikimo planą ir pajamų bei išlaidų 
sąmatą.

§ 28. Centro Valdyba daro savo posėdžius ne rečiau kaip 
per dvi savaiti kartą.

§ 29. Sąjungos Centro Valdyba už savo veikimą ir darbus 
atsako konferencijai.

§ 30. Centro Valdybos pirmininkas vadovauja bei atstovauja 
Sąjungai ir Centro Valdybai, šaukia posėdžius, patiekia jiems 
darbų tvarką ir pirmininkauja.
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§ 31. Centro Valdybos vice-pirmininkas padeda pirmininkui 
ar jam nesant eina jo pareigas.

§ 32, Centro Valdybos sekretorius turi savo žinioje visą 
raštinę ir už ją atsako, veda kroniką ir tvarko archyvą.

§ 33. Centro Valdybos iždininkas rūpinasi piniginiais rei
kalais, turi savo žinioje iždą, už jį atsako, išrenka kuopų nuo
šimčius, sustato pajamų bei išlaidų sąmatą, kas pusmetis raštu 
patiekia Centro Valdybos smulkią iždo apyskaitą ir rūpinasi ki
tais Centro Valdybos piniginiais reikalais.
s ' B § 34. Sąjungos Dvasios Vadas rūpinasi religine bei dorine 
ateitininkų pažanga.

§ 35. Kuopelių ir sekcijų reikalų vedėjai dirba savarankiai, 
bet sutartinai su visa Centro Valdyba, mokslo metų pradžioje 
išdirba metinį veikimo planą, kurį tvirtina Centro Valdyba ir kas 
pusmetis duoda raštu savo nuveiktų darbų apyskaitą.

IX. Centro Revizijos Komisija.
§ 36. Centro Valdybos", „Ateities“ ir „Naujosios Vaidilutės“ 

Administracijų ir kitų įstaigų darbams bei tvarkai kontroliuoti ren
kama penkių narių Revizijos Komisija.

§ 37. Centro Revizijos Komisija revizuoja Centro Valdybos, 
redakcijų, rajonų, kuopų, kuopelių, sekcijų ir kitų įstaigų veikimą, 
duoda jiems pastabų bei patarimų ir kiekvienoje konferencijoje 
patiekia savo pranešimą.

X. Spaudos organai.
§ 38. Leidžiama mėnesinis laikraštis „Ateitis“, kuris yra 

visos Sąjungos organas ir laikraštis „Naujoji Vaidilutė“ ateitinin
kių reikalams. „Ateities“ Redaktorius renkamas bendroje Sąjun
gos konferencijoje, „ Naujosios Vaidilutės“ — mergaičių ateiti
ninkių posėdyj.

§ 39. „Ateities“ ir „Naujosios Vaidilutės“ redaktoriai su
daro Redakcines Komisijas Centro Valdybai pritariant. Sąjungos 
organo ir „Naujosios Vaidilutės“ redakcijos visame kame dirba 
sutartinai su Centro Valdyba.

§ 40. Visos laikraščių piniginės įplaukos ir išlaidos yra 
atatinkamų redakcijų ir administracijų žinioje.

XI. Bendrieji nuostatai.
§ 41. Visi raštai, išeiną iš Centro Valdybos, eina per ben

drą registraciją su pirmininko ir sekretoriaus arba reikalų vedėjų 
parašais. . .

§ 42. Kilus nesusipratimams Sąjungos įstatų aiškinime Cen
tro Valdybos aiškinimas yra privalomas..

§ 43. Visus nesusipratimus tarp įvairių Sąjungos organų, 
įstaigų ir pavienių narių, riša Sąjungos Centro Valdyba. Centri
nių gi organų nesusipratimus riša Vyriausias Ateitininkų Garbės 
Teismas. Jo sprendimai galutini. ....

§ 44. Moksleivių Ateitininkų Sąjunga įeina pilnateisiu nariu 
į Ateitininkų Federaciją.



Ateitininkai Nidoje. Garlaivis .Vytis“ su ateitininkais ekskursantais priplaukia 
Nidos krantą. Ekskursijoje dalyvavo gražus Konferencijos dalyvių būrys.

Ateitininkai Šventosios uoste. Konferencijos, rengėjų, misterijos artistų ir 
at-kų vadų jaukus būrelis baigę Konferencijos darbus aplankė Šventosios 

statomą uostą. Čia juos matome ant naujai išvesto uosto molo.
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Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
STATUTAS.

1. Kuopos.
§ 1. Vienos vidurinės, aukštesniosios, ar tolygios mokyklos 

moksleiviai-ės sutinką su ateitininkų sąjungos įstatais, sudaro 
moksleivių ateitininkų kuopą. Kuopa geresniam veikimui skirstosi 
į kuopeles, ratelius ir sekcijas. Jei kuopelėje nedaugiau 15 narių, 
ji į ratelius nesiskirsto.

A. Visuotinis susirinkimas.
§ 2. Vyriausias kuopos reikalų sprendėjas yra visuotinis 

susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip du kartu į metus.
§ 3. Visuotinis kuopos narių susirinkimas išklauso visų 

kuopos įstaigų veikimo apyskaitas, nustato tolimesnį veikimą, 
renka vieneriems metams kuopos valdybą, trijų narių revizijos 
komisiją ir kitus kuopos vardu veikiančius organus ir asmenis.

§ 4. Visuotinis susirinkimas teisėtas atsilankius didesnei 
kuopos narių pusei.

B. Kuopos Valdyba.
§ 5. Kuopos reikalus veda ir jai atstovauja 5 narių valdyba, 

būtent: pirmininkas, vice pirmininkas, sekretorius, iždininkas ir 
archyvarius, kurie pasiskirsto pareigomis.

§ 6. Kuopos Valdyba:
1) vadovauja ir atstovauja kuopai, seka jos veikimą ir narių 

elgesį;
2) palaiko santykius su Sąjungos Centru ir kitomis organi

zacijomis;
3) ne rečiau kaip kartą į mėnesį daro savo posėdžius;
4) naujai išrinkta kuopos valdyba nustato veikimo programą, 

kurią tvirtina taryba;
5) lankosi kuopelių, sekcijų, ratelių ir kitų kuopos įstaigų 

susirinkimuose, posėdžiuose, pasitarimuose;
6) kas pusmetis duoda Centro Valdybai savo veikimo 

atskaitą;
7) nustato taktiką ir santykius su vietos organizacijomis;
8) šaukia visuotinius kuopos narių susirinkimus ir patiekia 

jiems darbų tvarką;
9) kas pusmetis siunčia Centro Valdybai 10% nario 

mokesčio ir 5% kitokio gryno pelno, o rajono valdybai 
5% nario mokesčio ir 5% kitokio gryno pelno.

§ 7. Kuopos pirmininkas:
1) atstovauja kuopai;
2) šaukia kuopos valdybos posėdžius, patiekia jiems darbų 

tvarką ir pirmininkauja;
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3) duoda nurodymų bei patarimų kuopelių, ratelių ir sekcijų 
valdyboms bei atskiriems kuopos nariams;

4) vykdo visuotinio kuopos susirinkimo ir valdybos nutarimus.
§ 8. Kuopos vice pirmininkas padeda pirmininkui ir jam 

nesant eina jo pareigas.
§ 9. Kuopos sekretorius:
1) turi savo žinioje visą kuopos raštinę ir už ją atsako;
2) rašo kuopos valdybos posėdžių protokolus bei kitus 

bendruosius kuopos raštus, registruoja narius ir veda jų 
sąrašus.

§ 10. Kuopos iždininkas:
1) tvarko iždą ir už jį atsako;
2) rūpinasi nario mokesčio išrinkimu;
3) kas pusmetis duoda visuotiniam kuopos susirinkimui 

smulkią iždo apyskaitą.
§ 11. Kuopos archyvarijus:
1) tvarko kuopos knygyną, archyvą ir už juos atsako;
2) renka į archyvą referatus, laikraštėlius ir įvairius kitus 

raštus bei daiktus, liečiančius kuopos gyvenimą, tvarko 
albumą, istorinę medžiagą ir tt.

3) rašo kuopos kroniką.

C. Kuopos Taryba.
§ 12. Kuopos tarybą sudaro kuopos valdyba ir sekcijų bei 

komisijų pirmininkai.
§ 13. Kuopos taryba:
1) ne rečiau kartą į mėnesį daro savo posėdžius, kuriuose 

išklauso visų kuopos organų veikimo apyskaitas, duoda 
jiems savo pastabų bei nurodymų;

2) tvirtina kuopos valdybos darbo programą, svarbesnius 
nutarimus ir sumanymus;

3) reikalui esant sudaro komisijas;
4) kuopos tarybos nutarimai privalomi visoms kuopcs 

įstaigoms ir nariams.

D. Kuopos Revizijos Komisija.
§ 7 4. Revizijos Komisijos nariai lanko kuopos, kuopelių, 

ratelių, sekcijų ir kitų įstaigų susirinkimus.
§ 15. Komisija reviduoja kuopos valdybą, iždą, kuopelių, 

sekcijų, ratelių valdybas ir kas pusmetis duoda pranešimą visuo
tintajam kuopos susirinkimui ir Centro Valdybai.

- ' - • • v ■ * ■ • ■ ■ j"?. •• •„

II. Kuopelės.
§ 16. Geresniam narių lavinimuisi if auklėjimuisi kuopa 

skirstoma į kuopeles: jaunesniųjų, vyresniųjų ateitininkų ir vyres
niųjų ateitininkių.

§ 17. Kiekviena kuopelė yra savarankiška ir tiesioginiai, tik 
su kuopos pirmininko parašu, susirašinėja su Centro Valdyba.
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§ 18. Kuopelei nepasiskirsčius į ratelius susirinkimai da
romi ne rečiau kartą į mėnesį.

§ 19. Susirinkamuose skaitoma rašiniai, paskaitos, eilė
raščiai, atpasakojama knygų turiniai, skaitoma ir aiškinama 
mokslinio turinio straipsniai ir gvildenama kiti įvairus klausimai,

§ 20. Kuopelė renka vieneriems metams trijų narių val
dybą iš pirmininko, vice'pirmininko ir sekretoriaus, kurie patys 
pasiskirsto pareigomis.

§ 21. Kuopelės valdyba išdirba metinę veikimo programą, 
kurią tvirtina visuotinis kuopelės susirinkimas.

