/

1

?

h.

ft

r«
A

iiu fflOKSUIDia
«Mi fliiniDinioi
> / u n r) H i fl s<-

JUBILIEJIDIŠ SHSiaDIDIS

2

TURINYS
\
'' Psl.
1. Mūsų Jubiliejus (36 metai „Ateičiai“)..................... .^3
2. Pranas Dovydaitis . ...................................................
4
3. Didysis žiburys. J. N......................................................... 5
4 Ateitininkai per 36 metus. V. Natkevičius .... 6
5. Iš dienoraščio. Kr. Šakėnaitė........................................ 9
6. Ištremtasis. F. R. Lamennais............................................ 9
7. Aš myliu Lietuvą. Tumas-Vaižgantas......................... 10
8. Mergele Marija su paukščiais. Jarominas ir Jonas
i
Tharaud........................................................................ 10
9. Tau, bičiuli . .
11
10. Ateitininkai Voroneže. B. Žu-kas........................ 12
11. Kodėl aš esu ateitininkas. A. Sabaliauskas....
15
12. Konferenciją pradedant
........................................... 16
13. At-kų respublika ant Reino ... . .... . . , 17
14. Mergaičių ateitis..............................
23
15. Sename Dvare. Šatrijos Ragana.............................24
16. Didžioji auklėtoja. Pr. P.............................................. 26
/17. Mūsų knygos............................................................... 27
18. Mes svetimoje žemėje.................................. ...
28
19. Trumpos žinutės iš moksleivių at-kų veiklos .... 31
20. Mūsų paštas............................................................... 32
"
21. Įvairenybės'1................................................................... 32

3

Nr. 1 (2)

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ ŽURNALAS

RUGSĖJIS 1947

ATEITININKAMS ŽURNALO „ATEITIS" 36 METU
SUKAKTIES PROGA
Dar vos tik gimusi ateitininkija brendo 1914—1920 metų pasaulinio ir Lietuvos laisvės karo
audrose. Lietuvos laisvės atkūrime — pradedant Petrapilio seimu, aktyviu dalyvavimu 'laisvės kare, galu
tinai baigiant pilnu Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės suformavimu — ano meto jauna ateitinin
kija taip idealiai ir nuopelningai užsirekomendavo, kad net didžiausi jos priešai iki šiol nerado, ką jai
primesti. Savo veikla Laisvoje Lietuvoje ateitininkija liko gražiai minima kitų kraštų katalikiškos
inteligentijos.
Karo audros atgarsiuose Lietuvos ateitininkija dabar švenčia ir savo veiklos ir savo spaudos
sukaktis. Šiandieniniam jaunam ateitininkui už savo vardą visuomenėje kovoti jau nereikia: tam var
dui ir populiarumo ir pagarbos yra pakankamai. Tai visa yra jau užtarnavę tiek pirmiejei ateitininkai
tiek visa ateitininkija savo veikla laisvoje Lietuvoje ir svetimųjų okupacijoje. Šiandieninei jaunai ateitininkijai lieka tik auklėtis šioje jai palankioje lietuviškos visuomenės nuotaikoje, kurią ateitininkai
patiria iš kiekvieno objektyvaus, rimto lietuvio. Šiandieninis jaunas ateitininkas jau turi visiškai pilną
ateitininko tipo foną, kurį visiškai pilnai išryškino Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis ir kiti ateitininkijos pirmosios kartos ryškieji asmens — vieni raštu, kiti savo veikla.
Iš viso ano ryškaus fono šiandieniniam jaunam ateitininkui aš linkėčiau daugiausiai dėmesio
atkreipti į tris metmenis.
1. Brangūs jaunuoliai, stenkitės įsisąmoninti krikščionybės dieviškume iki gilaus pamaldumo,
kad mųsų išpažįstamas tikėjimas jums taptų tikru praktišku dieviškos malonės ir visokios stiprybės
šaltiniu.
2. Stenkitės išugdyti savyje didelę kiekvieno žmogaus (Kristaus žodžiu tariant-artimo) brolišką
meilę. Šiandien įvairių pažiūrų žmonės pradeda vis giliau įsisąmoninti, kad visa žmonija yra vieno Tėvo
šeima. Šia visos žmonijos, kaip vienos šeimos, ir kiekvieno žmogaus kaip brolio meile mes, Kristaus
Evangelijos sekėjai, turime būti pavyzdžiu visiems kitiems.
3. Stenkitės išugdyti savyje sąžiningą ir nuoširdų atsidavimą savo pareigoms. Tai jums padės
savo pareigoje rasti laimę ir būti naudingais sau, šeimai, visuomenei.
Pasiekę reikiamo laipsnio šiuose trijuose ateitininko bruožuose, savaime įsigysite kai kuriuos
kitus ar dar kiti bus jau lengvai pasiekiami.
Kas liečia ateitininkijos tautinius uždavinius, tai jums, esantiems svetimame krašte, šia proga
norėčiau pabrėžti viena:

Išugdykite savo tarpe mintį ir ta mintimi visi persiimkite, kad nors ir kasžin kur gyvenimo
nežinomybė jus nublokštų, atėjus galimybės valandai nė vienas iš ateitininkų nepasiliktumėte svetur,
o patys pirmieji skubėtumėte į tėvynę pasišvęsti savo tautos ir šalies labui. Jeigu kadaise mūsų
kaimo ir miesto jaunimas per plačius vandenynus pasiekdavo tolimus kraštus pelno ieškodami, tai
tėvynės ir tautos meilė jus teparves atgal ir iš toliausių kraštų, kad ir per vandenynus. O kur ir
kiek laiko betektų pabūti svetur, visur išlaikykite savo tarpe tamprų ryšį, pilną ateitininko t. y. pilno
kataliko dvasią.

Vysk. V. Brizgys
Kauno Arkivyskupo Pagelbininkas
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Aukštai Gerbiamas Redaktoriau,
Tamsta prašei parašyti porą žodžių laikraščiui, kuris skirtas mūsų besimokančiam jaunimui.
Skaičiau pirmąjį „Ateities“ numerį ir galiu pasidžiaugti, kad jis užtarnautai laikomas atžala senosios
„Ateities“, gimusios prieš 35 metus Lietuvoje ir išpranašavusios josios nepriklausomybę.
Kaip senoji, taip ir šitoji „Ateitis“, neabejoju, siekia ir sieks „visa atnaujinti Kristuje“. Ryšys
su Tuo, kuris nugalėjo pasaulį ir virto istorijos centru, patikina jūsų pastangų teisingumą ir prasmin
gumą. Visos pasaulio reformos ir kovos už žmonijos laimę, nėra davusios, kaip šiandieną akivaiz
džiai matom, vaisių, nes jos ėjo šalia tiesos ir meilės, — tų pradų, kurių viršūnėje stovi Kristus.
Pasaulio atnaujinimas Kristaus principais yra taip svarbus ir didelis uždavinys, kad jam vykdyti
nebus perdaug nei jūsų, redaguojančių ir rašančių nemigo naktų, nei jūsų, skaitančiųjų ir Kristaus
tiesą ir šviesą nešančiųjų pasišventimo.
Aš nežinau, kas gali būti gražesnio, kaip jaunatviškas jūsų užsidegimas kurstyti šiose širdį šal
dančiose sąlygose šventosios ugnies židinį. Neabejoju, kad šiame jūsų užsidegime nėra nei asmeninės
jūsų garbės ieškojimo, nei politinių aistrų, o tik amžinųjų idealų alkis.
Sveikinu ir neapsakomai džiaugiuos, matydamas, kaip lyg žarija iš pelenų vėliai sušvinta jūsų
„Ateitis“, su kuria praeity ir mane daug kas rišo. Linkiu, kad rodydama jaunimui kelią į Kristų,
„Ateitis“ ugdytų ir brandintų asmenybes, kurių taip reikia mūsų tautos prisikėlimui.

Jūsų
Kirchheim/Teck.
1947 m. vasario mėn. 1 d.