§ 22. Kuopelės valdyba kas du mėnesiai duoda Centro 
Valdybai savo nuveiktų darbų apyskaitą.

§ 23. Kuopelės pirmininkas:
1) vadovauja kuopelei ir atsako už jos tvarką bei darbin

gumą; . . . *
2) šaukia valdybos posėdžius ir kuopelės susirinkimus;
3) praneša kuopos pirmininkui apie daromus susirinkimus.
§ 24. Vice-pirmininkas:

; 1) padeda pirmininkui ir jam nesant eina jo pareigas;
2) surenka savo kuopelės nario mokestį ir kartu su kitomis 

pajamomis perduoda kuopos iždininkui.
§ 25. Kuopelės sekretorius:
1) rašo kuopelės valdybos posėdžių protokolus;
2) rašo visus kuopelės reikalais raštus, tvarko raštinę ir už 

ją atsako;
3) renka referatus, rašinėlius bei kitus svarbius dalykus ir 

įduoda kuopos archyvarijui.

III. Rateliai.
§ 26. Kuopelė, turinti daugiau 15 narių, skirstosi į ratelius. 

Rateliai sudaromi klasių artimumo prisilaikant.
§ 27. Kiekvienas ratelis renkasi ratelio vedėją.

<» § 28. Ratelio vedėjas rūpinasi visais ratelio reikalais, 
išdirba veikimo programą, šaukia susirinkimus, patiekia darbų 
tvarką, rūpinasi paskaitomis, duoda kuopelės valdybai kas du 
mėnesiai nuveiktų darbų apyskaitą ir tt.

> § 29. Ratelio vedėjas tvarko ratelio susirinkimų protokolus,
veda narių sąrašus ir kitus raštus.

IV. Sekcij os.
§ 30, Vyresnieji ateitininkai žinijos, doros bei norį geriau 

susipažinti su atskiromis meno sritimis, kuopos valdybai leidus, 
sudaro sekcijas.

PASTABA. Esant viename mieste dviem ar daugiau 
kuopoms, sekcijos gali sudaryti vieną 
vienetą.

§ 31. Sekciją ne rečiau kartą į mėnesį daro susirinkimą.
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§ 32. Sekcija renka metams trijų narių valdybą iš pirmi
ninko, vice-pirmininko ir sekretoriaus.

§ 33. Sekcijos valdyba:
1) išdirba veikimo programą, kurią tvirtina sekcijos susi

rinkimas;
2) duoda kas du mėnesiai Centro Valdybai savo nuveiktų 

darbų apyskaitą;
3) atsako už sekcijos darbingumą ir vidujinę tvarką.
§ 34. Sekcijos pirmininkas:
1) vadovauja sekcijai ir jos valdybai; *
2) šaukia valdybos posėdžius, sekcijos susirinkimus ir pa

tiekia jiems darbų tvarką;
3) praneša kuopos valdybai apie daromus susirinkimus.
§ 35. Sekcijos vice-pirmininkas:
1) padeda pirmininkui ir jam nesant eina jo pareigas;
2) tvarko piniginius sekcijos reikalus
§ 36. Sekcijos sekretorius:
1) rašo sekcijos valdybos posėdžių protokolus ir registruoja 

narius;
2) rašo visus sekcijos reikalais raštus, tvarko raštinę ir už 

ją atsako;
3) renka rašinius bei kitus [[svarbius dalykus ir įduoda 

kuopos archyvarijui.

V. Miestų Rajonai.
§ 37. Bendriems viso miesto ateitininkų reikalams aprū

pinti sudaroma to miesto ateitininkų rajonas
§ 38. Rajonui vadovauja valdyba
§ 39. Rajono valdybą sudaro visuotiniame rajono narių 

susirinkime vieneriems metams išrinktas pirmininkas, dvasios 
vadas ir kuopų pirmininkai, kurie patys pasiskirsto pareigomis 
— vice-pirmininko, sekretoriaus ir iždininko.

§ 40. Rajono Valdyba:
1) turi savo žinioje viso rajono knygyną, kviečia knygininką

ir už knygyno tvarką atsako; ' '
2) lankosi kuopų, kuopelių ir sekcijų susirinkimuose;
3) kartą į du mėnesiu daro savo posėdžius;]
4) ne rečiau kartą j metus šaukia rajono susirinkimą [ir 

patiekia jam darbų tvarką;
5) kas trys mėnesiai duoda Centro Valdybai savo nuveiktų 

darbų apyskaitą.
§ 41. Rajono valdybos pirmininkas atstovauja rajoną, šau

kia valdybos posėdžius, patiekia darbų tvarką, rūpinasi nutarimų 
vykdymu.

§ 42. Rajono valdybos vice-pirmininkas padeda pirmininkui 
ir jam nesant eina jo pareigas.



— 470 —

§ 43. Rajono valdybos sekretorius rašo rajono valdybos 
posėdžių protokolus bei kitus rajono reikalais raštus, tvarko 
raštinę ir už ją atsako.

§ 44. Rajono valdybos iždininkas rūpinasi piniginiais ra
jono valdybos reikalais, išrenka iš kuopų valdybų nuošimčius ir 
ieško kitų priemonių finansams pagerinti.

§ 45. Rajono Dvasios Vadas duoda patarimų religijos 
klausimais ir aktingai dalyvauja ateitininkų gyvenime, palaiko 
tamprius ryšius su Centro Dvasios Vadu.

§ 46. Rajono valdybos darbus revizuoja Centro Revizijos 
Komisija.

VI. Bendrieji nuostatai.
§ 47. Kuopa turi bendrą iždą, knygyną, chorą ir archyvą. 

Kuopos sudarančios rajoną, turi bendrą rajono knygyną.
§ 48. Likvidavusis sekcijai ar kuopelei, jų turtas pereina 

kuopos valdybai, likvidavusis kuopai, jos turtas pereina rajono 
valdybai, o jam nesant Sąjungos Centro Valdybai.

Jaunesniųjų Ateitininkų statutas.
I. Tikslas.

§ 1. Organizacijos tikslas yra auklėtis katalikybės ir tau
tybės dvasioje, žadinant jaunose sielose Dievo, tėvynės ir artimo 
meilę.

§ 2. Lavinti protą, valią bei jausmus ir stiprinti kūno 
pajėgas.

II. Uždaviniai.
§ 3. Ateitininkas privalo:
1) skaidrinti jauną dvasią auklėjant: tikrą garbės pajautimą, 

nekaltybę, drausmingumą, darbštumą, meilę—tėvų, artimųjų ir 
savo krašto;

2) lavinti protą uoliai atliekant mokyklos uždedamas parei
gas ir skaitant naudingas knygas;

3) pažinti religines tiesas ir uoliai atlikinėti religines 
praktikas;

4) stiprinti kūną fiziniais judesiais, higienišku gyvenimu ir 
lavinti būdą kasdieniniais gerais darbeliais;

5) lavinti meniškus sugebėjimus: muzikos, dailės, literatūros 
ir kitose srityse.

III. Priemonės.
§ 4. Organizacijos uždaviniams įvykinti:
1) ruošiama paskaitos, šventės, ekskursijos, daromi susirin

kimai, leidžiami laikraštėliai, steigiami knygynėliai, ruošiami 
kursai.

2) solidariai dirbama organizacijos ir mokyklos darbas.
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IV Nariai ir jų pareigos.
§ 5. Jaunesniaisiais ateitininkais gali būti viduriniosios 

arba pirmųjų keturių klasių aukštesniosios (arba tolygios) moky
klos moksleiviai-ės, sutinką laikytis Ateitininkijos Įstatų ir regu- 
lamino.

§ 6. Nario pareigos: Ateitininkiškai tvarko savo 
gyvenimą, yra: 1) darbštus, 2) tvarkingas, 3) skaistus, 4) nuošir
dus, 5) pamaldus, 6) visada linksmas, 7) negeria svaigiųjų gėrimų 
ir nerūko, 8) padeda artimiesiems, 9) mandagus, 10) paklusnus 
savo vyresniesiems, 11) moka nustatytą nario mokesnį.

V. Santvarka.
A. Kuopos.

§ 7. Vienos mokyklos jaunesnieji ateitininkai sudaro vieną 
kuopą ir renkasi valdybą iš 5 narių, kurie pasiskirsto pareigomis.

§ 8. Kuopos Valdyba:
1) Rūpinasi visais idėjiniais ir organizaciniais kuopos rei

kalais;
2) šaukia nors 2 kartus metuose visuotinius kuopos susirin

kimus ir patiekia jiems programą;
3) kas mėnuo daro posėdžius kuopos reikalams aptarti, 

kuriuose dalyvauja kuopelių valdybos ir būrelių pirmininkai;
4) palaiko artimus ryšius su Moksl. Ateitininkų Centro 

Jaunesniųjų Vadu ir duoda jam raštu pranešimus kas du mėnesiai.
§ 9. Pirmininkas:
1) šaukia kuopos valdybos posėdžius, kuriuose pirmininkauja 

ir patiekia programą;
2) duoda patarimų kuopelių ir būrelių valdyboms bei atski

riems nariams.
Vicepirmininkas pavaduoja pirmininką.
§ 10. Sekretorius:
1) rašo valdybos protokolus ir kitus bendrus kuopos raštus;
2) registruoja kuopos narius;
3) renka Į archyvą referatus, protokolus, laikraščius, visus 

kitus raštus ir juos tvarko;
4) dalina kuopelėms referatų;
5) rengia Centrui kuopos veikimo apyskaitą.
§ 11. Iždininkas:
1) laiko iždą ir už jį atsako;
2) rūpinasi narių įnašais, aukų rinkimu ir ieško priemonių 

iždui gerinti;
3) turi žinioje visus kuopos piniginius reikalus ir pristato 

pajamų ir išlaidų patikrinamuosius dokumentus;
4) kas pusmetis duoda Kuopos Valdybai apyskaitą.
§12. Knygininkas:
1) rūpinasi didinti ir tobulinti knygyną ir išduoda skaityti 

knygas;



— 472 —

2) kuopelių raštininkų padedamas rūpinasi laikraščių iš
rašymu;

3) atsako už knygyno tvarką.

PASTABA. Jaunesniųjų Ateitininkų knygynas 
yra bendras su vyresniųjų knygynu.

B. Kuopelės.
§ 13. Kuopa skirstosi į kuopeles.
§ 14. Kuopelė savo susirinkime renka 3-jų narių kuopelės 

valdybą iš pirmininko, vice-pirmininko ir sekretoriaus; priima 
naujus narius.

Kuopelės Vald. nariai pasiskirsto pareigomis.
§ 15. Kuopelės nariais priimami išbuvę būrelyje ar kuo

pelėje kandidatais nemažiau 2-jų mėnesių ir išlaikę egzaminus į 
I laipsnj; priimtieji kuopelėn nariai duoda iškilmingą pasižadėjimą 
laikytis kuopelės drausmės ir pildyti įstatus.

§ 16. Kuopelės Valdyba vadovauja kuopelei, šaukia kartą 
į du mėnesiu kuopelės susirinkimus, nustato jų darbų tvarką, 
laiką, ruošia pramogas, ekskursijėles, duoda Kuopos Valdybai 
kas du mėnesiai pranešimus apie darbuotę.

C. Būreliai.
§ 17. Geresniam darbui kuopelės skirstomi į būrelius [po 

8—15 žmonių.
§ 18. Būrelis savo• susirinkime renka būrelio valdybą iš 

pirmininko ir sekretoriaus, kurie veda visus būrelio reikalus.
§ 19. Būreliai kas mėnuo daro savo susirinkimus, kuriuose 

skaitomos paskaitėlės, rašinėliai, daromi pasikalbėjimai, dekla
muojama eilėraščiai, organizuotai praeinama nustatyta programa, 
žaidžiama.

§ 20. Narius į būreli priima būrelio valdyba.

D. Revizijos komisija.
§ 21. Revizijos komisija:
1) lanko kuopos, kuopelių, būrelių sus-mus;
2) peržiūri visus kuopos, kuopelių ir būrelių protokolus, 

apyskaitas, iždo ir knygyno padėtį nemažiau 2-jų kartų metuose 
ir visa praneša visuotiniame kuopos susirinkime.

VI. Bendri nuostatai.
§ 22. Jaunesniųjų ateitininkų organizacijos nariai yra 3-jų 

laipsnių: I, II, III, kurie įgyjami išėjus nustatytą programą ir 
išlaikius egzaminus kuopelės valdybos sudarytoje komisijoje, da
lyvaujant kuopos ar kuopelės globėjui.

§ 23. Nariams praėjusiems ^visus laipsnius ir per visą tą 
laiką pavyzdingai dirbusiems kuopelėje, metinėje šventėje, valdy
bai pasiūlius, prisega ma ateitininkų ženklelis.



_ 473 —

§ 24. Jaunesnieji ateitininkai švenčia savo metinę šventę 
pirmą gegužio sekmadieni.

§ 25. Jaunesnysis-ji ateitininkas-ė, baigęs-usi 4 klases ir 
per tą laiką įsigijęs-usi visus tris laipsnius yra laikomas-ma vy
resniuoju ateitininku ir pereina j vyresniųjų ateitininkų kuopeles.

§ 26. Ženklai: Kuopa turi savo antspaudus, vėliavą; 
kuopelės ir būreliai gali turėti savo gairykes; nariai turi Kuopos 
Valdybos duotus narių liudijimus, nešioja at-kų bendrą ženklelį.

§ 27. Jaunesniųjų Organizaciją Moksleivių Centro Valdyboj 
atstovauja Jaunesniųjų Ateitininkų Vadas. Jo parėdymai priva
lomi visoms jaunesniųjų ateitininkų kuopoms, kuopelėms ir nariams.

§ 28. Jaunesniųjų Ateitininkų Vadas renkamas Moksleivių 
Ateitininkų Konferencijoje.

§ 29. Jaunesniųjų Ateitininkų organizacijos kuopos ir kuo
pelės gali turėti savo patarėjus, jų pačių renkamus.

Ateitininkų Fed. Vyr. Valdybos 
Prezidiumas.

Prof. Stasys Šalkauskis, Vyriausias Ateitininkų 
Vadas, gimė Ariogaloje 1886-V-4/16 d.; nuo 1895 ikijjl995 
m. ėjo mokslą Šiaulių gimnazijoje. Nuo 1905 iki 191 1 m. studi
javo ir baigė teisių ir politinės ekonomijos mokslus Maskvos 
Universiteto Juridiniame Fakultete. Nuo 1911 iki 1915 m. gyveno, 
silpnos sveikatos dėliai, Rusų Turkestane, kur važinėjo būdamas 
dar studentu. Ten tarnavo bankuose ir ėjo prisiekusio advokato 
padėjėjo pareigas. 1915 m. pabaigoje išvažiavo į Šveicariją, 
kaipo Petrapilio Lietuvių Centralinio Komiteto nukentėjusiems 
del karo šelpti įgaliotinis Bernui. Trumpai pagyvenęs Berne, 
persikėlė į Friburgą, kur nuo 1916 iki 1920 m. studijavo filoso
fijos ir pedagogikos mokslus Filosofijos Fakultete ir baigė juos 
su filosofijos daktaro laipsniu, parašęs disertaciją „L’Ame du 
monde dans la philosophic de Vladimir Soloviev“. 1920 m. 
buvo pakviestas lektorium į Aukštuosius Kursus Kaune ir dėstė 
ten filosofiją. 1922 m., įsisteigus Lietuvos Universitetui, buvo 
pakviestas filosofijos docentu į Teologijos Fakultetą. Tais pačiais 
metais, Teologijos Fakultetui persiorganizavus į Teologijos-Filo
sofijos Fakultetą, liko šiame priskirtas prie pedagogikos katedros 
su ekstraordinarinio profesoriaus titulu ir dėsto ten pat iki šiolei 
filosofijos ir pedagogikos mokslus.

Prof. Dr. St. Šalkauskis at-kų gyvenime dalyvauja nuo 1916 
metų. Šiemet per Reorg. At’kų Konferenciją Palangoje išrinktas 
Vyriausiuoju Ateitininkų Vadu.
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monde dans 
Soloviev, 

Filosofija ir mūsų 
1—2 sąs., 18—26 p. 
Filosofijos mokslo 
1—2 m. 3—4 sąs., 129—139 p. 
Pasaulėžiūra irfilosof 
46—55 p.

a p h i J 
122 p. Berlin 

gyvenimas.

i j a. 1924

o sfo p 
1920.
1921

1922

m.

m.

d u

St. Šalkauskio raštai:
I. Filosofinfai:

e de 

Logos 

Logos 

1 Nr., 

filo
sofijos terminija. 1925 m. Logos 1 Nr., 1—21 p.; 
1927 m. Logos 1 Nr., 1 — 32 p.

6. Kultūros filosofijos metmens. 96 p. Kaunas 
1926.

7. Vladimiras Soloviovas ir jo pasaulio sie
los koncepcija. 1927 m. Logos 2 Nr., 175—214 p.

II. Pedagoginiai:
8. Pilnutinio ugdymo gairės. 1922 m. Romuva 2 Nr. 

67—88 p.
9. Mokyklų tipai ir mūsų vyriausybės vidurinių bei aukš

tesniųjų mokyklų įstatymo projektas. 1923 m. Lietuvos 
Mokykla 11 sąs., 423—453 p.

10. Dorinimo reikalas mokykloje. 1925 m. Lietuvos 
Mokykla 9 Nr., 321—345 p.

11. Ateitininkų principai bei pareigos. 1925 m. 
Židinys 8—12 Nr., 225—268 p.

12. Lietuvių tautos ugdymo uždaviniai. ’926 m. 
Židinys 3 Nr., 131 —143 p.

13. Skautai ir pasaulėžiūra. 1926 m. Ateitis 4 Nr., 
211—220 p,, 5 Nr., 279—288 p.

14. Lyčių skirtumai ir ūgdymo individualizacija. 
1926 m. Naujoji Vaidilutė 3 sąs., 113—126 p., ten pat 4 
sąs. 163—173 p.

15. Pilnatvės, sutartinės ir priklausomybės 
principai ūgdymo sistemoje. 1924 m Lietuvos 
Mokykla 7 sąs., 285—29': p.

16. Visuomeninis au klėjimas ir jo svarba šiais 
laikais. 1927 m. Židinys 1 Nr., 20—29 p.

17. Visuomeninio auklėjimo tikslai. 1927 m. Ži
dinys 2 Nr., 99—108 p.; 3 Nr. 198—208 p.

18. Pagrindinės visuomeninio auklėjimo prie
monės 1927 m. Židinys 4 Nr., 258—269 p.; 5—6 Nr., 
380—387 p.

19.1 Bendrieji visuomeninio auklėjimo u ž d avi
niai. 1927gm.|Židinys 7—8 Nr., 29—45 p.; 9 Nr., 130 — 
137 p ; galas spausdinamas 10 Nr.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Fizinis lavinimas ir jo tikslai. (Spausdinama nuo 
spalių mėnesio „Švietimo Darbe“).
Bendrosios mokslinio darbo metodikos 
pradai. Kaunas 1926 m., 136 p.

III. Visuomeniniai ir k.:
Sur 1 e s c o n f i n s de deux mondes. Essai synthėti- 
que sur le problėme de la civilisation nationale en Lituanie. 
271 p. Genėve 1919.
Tautybės esmė. 1921 m. Romuva 1 Nr., 21 29 p.
Istorinio lietuvių tautos likimo ypatybės. 
Ten pat 30 — 44 p.
Krikščioniškoji politika ir gyvenamoji 
valanda. Ten pat 45—76 p.
Tautinės civilizacijos problema Lietuvoje. 
1922 m. Romuva 2 Nr., 20 — 56 p.
Pirmutinės prielaidos visuomeninei kriti
kai Lietuvoje. Ten pat 89 — 98 p.
Tikrasis patrijotizmas ir jo reiškimosi ly
tis. 1925 m. Logos 2 Nr., 169 —185 p.
Momento reikalai ir principų reikavimai. 
1926 m. Židinys 6 — 7 Nr., 436—450 p.; 8 9 Nr , 40 — 47 
p; 10 Nr., 162 — 172 p.; 11 Nr., 230 — 242 p,; 12 Nr., 
303—319 p.
Reikiamoji reformų dvasia. 1927 m. Rytas 27 Nr. 
Prof. M. de Munnync k’a s apie mūsų tautinę 
vėliavą. 1924 m. Rytas (vasario mėn.).