KAN. F. KAPOČIUS,
Apaštališkojo Sosto Delegatas

Ateitjninkai,
Šių laikų žmogus moka sumaniai kurti medžiagines gėrybes, bet dažnai nei nepastebi, kaip
pats tampa jų vergu, visai pamiršdamas, kad tikroji vertė glūdi jo laisvos ir veiklios dvasios didybėje.
Artėjančiame atominiame amžiuje žmogus, dvasiniai nuskurdęs, bus labiau kaip dabar pavojingas.
Todėl ir po 36 metų sukakties ateitininkų sąjūdžiui yra svarbu jaunime įžiebti ryžtingumą pasi
savinti Kristaus mintį, ugdyti savyje dvasinio prado išlaikymą ir viešajame gyvenime.
Šioje mūsų didingai tragiškoje kovoje už laisvę mums tepadės, ateityje ir dabar padeda šviesios
dvasios charakteriai.

Dr. Inž. AD. DAMUŠIS,

Ateitininkų Federacijos Vadas

Pax Romano sveikinimas Reino konferencijos proga
Pax Romans sveikinimas lietuvių mokslus einančiai jaunuomenei jų tautinio suvašiavimo proga
(Gautas per stud. At-kų C. Valdybos Prezidiumą).
Su dideliu malonumu mes patyrėme, kad lietuviai katalikai intelektualai ir mokslus einanti
jaunuomenė, t. y. moksleiviai ir studentai, susirenka trijų dienų suvažiavimui, plaukiant garsiuoju
Reinu. Jūsų pirmininkas p. Pikūnas širdingai kvietė Pax Romana atstovą šia proga pabūti kartu su
Jumis.
Gaila, kad mes abu, nei ponas Rudi Salat, nei aš šio malonaus pakvietimo prnmti negalime,
kadangi Jūsų suvažiavimo metu aš turiu eilę svarbių reikalų karinės valdžios įstaigose Berlyne, o
p. Salat, baigęs pasikalbėjimus su vyskupu Munch, apaštališkuoju pasiuntiniu Vokietijoj, Frankfurte,
turi grįžti atgal į Mūncheną aptarti ir sutvarkyti reikalų būsimajai tarptautinei studentų konferencijai,
kuri, Pax Romanai globojant, įvyks rugpiūčio mėn. Bavarijoj.
Tačiau šia proga mes norime perduoti Jums sveikinimus ir geriausius linkėjimus pačios Pax
Romana, jos vykdomųjų organų, federacijų ir generalinio sekretorijato, Friburge (Šveic.).
Su Jūsų fereracija Pax Romana jau daugelį metų anksčiau sėkmingai bendradarbiavo. Mes
labai gėrimės Jūsų dideliu sumanumu, kuriuo jūs tvarkėte savo reikalus sunkiu karo ir pokariniu
metu, taip pat Jūsų galima sakyti, tėvišku rūpinimusi gerove tos lietuvių katalikų besimokančios
jaunuomenės, kuri buvo šio karo auka.
Prašau išreikšti mūsų tėvišką sveikinimą Kristuje visiems: taip moksleiviams taip ir jau baigu
siems. Tebūnie Jūsų pastangos rūpinantis besimokančia jaunuomene visuomet vaisingos ir Jūsų uolumas
moksle tebūnie pavyzdžiu kitiems.
Su nuoširdumu