IV. Ruošiami spaudai:
32. Logika. Sutrauktasis paskaitų kursas.
33. Filosofijos į v a d a. Sutrauktasis paskaitų kursas.
34. Pedagogikos sistema. Sutrauktasis paskaitų kursas.

Prof. Kan. Dr. Pranas Kuraitiss Vyriausias Ateiti
ninkų Dvasios Vadas Gimė 1883 m. liepos mėn 4 d. 
Pavarijų kaime, Naumiesčio par., Šakių apskr. Gimnaziją lankė 
Marijampolėj, išėjo kunigų seminariją Seinuose, lankė Petrapilio 
kunigų akademiją, kurią baigęs gavo teologijos magistro laipsnį. 
Toliau studijavo Louvain’o universitete (Belgijoj) filosofiją 
ir gavo filosofijos daktaro laipsnį. Munsterio universitete 
(Wesfa’ijoj) studijavo metus apologetiką ir etiką pas garsų mokslo 
vyrą prof. dr. Mausbachą. 1912 m. sugrįžo iš užsienio į Lietuvą 
ir paėmė redaguoti Seinuose einantį „Vadovą“. Čia dirbo iki 
1915 m. pavasario drauge nuo 1914 met. eidamas ir seminarijos 
profesoriaus pareigas. Paskutinius „Vadovo“ numerius išleido 
1915 m. Vilniuje. Karo metu evakuojant Seinų seminariją buvo 
priverstas keliauti į Rusiją, iš kur grįžo 1918 met. vasarą ir vėl 
profesoriavo seminarijoj. Laikas nuo laiko gyvendavo Kaune 
padėdamas redaguoti „Laisvę“. Įsikūrus Lietuvos Universitetui yra
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Teologijos - Filosofijos fakulteto gnoseologijos ir ontologijos pro 
fesorius.

Yra parašęs: „De limitata capacitate mentis humanae in 
efformanda certitudine et de eis quae inde sequuntur ad constru- 
endum systema theologiae fundamentalis“, „Thėorie de la con- 
naissance chez Wilhelm Wund“; be to, daug parašė įvairiuose 
laikraščiuose.

Prof. Kuraitis daug yra nusipelnęs ateitininkų organizacijai. 
Jis 7yra vienas iš pirmųjų jos kūrėjų. Jis ir dabar aktingai joj 
dalyvauja padėdamas įvairiausiais patarimais ir nurodymais. Yra 
Ateitininkų Dvasios Vadas

Eduardas Turauskas, Vyriausios Tarybos Pirmi
ninkas, gimė 1896 m. spalių mėn. 30 d. Andri javo (Endrijavo) 
miestely Kretingos (buv. Raseinių) apskr Pradžios mokslą išėjo 
vietinėj mokykloj ypatingose aplinkybėse. Mat jo tėvas jo į 
mokyklą neleido tol, kol joje ėjo mokytojo pareigas rusas moky
tojas; tik pradėjus dirbti darbą lietuviui mokytojui ir Eduardas 
pamatė mokyklą. Dar vaiku būdamas jau susidūrė su rusų žan
darais: areštuojant jo tėvą už lietuviškas knygas. Vidurinį mokslą 
pradėjo Telšiuose. 1915 m. pavasarį baigė šešias klases. Į ateiti
ninkų organizaciją įstojo 1910 — 11 moksl. metais. Kai buvo IV 
klasėj, buvo išrinktas kuopos pirmininku ir pirmininkavo ligi karo 
pradžios. 1915 m. rudenį išvažiavo su kitais į Rusiją ir apsistojo 
Bobruiske (prie Minsko) įstodamas į vietos gimn. VII klasę. 
Vokiečiams spaudžiantis j Rusijos gilumą, persikėlė į Saratovą 
(prie Volgos) ir įstojo į Kievo evakuotąją gimnaziją. Nuo Kalėdų 
pereina į Petrakovo gimnaziją ir joj baigia 7 klases. Petrakove 
lietuvių moksleivių nebuvo. 1916 m. persikėlė į Voronežą ir čia 
1917 m. Vilkaviškio evak. gimnazijoj baigia 8 klases sidabro 
medaliu. 1916 m. per visuotinę ateitininkų konferenciją Voroneže 
buvo išrinktas Voronežo at-kų kuopos pirmininku. 1917 m. rudenį 
važiuoja į Petrapilį ir pastoja į universitetą studijuoti teisę. Pažy
mėtina, kad buvo įstojęs ir į jūrininkų mokyklą, bet čia del ne
pakenčiamos moralinės atmosferos išbuvo tik pustrečio mėnesio. 
Petrapily buvo Liaudies Sąjungos centro komiteto reikalų vedėju 
ir „Vado“ redakcijos nariu ir daug veikė tremtinių tarpe 1918 
m. vasarą parašė „Vade“ straipsnį „Žandarų pėdomis“ ir už tai 
buvo įsakyta areštuoti jį, kun. Dr. Rėklaitį, kun. P. Dambrauską 
ir Dr. Karvelį. Bet raudonarmiečiams nepasisekė nė vieno suimti. 
Turauskas kurį laiką slapstęsis, pagaliau 1918 m. rudenį (rugsėjo 
m.) išvažiavo į Lietuvą ir apsistojo Utenoj. Vėliau kurį laiką 
gyveno Vilniuj. Dar tais pačiais metais Kaune katalikų susivažia 
vime buvo išrinktas į katal. veik, centro vyriausią valdybą. Tuo 
metu drauge su juo darbavosi L. Bistras, M. Lipčius, P. Radze
vičius, Endziulaitis ir k. Su M. Lipčium padarė po Lietuvą kelionę 
organizuodami katalikų veikimo skyrius. 1919 m. Naujųjų Metų 
vakarą pergyveno Vilniuj lenkų sukilimą. Tais pat metais įdirbo 
spaudos biure (prie ministerių kabineto) — buvo redakcinio skyriaus
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vedėju. 1919 m. kovo mėn. išvyko į užsieni ir pastojo tarnauti į 
Berno Lietuvos atstovybę. Iš čia persikėlė į Friburgą ir klausė 
tris semestrus filosofijos. 1920 m. rudenį perėjo j teisių fakultetą. 
Čia išklausęs 2 semestrus išlaikė licenciato egzaminus. 1921 m. 
rudenį tarnavo vėl atstovybėj sekretorium. 1922 m. nuo birželio 
m., iki 1923 m. birželio mėn., kada buvo likviduota atstovybė, 
p. Sidzikauskui išvažiavus į Vokietiją, ėjo atstovo pareigas.
1923 m. rudenį išvažiavo į Paryžių ir įstojo į teisių fakultetą.
1924 m pradėjo klausyti viešosios teisės doktorato kursą ir jį 
per metus išlaikė. 1926 m. sausio m. išlaikė pirmuosius doktorato 
egzaminus, o tų pačių metų gruodžio mėn. ir antruosius, jau 
paskutinius. Daktaro titului gauti pasiliko tik vienas formalumas 
—įteikti tezę. Gyvendamas Paryžiuj buvo stud, ateitininkų drau
govės pirmininku ir kuopos valdyboj. 1926 m vasarą Telšių 
bažnyčioj susirišo moterystės ryšiais su p-le Jankauskaite, aukš- 
taite, gimusia ir mokslus ėjusia Prancūzijoj, bet tikra lietuvaite. 
1926-27 m. pirmininkavo Studentų Ateitininkų Sąjungai, 1926 
m. buvo išrinktas į III Lietuvos Seimą, dirbo „Ryte“, o nuo 1927 
m. sausio m. 1 dienos užėmė vyriausio „Ryto“ redaktoriaus vietą. 
Su spauda visada palaikė artimus santykius. Bendradarbiavo 
„Ateity“, „Ryte“, „Lietuvoj“, prieškarinėj „Vilty“, „Ganytoju}“, 
„Vade“, „Lietuvos Balse“ ir k. 1927 m. per Reorganizacinę At-kų 
Konferenciją Palangoj buvo išrinktas Ateitininkų Federacijos Vy
riausios Tarybos Pirmininku.

Kazys Sapalas, Generalinis Sekretorius, gimė 
1903 m. Vartų kaime, Mikališkio valse , Mariampolės apsk. Mokėsi 
Prienų pradžios mokykloj, Voroneže Martyno Yčo gimnazijoj 
Mariampolėj Valst. Rygiškių Jono gimnazijoj ir Lietuvos Univer- 
teteTeolog. Fil. fakultete. Universitete pagrindiniu studijų dalyku 
buvo pasirinkęs sociologija, šalutiniais—filosofijos sistemą ir nau
jųjų amžių istoriją. Šiais metais rugsėjo mėnesy išlaikė diplominius 
egzaminus su pažymėjimu labai gerai.

Ateitininkų judėjime dalyvauja nuo 1916 metų. Buvo aktingas 
organizacijos narys ir yra ėjęs įvairias pareigas. Yra buvęs 
Mariampolės kuopos pirmininku,“ Stud. Ateitininkų S-gos Centro 
Valdybos sekretorium, „Ateities“ Redakcijos nariu ir daugelio 
įvairių kuopelių, sekcijų, komisijų pirmininku ir narių Yra pri
sidėjęs prie mėnesinio žurnalo „Židinys“ įsteigimo. Siam pasta
rajam yra daug pastangų paaukojęs, dirbdamas jo redakcijoj. 
Reorganizacinėj Konferencijoje Palangoj buvo išrinktas Ateitininkų 
Federacijos Generaliniu Sekretorium.
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Mūsų gyvenimas
•■1

Ateitininkus varo į katakombas. Raseinių Va.lsty b. 
Gimnazijoj uždrausta ateitininkams veikti. 
Tačiau praėjo ta gadynė, kadat-kų veikimą 
kas nors suturėtų. Kuopa veikia labai gerai. 
Jie rašo: „Mes dabar gyvuojame kaip gyvavę. Susirenka
me kur nors katakombose ir tariamės apie savo reikalus“. 
Kuopa apgailestauja, kad savoj mokykloj 
jiems uždrausta lavintis ir auklėtis Kristaus 
i d e aj ų šviesoj.