EDWARD KIRCHNER,

Pax Romana vicepirmininkas
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Musų Jubiliejus
(36 metai „Ateičiai“)
Šiais metais kukliai minime didelį jubiliejų — 36
metų „Ateities“ gyvavimo sukaktį. Ši sukaktis tuom
yra svarbi, kad ji nužymi epochą sąmoningos ir orga
nizuotos lietuviško jaunimo ir inteligentijos kovos už
pilnutinės katalikybės išlaikymą ir krikščioniškosios
dvasios klestėjimą mūsų tėvynėje. Tosios epochos
pradžia kaip tik yra neatmezgamai surišta su „Atei
ties“ vardu. Juk apie „Ateitį“ susiformavo tas gyvos
dvasios, idealistinis, giliai katalikiškas ir savo tautai
visais laikais ištikimas ateitininkiškasis sąjūdis, kuris
— labai didele dalimi — išugdė Lietuvai katalikišką,
gaivia kūrybine dvasia pasireiškusią inteligentiją. Šito
sąjūdžio mokyklą išėjusiems žmonėms pirmoj eilėj
reikia būti dėkingiems, kad Lietuva išliko ne tik krikš
čioniškai kultūrai, bet ir pačiam Kristui bei Jo idėjai
ištikimas kraštas.
Prisiminkime ners trumpai „Ateities“ nužengtąjį
kelią.
Nuo 1909 m. „Lietuvos Žinios“ leido „Aušrinę“,
priedą „pažangiesiems ir pirmeiviams moksleiviams“.
Pr. Dovydaitis, tada dar studentas Maskvoje, irgi buvo
parašęs Aušrinei“ «straipsnį, vardu „Tikėjimo elemen
tas žmogaus gyvenime“. Prie šio straipsnio „Aušrinės“
redakcija pridėjo sekantį prierašą: „Draugo Dovydai
čio pasižadėjimas rašyti ir daugiau straipsnių iš to
paties ciklo visai nereiškia, kad „Aušrinė“ yra apsiė
mus spausdinti visa tai, ką pagamins draugo Dovy
daičio plunksna.“ Buvo aišku, kad „Aušrinei“ su ka
talikybės idėjomis nepakeliui. Todėl Pr. Dovydaitis
tariasi su tuometiniu „Draugijos“ žurnalo redaktorium
A. Jakštu-Dambrausku ir šis prie 1911 m. vasario
mėn. „Draugijos“ Nr. 50 išleidžia „Ateitį“, kuri teisin
gai gali būti vadinama vienu seniausių lietuviškų laik
raščių. Naujasis priedas tada turėjo atlaikyti skau
džius marksistinio socializmo ir laisvamanybės smū
gius mūsų jaunimo dvasiai. Jis skatino taip pat visus
į katalikiškosios Lietuvos kūrybą. 1919 m. „Ateitį“
perėmė leisti Moksl. At-kų Sąjunga. 1933 ją perėmė
Pr. Dovydaitis, dabar jau žinomas visuomenininkas ir
profesorius. „Ateitis“ be pertraukos ėjo iki 1940 m.
birželio mėn., kol ją bolševikai uždarė. Vokiečių oku
pacijos metu, rezistencinio sąjūdžio žmonės buvo nu
tarę atgaivinti nelegalią „Ateitį“. Redaktorius jau
buvo pradėjęs rinkti medžiagą, bet 1944 m. vasaros
įvykiai šį darbą sutrukdė.
„Ateitį“ be A. Jakšto yra redagavę daug vėliau
mūsų visuomenei gerai pažįstamų asmenų: St. Dabušis — kalbininkas ir vertėjas, L. Bistras — profeso
rius ir ministeris (išvežtas į Sibirą), J. Mačiulis — pe
dagogas, mokyt, seminarijos direktorius, J. Grinius —
profesorius, A. Januševičius — pedag., gimn. direkt.
(nacių nukankintas Stutthofo kone, stovykloje), J.
Ambrazevičius — profesorius, literatūros kritikas, vė
liau ministeris, A. Vaičiulaitis — žymus mūsų rašy
tojas — stilistas, K. Bauba — pedag. gimn. direkt.
(nacių nukankintas Stutthofo kone, stovykloje), A. Ma-

ceina — profesorius filosofas, A. Graževičius — peda
gogas, poetai: K. Zupka, K Bradūnas, E. Matuzevičius
ir kt.
Jų visų darbo dėka „Ateitis“ tapo gyvos dvasios,
jaunimą suprantantis, įdomus žurnalas. Ji ir buvo
labiausiai moksleivijos mėgiama. „Ateities“ turinys vis
tobulėjo. Savo skiltyse ji yra spausdinusi platų tauto
sakos (pačių at-kų renkamos) skyrių, „Gamtos Drau
go“ priedą, skyrių lotynistams, „Mergaičių Ateitį“ ir
1.1. Be ideologinių ir kt. straipsnių, sporto, kronikų ir
linksmo „Kreivų šypsenų“ skyriaus, šis žurnalas yra
spausdinęs daug poezijos ir beletristikos. Juk ir dau
gelis mūsų rašytojų, k. a., B. Brazdžionis, J. KuosaAleksandriškis, A. Miškinis, S. Neris, J. Paukštelis,
St. Būdavas, ir 1.1, o taip pat daug pačių jaunųjų:
L. Žitkevičius, E. Matuzevičius, V. Mačernis, K. Bra
dūnas ir kt. į kūrybinį pasaulį pirmuosius žingsnius
žengė per „Ateities“ puslapius.
Minėdami šį jubiliejų ii’ su dėkingumu prisimin
dami savus komilitonus, kūrusius „Ateitį“ ir paskum
daugelį jų kentėjusius už tos pačios „Ateities“ idėjas,
mes bent trumpai privalome sustoti nors ties dviem
vardais, kurie neatjungiamai yra supinti su mūsų
tautos religinio atgimimo epochos pradžia ir kartu su
„Ateities“ atsiradimu. Šitie vardai, kurie niekada —
tarp kita ko — negalės būti ištrinti iš mūsų tautos
kultūros istorijos lapų, yra' Prof. Pranas Dovydaitis
ir Adomas Jakštas-Dambrauskas.

TIK VARGE IŠRYŠKĖJA DIDŽIŲJŲ SIELŲ

KILNUMAS.

FR. SCHILLER

Adomas Jakštas-Dambrauskas
Pirmasis „Ateities leidėjas“
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Pranas Dovydaitis
M. Krupavičius vienu tarpu buvo moksladraugiai
su Pranu Dovydaičiu. Abudu mokėsi Veiverių moky
tojų seminarijoje. Dovydaitis į ją įstojo 1903 m., kada
Krupavičius buvo ją bebaigiąs. Vyresniojo moksla
draugio atminime likęs toks jaunesniojo vaizdas: kai
mo pusbernis, iš kurio pradžioje šaipėsi mokiniai ir
mokytojai. Bet greitai visi gavo nustebti-tasai pus
bernis iš Viškio Rūdos parapijos, Runkių kaimo, pir
mame kurse jau parašydavo darbus trečio kurso mo
kiniams, kurie už tuos darbus gaudavo ketvertukus.
Ir mokytojai, ir mokiniai turėjo sutikti: Dovydaitis
yra kitoks, nei jis atrodo.
1905 m. revoliucijos laikais ir seminarija „sukilo“.
Mokiniai įteikė savo reikalavimus ir padarė streiką,
kol jų reikalavimai nebus patenkinti. Pamažu „suki
lėlių“ karštis atslūgo, parašus pradėjo atsiiminėti ir
į pamokas sugrįžo. Dovydaitis savo žodį laikė ir ne
grįžo į seminariją.
Po trijų metų Krupavičius stojo į kunigų seminariją.
Prieš tai reikėjo išlaikyti gimnazijos keturių klasių eg
zaminus. Atvyko į Marijampolės gimnaziją. Pama
tęs prie durų sargą-naminio milekio drabužiais, na
miniais marškiniais, kurių apikaklė paprasta saga už
segta, berods su klumpėmis, — Krupavičius paklausė,
kur surasti direktorių.
— Tai ar ne Krupavičius būsi? — paklausė taria
masis sargas.
— Nagi Dovydaitis? — nustebęs pažino jaunesnį
moksladraugį... Dovydaitis čia buvo atvykęs eksternu
laikyti gimnazijos abitūros egzaminus. Matūristų, buvo
21. Dovydaitis tarp jų susilaukdavo patyčių kaip mu
žikas. Į jų pašaipas tik burbtelėdavo smagų diesniuką
suvalkietišką atsikirtimą. Pašaipingiems lenkeliams
neskanus atsikirtimas buvo dar didesnis neaptašyto
muzikos įrodymas. Egzaminų eigoje nuotaika keitėsi.
Tariamieji lenkeliai kreipėsi į draugą mužiką su pa
taikavimu, kad iš egzaminų sunkesnės bėdos gelbėtų.
Egzaminų gale iš 21 kandidato beliko 2 ar 3. Dovy
daitis buvo tarp jų pirmasis ...
Mužikas, o išsilavinęs, išsimokslinęs daugiau ne tik
už ponus. Kartą Krupavičiaus paklaustas, iš kur jis
tiek išmokęs, Dovydaitis pasiaiškino: esą jo dėdė tar
navęs Bobruiske kariuomenėj siuvėju ir parsikvietęs