S. m, spalių m. 5 d. Šiaulių valstybinėj gim
nazijoj uždaryta a t-k ų kuopa. A t-k ai laikomi 
politine organizacija. Moksleivių Ateitininkų 
Sąjunga jokia prasme nėra politinė organiza
cija. Jai politikuoti draudžia jos principai. 
Tikrai nuostabu, kad toj gimnazijoj, kurios sienas puošia 
žuvusių už Lietuvos laisvę ateitininkų karžygių paveikslai, 
šiandien at-kai yra persekiojami ir neleidž'ama jiems veikti.

At-kų eilės didėja. Netoli Seredžiaus, ten kur Dubysa 
Nemune pasineria, ant gražaus Nemuno kranto Belviederio dvare 
Aukštesniojoj Gyvulininkystės ir Pienininkystės mokykloj įsikūrė 
nauja at-kų kuopa. Kuopos įsikūrimą trukdė socialistinių pažiūrų 
moksleiviai. Čia jie parodė visą savo dvasinį menkumą. Tačiau 
nieks negalėjo sulaikyti kilnių jaunųjų troškimų. Kuopos įsikūrimas 
sutapo su spalių 9 d gedulą, kuri tinkamai paminėta. Kuopos 
įkūrime dalyvavo C. V-bos pirm. VI Viliamas ir laikė paskaitą: 
„Ateitininkai ir jų reikšmė Lietuvai“. Naujų narių apie 30. Kuo
pos Valdybą sudaro: V. Zaleckis — pirm., Sabukas— vicepirm., 
Krištupaitis — sekr., Šlapelytė—ižd. ir Baužys knyg Kuopai 
padeda jų mylimas kapelionas ir mokytojas kun. Dr. Šova.

Iš Vyr. At kų Federac jos Valdybos darbų. Vyriausioji 
at-kų vadovybė rimtai susirūpinusi at-kų gyvenimo ir darbų 
tvarkymu. Visur žymu jos vadovaujamoji ranka. Jau 1928 m. 
priimtas veikimo planas, iždo sąmata, išleistas šiam numery 
spausdinamas atsišaukimas į visus At-kų Federacijos narius.

At-kų iždo ir turto globėjas. Vyriausioji Valdyba paskyrė 
at-kų iždo ir turtų globėju Eduardą Turauską, Vyriausios 
Tarybos Pirmininką.

At-kų Iždo reikalų vedėju V. Valdybos paskirtas stud, 
ekonomistas IgnasSeilius.

At-kų Federacijos knygyno vedėju paskirtas stud. Vacius 
Jakučionis. . .

Ateitininkų Federacijos archyvo vedėju ^pakviestas stud. 
Ant. Ankudavičius.
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(steigta bendra at-kų spaudos administracija. Vyriausios 
Valdybos nutarimu sujungtos „Ateities“ ir „Židinio“ administra
cijos. Ateitininkų spaudos administratorium pakviestas Simas 
Zareckas. Jo žinioje yra visi at-kų leidiniai. Jam dirbti 
padeda stud. J. Draugelis ir stud. Bendaravičius.

Jau ruošiasi 1930 m. at-kų jubiliejui. Vyriausios Valdybos 
prašomas mūsų sendraugis, „Ateities“ bendradarbis Ant. Tyle
nis, prieš porą metų baigęs L. U. Teologijos-Filosofijos Fakul
tete istorijos mokslus, sutiko 20 m. at-kų sukaktuvėms parašyti 
At-kų Federacijos istoriją.

Kuriamas Federacijos knygynas. Naujai steigiamam At kų 
Federacijos knygynui prof. kan. Dr. P r. Kuraitis ir prof. 
Dr. J. Eretas aukojo po keletą dešimčių knygų.

Inteligentams maldaknygė. Ateitininkų Federacijos Dvasios 
Vadas rūpinasi išleisti at karas ir kitiems inteligentams skiriamą 
maldaknygę. Su nekantrumu lauksime.

(galiotas ministeris ateitininkas. P. K. B i z a u s k a s, 
at-kas sendraugis, paskirtas įgaliotu ministeriu Latvijai. Jis pir
momis at-kų kūrimosi dienomis buvo vienas iš pirmųjų. Būda
mi as Kauno gimnazijos VI klasėje redagavo ranka rašytą latkraštėlį 
„Ateitis“7~mūsų „Ateities^ pirmtaką. Per reorganizacinę At-kų 
Konferenciją Palangoje pirmininkavo at-kų sendraugių posėdžiams. 
Linkime garbingai atstovauti mūsų Lietuvai kaimynų latvių žemėj.

Sugr|ŽO iŠ Brazilijos. Po Palangos konferencijos išvyko į 
Braziliją mokslo reikalais L. U. doc. Dr. K. Pakštas, Vyriausias 
Ateitininkų Tarybos narys Dalyvavo tarptautinėje tarpparlamen- 
tarinėje konferencijoj ir susipažino su Lietuvos emigrantų gyvenimu. 
Grįžo į Lietuvą spalių m. viduryje.

Išvyko sustiprėti Jurbarko „Saulės“ gimnazijos mok. Jur
gis Steponaitis, buvęs L K. M. At-kų S-gos C. V. pirm., 
„Ateities“ administratorius ir uolus mūsų bendradarbis išvyko 
porai mėnesių į Šveicarijos Davos sustiprinti irstančią savo 
sveikatą.

Tęsia savo darbą. P r. Meškauskas, buvęs „Ateities“ 
redakcijos narys, dabar Kražių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytojas, baigia ruošti savo ,,Lietuvių rašomosios kalbos 
vadovėlio“ II dalį, kuri išeis iš spaudos dar prieš Kalėdas.

Ateitininkų namai jau ir uždengti. Dabar daromi vidaus 
darbai. Ligi Kalėdų manoma bent pora aukštų įrengti. Rūmai 
tikrai didingi. Vra ko pasižiūrėti. At-ke, jei būsi kada Kaune, 
nepamiršk savo rūmų aplankyti.

Nuėjo pas Viešpati. S. m. liepos mėn, 8 d. sunkiai pasir
gęs atidavė Dievui sielą Biržų gimnazijos VI kl. mokinys vietos 
at-kų kuopos narys Juo z. Mazūras. Jo liūdi tėveliai, broliu
kai, sesutės ir draugai.

Iš Ukmergės at-kų kuopos išsiskyrė Apolonija Ali
šauskaitė. Š. m. kovo mėn. ji baigė žemės kelionę ir nuėjo 
į amžinastį.
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Š. m. rugsėjo mėn. Kaune mirė žymus Vilkaviškio at-kų 
darbininkas, buvęs pernai metais „Ateities“ platintojas Jonas 
Kaminskas. A. a. draugas Kaminskas pirmas gerai sutvarkė 
„Ateities“ reikalus Vilkaviškio kuopoje. Rugsėjo m. 11 dieną 
atidavė Administracijai paskutinę savo darbų atskaitą, o to pat 
mėnesio 30 d. pridengė jį juoda žemė. „Ateitis“ liūdi drauge 
su visais idėjos draugais, netekusi rimto darbininko. Velionies 
platesnį nekrologą ir atvaizdą įdėsim kitam numery.

Centro Valdybos nariai, kiek sąlygos leidžia, lanko kuopas. 
Gražu ir malonu, kad visur jauni mūsų darbininkai dirba su 
dideliu atsidėjimu.

Uteną lankė C. V. narys V. Makutėnas ir tarėsi su at-kų 
kuopos vadais. Kuopoj nuotaika labai gera. Kuopai padeda 
daug vietos inteligentų.

Mariampolėj ir Kalvarijoj. C, V-bos narys L. Tamašauskas 
tarėsi su Mariampolės at-kų vadais ir aplankė Kalvariją. Kalva
rijos kuopa buvo kiek apsnūdusi, bet dabar sukruto. Tikimasi, 
kad kuopa ims taip gražiai veikti, kaip kad pirmiau.

Kybartuose. C. V-bos ižd. V. Kazlauskas spalių 2 d. aplankė 
kybartiečius. Dalyvavo iškilmingame susirinkime ir laikė paskaitą: 
„Gyvenimo momentų pažinimas“. Kybartų kuopa gana stipriai 
veikia. Daug jiems padeda ir mokytojai. Kuopai vadovauja gabus 
pirm. Bielevičius.

Studentai dirba. Pravestoji L. Un-to Stud. Ateitininkų 
reforma davė teigiamų rezultatų. Šiandien Un to stud. Ateitininkų 
gyvenimas yra gyvas ir gali pasireikšti visose gyvenimo srityse. 
Visos po reformos susikūrusios korporacijos, ar kitokiais vardais 
vadinamos grupės, rimtai imasi darbo.

Stud. Ateitininkų Draugovei, iš kurios visos reformos 
išėjo ir iš kurios susitvėrė minėtos grupės, tenka persitvarkyti.

Šiemet Valdyba deda visas pastangas Draugovei į naujas 
gyvenimo vėžes įvesti ir ją pertvarkyti. Rengiamas naujas statu
tas, pravedama tiksli narių registracija, taisoma uniforma ir kt. 
Spalių 30 d did Un-to salėj surengė viešą Dr C Pakucko 
paskaitą „Žemės amžiaus problema“ Lapkričio 13 d. toj pat 
salėj šaukia iškilmingą sus-mą naujiems nariams priimti. Naujų 
pareiškimų yra 30 su viršurn. Dabartinę Draugovės Valdybą 
sudaro: J Babina — pirm., J. Zagrakalys — v-pirm., J Greičius 
— sekr., O Januševičiūtė — ižd. ir K Penčilaitė — 1 n.

Korporacijos „Kęstutis“ darbai L U Stud. At-kų korp. 
„Kęstutis“ š m spalių m. 16 d. šventė įsikūrimo metinę šventę 
(Korporacija įsikūrė spalių m. 13 d.) 11 v per studentų pamal
das Korporacijos nariai ėjo prie šv, Komunijos Pamaldas laikė 
Vyriausias At-kų Dvasios Vadas prof Pr Kuraitis. 14 vai. Univ. 
salėj įvyko Korp. iškilmingas Konventas, į kurį atsilankė at-kų 
vadai, korp. garbės narys kun. M. Krupavičius, nariai ir daug 
svečių. Konvente buvo pakelti keli nariai kandidatai į tikruosius 
narius, kurie priėmė priesaiką. Taip pat buvo paminėti Korpo-
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racijos nariai šiemet baigusieji universitetą. Vakare Zitininkių 
salėje buvo pasilinksminimas ir bendra vakarienė.