Adomas Jakštas

Ateitis
Skaisti, graži ir paslaptinga
Lyg deivė koki.
Eik jon, kol tau jėgų nestinga,
Kol jausti moki.
Lyg radasta, ji žiedų žiūri
Į saulės sritį.
Tik jos liemuo daug dyglių turi,
Lapeliai kritę.
Bet ji gyva, nes maistą gauna
Iš mūs žemelės.
Ko gi stebies, kad žiedus krauna
Ir dangun kelias ...
(Iš 1911 m. „Ateities“ pirmojo numerio)
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jį, Praną Dovydaitį, siuvėjo amato mokytis, jam pa
dėti Pranas nuvykęs, bet ne tiek siuvęs, kiek mokęsis,
labai daug skaitydavęs. Žinia, kad prieš tai jis buvo
įsisukęs į kaimo mokyklos biblioteką! Ją visą su
griaužė. Mokytojas, pastebėjęs jo apsiskaitymą, specia
liai jam knygų išrašydavęs. Kurį laiką padarė net
savo pavaduotoju mokykloje. Be abejo, neužteko pa
linkimo mokytis: reikėjo dar didelio darbo, atkaklaus
užsispyrimo, stiprios atminties. O to Dovydaičiui ne
trūko. Tas jį ir kėlė iš mužiko į mokytus vyrius...
Ir Maskvos universitete jis atkreipė į save dėmesį
nepaprastu išsilavinimu. Universitetas paskelbė filosofijos-psichologijos mokslo darbų konkursą. Dovy
daitis parašė. Gujo moralės kritiką ir konkursą lai
mėjo, gaudamas aukso medalį... Į studijas pasinėrė
su visa galva: tiesioginiai studijavo teisę, bet lankė
taip pat paskaitas istorijos-filologijos ir gamtos fakul
tetuose. Gamtos fakultete gavo tada pasiklausyti „ele
mentų“ skirstytojo“ Mendelejevo. Įtemptas dabas, ne
paisymas savęs, gyvenimas pastogėj be tinkamo maisto,
o svarbiausia be priežiūros palaužė ir stiprią muži
kišką Dovydaičio sveikatą. Draugai surado išeitį ir
jam pasiūlė: vesti, kad būtų bent kas juo pasirūpina.
Ir antrais ar trečiais studijų metais Dovydaitis po
atostogų grįžo į Maskvą jau vedęs savo tėvo tar
naitę ... Draugų spėjimas buvo pateisintas. Dovy
daitis buvo aprūpintas paslaugiai, kruopščiai iš tos
pusės, kuria pats nesirūpino . . .
Studentas Dovydaitis buvo traukiamas į studentų
būrelius. Bet jam tradiciniai studentų tipai — su
„poetiškais“ plaukais, su ateistine ir liberaline pasau
lėžiūra — nepatiko. Dovydaičiui imponavo naujas stu
dento tipas-su stipriu intelektualiniu išsilavinimu,
neatitrūkęs nuo tautos dvasios, tiek tautinės, tiek ir
religinės, ją pagilinęs naujausiais mokslo laimėjimais ...
Jau 1910 m. laisvamanėjusiai moksleivių „Aušrinei“
jis parašė straipsnį apie religijos elemento reikšmę
žmogaus gyvenime. Bet kai „Aušrinė“ nebuvo linkusi
duoti vietos jo idėjoms, susitaręs su A. Jakštu Dam
brausku, 1911 m. išleido „Draugijos“ priedą „Ateitį“.
Tai pradžia ateitininkų sąjūdžiui. Pradžia religinio
atgimimo lietuvių tautoje.
Nuo tada nepaliaujamas Dovydaičio atkaklus darb
štumas religinio atgimimo ir relignės kultūros srityje
reiškėsi dviem kryptim: sąmoninimo ir organizavimo.
Lietuvių šviesuomenę Dovydaitis sąmonino mažiau
gyvuoju žodžiu, daugiau plunkna. Ateitis, Lietuvos
Mokykla, Naujoji Vaidilutė, Kosmos, Logos, Sotertai
vis žurnalai Dovydaičio įsteigti, leisti, redaguoti ir
didžiąja dalim prirašyti jo paties. Nuostabiau, kad iš
karto leido kelis ir aprūpino raštais. Jeigu dieną Do
vydaitis bėga per miestą, tai žinok į spaustuvę su ko
rektūrom, nes pats atlikdavo ir šį technikinį darbą.
Jei kurio posėdžio metu Dovydaitis įsigilinęs į lapus,
tai žinok: jis korektūras skaito. „Laikraščių ir raštų
gausumu niekas su juo nesusilygino'‘. Tai modernusis
apaštalas, spauda apaštalaująs, tai spaudos Hefaistas.
Ir kai atsirado jaunesnių plunksnos žmonių. Dovydaitis
savo žurnalus jiems perleido vieną po kito. Sau tepasiliko Kosmos ir Logos. Komsmos, gamtos žurnalas;
gamtos mokslai patys modernieji, jie buvo labiausiai
Dovydaičio pamilti, nes jie daugiausiai lėmė pasaulė
žiūros susidarymą. Gamtos mokslai, atėję per rytų
mokyklą, lietuvių šviesuomenę nureligino. Gamtos
mokslai, atėję tiesiai iš vakarų, turėjo religiją sugra
žinti ir ją sustiprinti. Iš Dovydaičio žurnalų buvo

7

matyti, kiek jau toli atsilikęs nuo mokslo darviniz
mas, materializmas, pozityvizmas, kurie buvo lietuvių
mokleiviams duodami per rusų mokyklą kaip pasku
tinis mokslo žodis. Antropologija ir lyginamoji reli
gijų istorija paskutiniais laikais Dovydaitį labiausiai
domino. Jos davė daugiausia naujienų, triuškinančių
pozityvizmo tezes . . .
Dovydaitis ne pats buvo didis gamtininkas. Jis
buvo daugiau jautras priimtuvas viso to, kas dėjosi
šiuose moksluose nauja Vakaruose. Semdamas kaip
retai kas vakarų literatūrą, jis savo žurnaluose uoliai
referavo apie jų laimėjimus. Čia ir glūdi jo didžioji
visuomeninė reikšmė vakarų mokslo populiarizacijai
lietuvių visuomenėje.
Grąžinti religinę sąmonę — Dovydaitis nelaikė vie
ninteliu ir pakankamu tikslu. Reikėjo katalikus su
organizuoti ir tik tada jie galės turėti įtakos gyve
nimui. Ir jis pats ėmėsi organizavimo. Dovydaitis
buvo ne iš tų, kurie iš užkulisio diriguoja, nurodinėja,
kas reikia daryti, o jau daro kiti. Jis pats imasi ten.
kur darbininkų trūksta ar ten, kur atrodo pavojinga,
rizikinga. Dovydaitis pirmutinis pradėjo lankyti moks
leivius, dar studentas būdamas. Kai dėl ateitininkų
kilo konfliktas su Vilties redaktorium Smetona, ir
Smetona turėjo pasitraukti iš laikraščio, reikėjo naujo
redaktoriaus — Dovydaitis, tik baigęs studijas, ne
atsisako Vilniuje pakeisti Smetoną. 1914 m. reikėjo
gimnazijai Kaune direktoriaus — Dovydaitis direk
toriavo. Reikėjo min. pirmininko — ir nuo to naatsisako. Kai ateitininkai išaugo trimis organizacijomis
ir sukūrė Federaciją, buvo visai natūralu, kad Dovy
daitis būtų išrinktas ateitininkų Federacijos vadu.
Kai moksleiviams ateitininkams buvo uždrausta veikti,
Dovydaitis vėl imasi „Ateities“ redaktoriaus pareigų
vasaros atostogų metų jis rengia „Gamtos Draugo“
ekskursijas; jis lanko slapta ateitininkų moksleivių
veikimą. Tada jo rūpestis ateitininkais sustiprėjo. Kai
Darbo Federacija suskilo, o komunistai grasino lai
mėsią darbininkų mases, Dovydaitis su Dielininkaičiu
ir Katilium organizuoja Krikščionių Darbininkų S-gą,
ir jos priekyje atsistoja Dovydaitis. Jis imasi net re