„Vytauto*' klubas. Si semestrą padaryti trys visuotini 
susirinkimai. Surengtos dvi viešos paskaitos, kurias skaitė: Dr. 
Karvelis „Kultūriniai mūsų uždaviniai“, ir Dr. L. Bistras „Libera
lizmas Europoje ir Lietuvoje“. Naujai priimtų kandidatų 38. Klū 
bo įsikūrimo paminėjimas įvyks š. m. lapkričio 20 d. Toje die
noje bus iškilmingas naujai įstojusiųjų kandidatų priėmimas į 
tikruosius narius.

„Šallija“ šiemet ypatingai judri. Ji stengiasi apimti visą 
meno pasaulį ateitininkų ideologijos plotmėje. Literatūros darbe, 
be ko kita, ji rinks tautosaką, studijuos liaudies meną , jo savo
tiškumus, ieškos specifiniai tautinių pažymių, derins su moder* 
niškąja dvasia ir stengsis visa tai realizuoti pozitivioj kūryboj. 
Bendruose ateitininkiįos gyvenimo reiškiniuose ji stengsis paten
kinti visus meninius reikalavimus. Stoja į kovą su moderniškaisiais 
šokiais, kurdama jų vietoje naujų tautiškų ir sykiu gražiai moder
niškų. Šiemet priėmė vienuolika narių ir poetą p. L. Girą išrinko 
garbės nariu. Kadare jau tris susirinkimus, kurie visados pasižymi 
ypatingu gyvumu ir įvairumu. „Šatrijai** pirmininkauja Juozas 
Grušas.

Kaišiadoriečiai ruošia kelią į Vilnių. Vidurinės ir amatų 
mokyklų moksleiviai ateitininkai rimtai ruošiasi į gyvenimą ir 
būdami ant didžiojo kelio į Vilnių stengiasi tinkamai prisirengti 
vaduoti Gedimino pilį. Spalių 26 d. sukako 3 met nuo kuopos 
įsikūrimo. Iškilmingame susirinkime dalyvauja ir Centro V-bos 
narys stud. K. Kleiva su paskaita „Mūsų uždaviniai“. Nariai pasiryžę 
rimtai dirbti. Spalių 30 d. surengta 3-j ų metų sukaktuvių 
šventė. At-kai iš vakaro priėjo išpažinties. Rytojaus dieną 
įvyko iškilmingos pamaldos, kurias laikė J. E. Vyskupas Kukta. 
15 vai. su džiaugsmu veiduose at-kų šeimos nariai susirinko 
bendrai pasidžiaugti savo darbais, kuriuos savo dalyvavimu įver
tino mokytojai, tėvų komiteto nariai, miesto inteligentai ir k. 
C-tro V-bos narys stud. A. Graunas nušvietė ,,Kasdieninius at-ko 
uždavinius“, nupasakota 3-jų metų veikimas. Buvo, žinoma, ir 
linksmoji dalis. Kaišiadoriečiai su savo pirmininku A. Adukoniu 
mano šiemet daug nuveikti.

Mes rygietės kartu su šalna ir rudens vėjais pradėjome 
savo darbą. Šiemet veikiame visai atskirai, o pernai turėjome 
bendrą visos kuopos valdybą, kuriai priklausė ir mergaičių ir 
berniukų ir abstin. kuopelės. Šiemet bendros valdybos nėra. 
Mergaitės sau, berniukai sau! Išsirinkome valdybą: dr. St. Gži- 
maiauskaitė — pirm., dr. V. Kublinskaitė — vicepirm. ir iždin , 
dr. V. Didžiulytė — sekretorė, dr F. Velav.čiūtė — , Ateities“ 
plat., L. Atkočiūnaitė ir St. Ramonaitė— kandidatės. i>iaip, taip 
susitvarkiusios suspėjome padaryti 2 susirinkimus. Perskaitėme 
1 referatą ir 1 rašinėli. Beto, deklamavome keletą gražių eilių.

I
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Sprendėm daug įvairių klausimų. Susirinkimus baigėme ateitininkų 
himnu. Susirinkimus lankėm gausingai. (Auksutė).

Ateitininkai laimėjo UniV; S. m. spalių m. 15 ir 16 d. d. 
Liet. Univ. lengvosios atletikos pirmenybėse pirmą vietą laimėjo 
Stud, at-kų klubas „Achilas“.

Kauno rajonas. Nauji metai nauja kauniečių ir energija. Visu 
smarkumu pradėta darbas. Spalių 16 d. Liaudies namuose įvyko 
rajono susirinkimas. Jame dalyvavo ir trys C. Valdybos nariai. 
Svarstytas veikimas ir kuopų susitvarkymas. Vadai ir nariai pasiryžę 
visa kas bloga, iš šaknų išrauti. Rajono pirmininku išrinktas J. 
Keturakis, pasiryžęs dirbti at-kas.

Sauliecių iškiinės. Š. m. spalių m. 30 d. „Saulės“ mergai
čių gimnazija gražiuose ^Saulės“ rūmuose šventė 3-jų met. su
kaktuves. Dr. kun. Ig. Cesaitis šventės ir dienos proga laikė 
paskaitą „Kristus Karalius“. Programa buvo labai turininga. At-kės 
skaitė savo rašinių, žavėjo gražiais muzikos dalykėliais. Šventėj 
dalyvauti buvo kviesti Kauno rajono at-kai, C. Valdyba („ Ateities“ 
Redaktorius ir kiti redakcijos nariai taip pat būt mielai dalyvavę... 
Red.) Saulletės dirba.

Kauno echaHstininkų skyrius š. m. spalių m. 23 d. su
ruošė iškilmingas pamaldas už at-kus ir viešą susirinkimą. Pa
maldose dalyvavo visi Rajono at-kai ir ėjo prie Sv. Komunijos. 
Visuotinam susirinkime minėjo eucharistininkų veikimo dvejų 
metų sukaktuves, kada jie išėjo į platesnį darbą — lankyti ka
linius, ligonius, vargšus ir it. Prisiminti mirę skyriaus nariai. T. 
Paukštys S. J. laikė paskaitą apie jaunystę ir Eucharistiją. — C. 
V. Euch. reik. Vedėjas nupasakojo euch. veikimą. Kalbėjo ir 
daugiau narių. Be to, susirinkimas buvo paįvairintas meno dalykais.

Vyks j /Mariamęolę. Lapkričio m. 13 d. Kauno euch. vyksta 
į mariampoliečių euch. šventę. Be to, lapkričio 6 d. ruošia agapę.

Mariampoliečiaž veržiasi į priekį visose at-kų gyvenimo 
srityse. At-kų judėjimas kaskart daugiau apima besimokantį jau
nimą.

Rengia paskaitas. S. m. spalių m. 16 d. V. R. J. Gimna
zijos salėj mokyt. A. Kučinskas laikė Mariampolės ateitininkams 
paskaitą — „Ateitininkai praeity, dabarty ir ateity“.

Energingi maiiampoliečiai Eucharist, rugsėjo mėn. 25 
d. sušaukė visuotiną susirinkimą, kuriame numatyti tolimesnio 
veikimo keliai ir išrinkta valdyba: Ant. Liesius—pirm., K. Kun- 
caitė — vic. pirm, ir Linkevičius — sekr. Veikimas eina gyvai. 
Daug dėmesio kreipiama į socialinį veikimą. Dirba atskiri rateliai: 
ligonių, neturtingų šeimynų lankymo, misijų ir dar naujas—spau
dos ratelis. Skyrius pasidalijęs į vyrų ir mergaičių būrelius, kurie 
skyrium skaito Sv. Raštą ir aiškinasi religinius klausimus. Ruo
šiamos skyriui ir visam rajonui paskaitos. Narių skaičius didesnis 
nei pernai ir žymiai auga. Entuziazmo nestinga — visi pasiryžę 
patys atsinaujinti Kristuje ir skleisti tą Šventąją Ugnį kitų širdyse.
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Sportuoja, rungiasi. Š. m. spalių m. 16 d. Mariampolės 
V.R.J. Gimnazijos sporto aikštėje įvyko at-kų lengvosios atletikos 
pirmenybės, kuriose dalyvavo Marijampolės „Vaidotas“ ir „Mirga“, 
Vilkaviškio „Aras“ ir Kybartų „Skarda“. Pasirodė, kad Marijam* 
polė vis dar stipri. „Vaidoto“ aktyviai laimėjo astuonias, junio- 
riai—septynias ir „Mirga“ — dvejas rungtynes. Tuo tarpu „Aro“ 
vyrai ir mergaitės kartu—ketverias, o „Skarda“ — vienerias. Šiose 
pirmenybėse pastatyti septyni nauji Lietuvos rekordai.

Prisimena mirusius. Š. m. spalių m. 23 d. Mariampolės 
at-kai šventė gedulo šventę — minėjo mirusiuosius idėjos draugus. 
Iš vakaro išklausyta turininga kun. Andziulio konferencija ir eita 
išpažinties. Rytojaus dieną buvęs rajono dvasios Vadas kun. 
Dailidė atlaikė pamaldas ir pasakė pamokslą, 10 vai. Marijonų 
Gimnazijoj jvyko gedulingas susirinkimas. Kartu prisiminti miru
sieji draugai. Mirusiųjų minėjimą baigė 16 vai. Šv. Vincento 
bažnyčioje, kur kun. M. Krupavičius laikė konferenciją. Joje pa
brėžė, kad ateitininkas, kaip tikras katalikas, turi mylėti savo 
artimą ir tą meilę galįs pareikšti, mažindamas visuomenės vargą. 
Paminėjime dalyvavo C. V. atstovas A. Graunas.

Nauji darbiu ūkai. Pereitą pavasarį Mariampolės pedagogi
nius kursus abiturientams baigė šie at-kai. B. Akucevičius, B. 
Bubnys, J. Gailiūnas, A. Gaučas, J. Ignašiūnas, L. Juodišius, J. 
Juška, P. Kunca, P. Marcinkevičius, K. Petrauskas ir J. Sirvinskas.

Abstinentų darbai. Rugsėjo 29 d. Marijonų gimnazijoj įvyko 
visuotinas Marijampolės at-kų abstinentų susirinkimas. Išrinktas 
sekcijos pirmininkas Stankevičius, numatyti tolimesni veikimo 
keliai, ypatingai susirūpinta gaivinti abstinencija tarp jaunesniųjų 
at-kų.

Antalieptėj gyvuoja 3 at-kų kuopelės — vidurinės mokyk., 
mergaičių žemės ūkio m. ir bernaičių kuopelė. Kuopos valdyba: 
P. Smirnovaitė—pirm., St. Tuskėnaitė—v. p., St. Janauskaitė — 
skr., A. Vaiteška — ižd. ir P. Kesylis—knyg. Viso Antalieptėj 
yra 103 at-kai. Veikia eucharistininkų, sporto ir savišalpos sekci
jos. Leidžiamas laikr. „Žibutė“. Ūkio mokyklos kuopelė, kuriai 
vadovauja Tiškaitė, turi patarėją mokyt. Kaunaitę ir dvasios vadą 
kun. Žitkevičių. Antalieptės at-kai liūdi netekę savo uolios globėjos 
mok. St. Kazlauskaitės.

Vilkavišky nauji metai — nauji lapai. Jie taip sužaliavo: 
globėjas — kun. Juraitis, pirm. — Juoz. Senkus, sekret. — M. 
Jurkynas (iš pradžių buvo a. a. J. Kaminskas), iždin. P. Kurai- 
tytė, reviz. pirm. — P. Karuža. Iš kuopos gyvenimo pažymėtini 
šie įvykiai: kun. Juraičio paskaita „Žmogus—auklėjimo objektas“, 
a. a. J. Kaminsko mirčiai paminėti X-2 gedulo susirinkimas, ku
riame kalbomis ir raštu daug išreikšta jo gyvenimo sektinų bruožų 
ir liūdnų, liūdnų minčių bei jausmų. Vilniaus gedulo išvakarėse, 
X-8, įvyko meno—literatūros būrelio susirinkimas su Vilniaus 
programa. Be to, smarkiai platinama spauda. Susis. Fondo lote
rijos bilietai, ruošiamas vakaras ir tt,
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Konferencija Alytuje. Š. m. birželio m. 25 d. Alytuje įvyko 
III dzūkų at-kų konferencija. Konferenciją atidarė at-kų dzūkų veik, 
komiteto pirm. Pr. Krasnickas. Konfer. prezidiumas: P. Kazlaus- 
kas, Morkeliūnaitė, Valiukevičius, Buškevičius ir Ceranaitė. Kon- 
rerencija gavo daug sveikinimų. Buvo pranešimai iš vietų. Pas
kaitas laikė stud. A. Raulinaitis ir stud. K. Berulis. Šiems me 
tams at-kų dzūkų veikimo komitetas sudaromas iš studentų. Kon
ferencijoj dalyvavo 25 atst. ir 80 su v ršum svečių.

Alytaus ateitininkai š. m. rugsėjo m. 20 d. turėjo visuotinį 
savo susirinkimą- Nusistatyti tolimesni veikimo keliai ir išrinkta 
nauja valdyba: P. Buškevičius — pirm., A. Pilvelis — sekret., Pr. 
Va čiulionis — vicepirm. ir jaun. at-kų vedėjas, S Bardzilauskaitė 
—ižd. ir merg. reik, ved., A. Račkauskas—knygin. ir bern. reik. v. 
Į revizijos komisiją išrinkti: A. Auštrevičius, A. Mardosa ir R. 
Ceranaitė. Spalių 9 d. at-kai dalyvavo Vilniaus gedulo dienoje 
ir savo vardu uždėjo tris gyvų gėlių vainikus ant kar. Juozapavi
čiaus ir ant žuvusių už Liet. Neprikl. kareivių kapų tuo reikš
dami pagarbą tėvynės gynėjams.

Alytus jau persitvarkė. Kuopoj yra 3 kuopelės: jaunesniųjų, 
mergaičių ir vyrų. Kuopelės pasidalinę į 11 būrelių. Sekcijos 
yra šios: abstinentų, eucharistininkų, gamtos —filosofijos, menininkų, 
sporto ir visuomenininkų. Menininkų sekcija turi du rateliu: lite
ratų ir dramos. Sudarytos nuolatinės komisijos: revizijos, redakcijos, 
spaudos platinimo istorijos ir tradicijų.

Atlankė Alytų. Rev. Komisijos narys stud. Pr. Krasnickas 
tarėsi su kuopos pirmininku ir kitais kuopos nariais del kuopos 
veikimo; dalyvavo visuot. kuop. sus-me. Nuotaika visur gera. 
Manoma šiais metais viešiau pasirodyti Alytaus inteligentijai.

Dzūkai neatsilieka. Spalių 2 d. įvyko Veisėjų kuopos visuo
tinas susirinkimas. Prisidėjo 25 nariai, kurie visu smarkumu veikia 
ir pasiryžę visos mokyklos moksleivius įtraukti į at-kų eiles.

SiluvieČiai dirba išsijuosę. Po dviejų susirinkimų kuopos 
vadai energingai ėmėsi darbo. Jiems padeda at-kijos draugas kun. 
kap, Juška. Kuopos priešaky stovi: K. Kasputis pim., P. Kundro 
tas—skr. ir bern. ved., P. Girdzijauskaitė—merg. ved., V. Kveda
ras — vice-pirm. Sudaryta dramos mėgėjų sekcija, stiprinami 
eucharistininkai ir sportininkai. Leidžia* laikr. „Švyturėlis“. Narių 
skaičius auga.

Ramygala atgyja. Vidurinės mokyklos ateitininkų kuopa savo 
darbais buvo atsilikusi nuo kitų kuopų, bet dabar išrinkus nau ą 
valdybą, tikimės, kad vėl atgis, ims smarkiau darbuotis. (Girdė
ti, kad pasirengę šiemet net savo laikraštėlį leisti). Į valdybą išrinkti 
šie asmenys: pirm. V. Mataitis, vice-pirm. J. Paliliūnas, sekret. 
A. Gvergždys, kasin. J. Masys, knygin. M. Basiulytė ir A. Kar 
putytė. Naujai išrinkta valdyba jau tvarko kuopos reikalus ir 
reikia tikėtis, kad ji įjudins jaunuosius draugus į darbą.

Me kine dirba. Po skaidrių ir šviesių vasaros dienelių — 
atostogų Merkinės ateitininkai griebėsi prie uolaus darbo. Visi
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pasiryžę ir linksmi suskubo dirbti. Sjais metais kuopoj dirba 42 
nariai; kuopos valdyboje šie asmenys- pirm. Z. Sirklas, vice-pirm. 
P Žėkas, sekret. M. Kvaraciejūtė, ižd. V. Prėskiuns, knygn. 
V. Kiškytė. Spalių 2 merkinieč ai padarė susirinkimą, kun. St. 
Kiškis davė daug patarimų tolimesniam veikimui. Susirinkimas 
prabėgo linksmai, pasiryžo šiuos mokslo metus sunaudoti kaip 
tinka ateitininkams.

Gižų at-kų kuopos visuotinis susirinkimas įvyko IX. 25. 
Išrinkta nauja kuopos valdyba: pirm. J. Adomaitis, vicepirm. P. 
Ruseckas, sekret. V. Mielauskas, iždin. P. Ragažinskas, arcihiv. J. 
Giraitis. Į Revizijos Komisiją: Pr. Manelis. A. Arminas, P. Cižau- 
skas.

Visur rimtai dirba. Po vasaros atostogų kražiečiai at-kai 
vėl su neišsemiama energija ir entuziazmu, ėmėsi darbo< Šiais 
metais kuopai vadovauja: pirm. Petras Gedvilą, vicepirm. V. Ko- 
jelytė, A. Mauragis — sekret., ižd. Pr Razminas, knyg. — St. 
Dumčius ir „Ateities“ platintojas — K. Račinskas. Kuopa pasis
kirsčiusi į bernaičių ir mergaičių kuopeles. Jaunesnieji at-kai taip 
pat smarkiai dirba. Daro kas mėnuo bendrus susirinkimus, skaito 
referatus, ruošia paskaitėles ir kt. Iš sekcijų veikia: meno visuo
menininkų, abstinentų ir k, Kuopoj yra 90 narių.

Š kių „Žiburio“ gimnaziją baigė šie ateitininkai:
V. Aidickaitė. A. Jasiukaitis, J. Liepanis, S. Kušlikis, E. 

Mačiulaitytė, P. Naujokaitis, J. Račiūnas, J. Stanaitis, J. Simulaitis, 
B. Švilpaitė, K. Užupis. Telaimina Dievas jų žingsnius gyvenime.

Sakių At kų kuopos po vasaros atostogų pirmas susirin
kimas buvo rugsėjo m. 18 d. Išrinkta nauja valdyba. A. Bakys 
— pirm, V. Miliauskas—vice p., A. Baračiauskaitė — sekr , M. 
Mačiulaitytė—ižd , J. Maumevičius — knyg., M. Matijošaitytė — 
mergaičių veikalų ved , V. Vaičiūnas — archivarijus. Kuopa skirs
tosi dviem autonominėmis kuopelėmis: mergaičių ir bernaičių. 
Kiekvienoje kuopelėje veikia atskiros sekcijos. Veikia ir jaun. at-kų 
kuopa, kuriai dirbti padeda vyr. at-kų komisija.

Mergaitė pirmininkė. Energingos pirmininkės Knystautaitės 
vadovaujama Skuodo kuopa nuolat stiprėja. Nutarta įsigyti Al
bumas „Amžinoji knyga“. Suruoštas vakaras, kurio pelnas skirtas 
neturtingiems „Ateičiai“ užsisakyti. Narių 35. Skuodo at-kai 
niekad nenustoja energijos.

Rietavo aukštesniosios komercinės mokyklos ateitininkų 
kuopa po ilgų vasaros atostogų š m. rugs. 15 d. pirmą kartą 
susirinko bendrai pasitarti. Kuopos dvasios Vadas ir Globėjas 
kun. V. Baliutavičius skaitė paskaitą: „Ar iš tiesų Bažnyčia yra 
kultūros priešas ir tamsintoja?.“ Išrinkta nauja valdyba: Pirm, ir 
„Ateities“ plat. H. Srėbalius, vicepirm. L. Gerasemavičiutė, sek
ret. V. Gerybaitė, iždin J. Razutis, knygin. E. Mašinskaitė, ko
respondentas P Nesteckytė. Išrinktą Valdybą sveikino Dvasios 
Vadas, linkėdamas geros kloties ir ištvermės darbe. Nutarta pa
gaminti tam tikras anketas, į kurias atsakydami nariai pasirinktų
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kitam susirinkimui paskaitą, referatą, eilėraštį ar pasaką. Šusirin* 
kimas pradėtas ir baigtas atkų himnu.

Taurage. Bevartant „Ateities“ lapus malonu skaityti at-kų 
veikimas. Šiuo tarpu paduodam keletą žodžių iš Tauragės pa
dangės. Š. m. metų pradžioje ilgai del riaušių nebuvo galima da
ryti susirinkimą.

Visuotinas susirinkimas įvyko spalių mėn. 23 d., kuriame 
išrinkta valdyba: A. Gajauskas—pirm., K. Sorokaitė— sekr., O. 
Lešinskaitė — ižd., B. Jenčauskytė knyg. ir Pr. Baudzinas vicep. 
Kuopa auga savo narių skaičiumi ir ryžtasi nuveikti didelių 
darbų.

Aukštadvario ateitininkai spalių 30 d. šventė trejų metų 
sukaktuves. Atliko išpažintį. Pamaldose dalyvavo su vėliava 
organizuotai, rikiuotėje. Tvarka buvo didelė. Centro Valdybos 
narys stud. V. Makutėnas laikė paskaitą „Lietuvių studentų ir 
moksleivių istorinė apžvalga.“ Ateitininkų choras padainavo keletą 
dainelių, buvo net duetų ir viena solistė. Be galo džiugino jaunus 
mokinius monologai. Kaip tvarkingoj eisenoj, tarp ir šokiuose 
aktingai mokiniai dalyvavo. Šventės nuotaika—kuo geriausia. Vi
durinėj mokykloj yra 65 mokiniai, iš jų 48 at-kai. Dvasios vadas 
kapel. Vaičiulis. Kuopos pirmininkas yra Armanas, sekretorius — 
Andrulevičius.

Ateitininkų gedulo diena. Š. m. spalių m. 9 d. stud, at-kai 
savo vėliavas apdengė gedulo šydais,—šventė Vilniaus pagrobimo 
sukaktuves. Kartų buvo naujų narių priėmimas. Pasakyta daug 
reikšmingų kalbų. Del vietos stokos šiam numery, plačiau šias 
iškilmes paminėsime kitam.

Atitaisymas
Š. m. „Ateities“ 7—9 Nr. 344 psl. likę pora žymių korek

tūros klaidų. 8 eilutėj iš viršaus atspausdinta: Ro t e n b a r, jo 
vyskupas Keppleris, o turi būti: Rottenburgo 
vyskupas Keppleris; 22 eil. iš viršaus atspausdinta: Kiti pa
prastai apseina su žmogumi, kaip rašo savo 
asmens privalumais žymus pėda gogas F o'e r s t e- 
r i s..., o turi būti: Kiti paprastai apsieina su žmo
gumi, kaip jis savo asmens privalumais užsi
pelno. Žymus pedagogas F o e rs t e r i s... Už šias 
paklaidas atsiprašome gerb. Autorių ir skaitytojus

Redakcija.

Padėka
Prof. Dr. kan. Pr. Kuraičiui už paaukotus C. Valdybos 

reikalams 50 litų širdingai dėkojam
L. K. M. At-kų S-gos C. Valdyba.
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Pranešimai.
1. Visų kuopų, kurios nėra atsiteisusios už Centro Valdybos 

išsiuntinėtas Universalės Bibliotekos knygeles „Pasakos galas“ 
— prašome kuo greičiausiai, bet nevėliau lapkričio mėn. pabaigos, 
galutinai atsiskaityti.

2. Kai kurios kuopos dar nėra prisiuntusios C. Valdybai 
savo adresų, prašome tai kuo greičiausiai padaryti.

3. Įvykusioje, per Jubiliejinį Kongresą 1925 m. rugpjūčio 
11 —14 d., at-kų parodoje skirtų mūsų darbščioms - tiems darbi- 
ninkėms-ams diplomų dalis dar nepaimta. Žemiau išvardintieji 
asmens prašomi juos arba asmeniškai iš Centro Valdybos atsiimti, 
arba atsiųsti savo adresus: Jasevičaitė, A. Lapinskas, Šataitė, St. 
Deksnys, Kokenaitė, Mažeikytė, M. Radzevičiūtė, Sebelytė, Skro- 
lytė, Račytė, J. Kaminskas, Plūkaitė.

4. Atvažiavusieji į Kauną bet kokiais reikalais moksleiviai 
at-kai prašomi kiekvienu momentu aplankyti Centro Valdybą ir 
debesis remiančius at-kų namus Laisvės Al. 3 Nr. C. Valdybos 
dežūruojamos valandos kasdien 11—12 ir dar pirmadienį ir šeš
tadienį 15—16 v., išskyrus sekmadienius. Užeikite ir kitu laiku, 
nes C V. nariai dažnai darbuojasi ir kitomis valandomis.

L. K. M. At-kų S-gos Centro Valdyba.
APLINKRAŠTIS N 1.

Visiems „Ateities“ platintojams kuopose.
Vyriausios Ateitininkų Federacijos Valdybos pavedamas, nuo 

š. m. spalių mėn. 1 dienos ėmiau administruoti „Ateitį“. Susipa
žinęs su to darbo eiga įsitikinau, kad be Jūsų pagalbos, bent tuo 
tarpu, šis darbas neįmanomas, nes Jūsų rūpestingumas ir atsidė
jimas „Ateities“, o tuo pačiu ir ateitininkų idėjos reikalams, ir 
pagalbinis darbas Adm-jai yra labai didelis ir brangintinas. Visuose 
Lietuvos kampeliuose, kur tik yra susispietę ateitininkų būreliai, 
kruopštūs „Ateities“ platintojai pasistengia savo idėjos draugus 
padaryti taip pat ir nuolatiniais „Ateities“ draugais.

Pradėdamas savo darbą, aš tikiuosi, kad tas draugų rūpes
tingumas ir kruopštumas „Ateities“ reikalais besirūpinant ir toliau 
nesumažės. O turiu atvirai pasakyti, kad „Ateities“ likimas yra 
mūsų pačių rankose. Juo labiau visi prenumeratoriai 
įsisąmonins reikalą laiku prenumeratą sumo
kėti, o platintojai, neatideliodami, pasiųsti ją 
Adm-jai, juo daugiau galima tikėtis ir reikalauti, 
kad „Ateitis“ reguliariai savo skaitytojus lankytų ir tobulėtų. Iš 
savo pusės aš dėsiu pastangų palengvinti draugams atskaitomybę 
vesti ir stengsiuos, kad pavyzdingai tvarką vietose „Ateities“ 
reikalus platintojai, kaip tiktai „Ateities“ reikalai pagerės, už 
savo naudingą darbą gautų bent dovanų. Dabartinė „Ateities“ 
padėtis to dar neleidžia padaryti, tačiau aš tikiuosi, kad mūsų 
Aisų nenuilstamomis pastangomis pasiseks pakelti „Ateities“ pre
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numeratorrų skaičių, o tuo pačiu pagerinti ir jos piniginiai iš
tekliai.

Siųsdamas visiems savo nuoširdžiausius linkėj.mus sėkmin
gai dirbti, reiškiu vilties, kad savo naujame darbe būsiu Jūsų ne 
mažiau, kaip ir mano pranokėjai, remiamas.

S. Zareckas
Ateitininkų spaudos administratorius.

Nuo š. m. spalių* ni. 1 d. ,,Ateities“ administravimas pavestas 
p. Simui Zareckui ir visas kuopų Valdybas ir „Ateities* platin
tojus prašau vykdyti visus liečiančius ,,Ateities“ administravimą 
p. Zarecko reikalavimus. V7. Viliamas

Moksl. At kų S gos Pirmininkas.
APLINKRAŠTIS N 2.

Visiems „Ateities“ platintojams kuopose.
Pavasarį „Ateities“ Adm-ja išsiuntinėjo kuopoms ankietą, prašydama su

teikti žinių, kiek kuopos prenumeruojasi .Ateities“, kiek laisvai išplatina, ar. 
visi kuopų nariai skaito, kiek kuopos atsilyginusios at skolingos ir už ką ir tt. 
Didesnė kuopų dalis tas ankietas visai negrąžino.

Matydama reikalą susivokti, kiek „Ateities“ egzempl. reikėtų pradėti 
spausdinti E928 metų pradžioje, „Ateities“ Adm-ja kiek papildžiusi tą ankietą, 
pakartoja ir aprašo visų kuopų, ar jų skirtų „At.“ platintojų, vis tiek ar kurios 
pavasario ankietą užpildė ar ne, būtinai suteikti tuojau paskaičius šį 
aplinkraštį ir ne vėliau kaip ligi š. m. lapkričio m. 20 dienos šių žinių:

1. Kiek kuopoje narių?
2. Kiek „Ateities“ nuolatinių prenumeratorių buvo

a) š. m. I-ąjį pusmetį?
b) „ II-ąjį pusmetį?

3. Ar visi nariai užsisako „Ateitį“?
4. Kiek egz. „At.“ kiekv. n-rio išplatinama?
5. Ar galima tikėtis prenumeratorių „Ateičiai“ nemoksleivių tame ra

jone ir kiek?
6. Ar yra skolų už „Ateitį“, iš kurių metų ir kiek ?

(kiekvienų metų skolą pažymėti skyrium).
7. Kiek įmokėta prenumeratos

a) š. m. I-ąjį pusmetį?
b) š. m. II-ąjį pusmetį?

8. Kiek dar lieka įmokėti š. m. prenumeratos?
9. Kiek kuopa skolinga už „Anksti Rytą“? '

10: Kiek iš viso „Ateities“ prenumeratorių numatoma turėti 1928 m.?
H. Kiek š. m. aukota „Ateičiai“?
12. Bendros pastabos ir pageidavimai.
„Ateities“ Adm-ja tikisi, kad kuopos ar jų skirti platintojai supras jos 

pastangas sureguliuoti „Ateities“ reikalus ir mano, kad jokių kitų raginamų 
raštų šiuo reikalu nereikės. Už tai iš anksto dėkoja

.S'. Zareckas
Ateitininkų spaudos administratorius.

VZ. Viliamas
Moksleivių Ateitininkų S-gos Pirmininkas.

Redaktorius Antanas Januševičius.
„Raidės" spaustuvė Kaune, Kęstučio g. 44. Teief. /5d.
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