daguoti „Darbininką“ ir už jį pabaudas mokėti.
Įsileisdamas į praktinį visuomeninį veikimą, D.
negalėjo ištengti represijų iš priešingos ideologijos.
Jis buvo pasodintas į Marijampolės kalėjimą už pra
kalbą pavasarininkų suvažiavime, sykiu su prof. Eretu
ir Dr. Leimonu. Aplinkiniai Marijampolės kalėjimą
nuo to laiko praminė ,,katalikišku universitetu“. Už
moksleivių ateitininkų reikalų gynimą jis buvo atleis
tas iš universiteto. Atsimokėjo Dovydaičiui, religinės

kultūros kovotojui Lietuvoje ir laisvomaniškosios kul
tūros atstovai, kai Lietuvoje įsigalėjo sovietinis rėži
mas. Dovydaitis ne tik buvo pašalintas iš universiteto,
bet „moderniausio“ mokslo sovietiniame krašte — bio
logijos vadovėlio autorius rado galima tame vado
vėlyje pirštu nurodyti į Dovydaitį, kaįp atsilikimo
apaštalą biologijos srityje... manykim, kad toks nuro
dymas neatkreipė NKVD dėmesio, kuri sudarinėjo iš
vežimų sąrašus . . . Dovydaitis betgi buvo išvežtas su
šeima...
Per anksti ir prieš savo valią Pranas Dovydaitis
— jau istorijos žmogus. Galimas daiktas, ir ten, toje
nežinomoj šaly, jis gyvenimo likutį praėjo ne be pėd
sakų. Toks jis jau yra —■ jo prigimtis pritaikyta sun
kumams pakelti ir kitus sykiu su savim moraliai kelti.
Bet Lietuvai jo tiesioginė veikmė jau pasibaigus. Jau
dabar tik galima konstatuoti, kad su jo vardu neati
dėliojamai yra susijęs Lietuvos inteligentijos religinis
atgimimas, kaip tautinis atgimimas žymimas Basana
vičiaus, o laisvamanybės užuomazga — Šliupo vardu.
Lietuvos asmenybių eilėje Dovydaitis, galimas daik
tas, užims tokio tipo vietą, kaip Strazdelis, kaip Ka
telė, t. y. žmonės savo asmenybėje iki aukšto laipsnio
intelektualinį, dvasinį savo epochos turinį, o savo for
momis, savo gyvenimo būdu, išlikę liaudies vaikai,
mužikai. Dovydaityje mechaniškai yra susijungęs
aukšto laipsnio vakarų intelektualas ir suvalkietis
ūkininkas. Liaudiškos Dovydaičio gyvenimo formos
yra davę anekdotinių epizodų, kada jis atsidurdavo
miestinės kultūros aplinkumoje. Liaudiškoji religinė
dvasia ir jos tradicijos per Dovydaičio asmenybę prasi
veržė kaip reakcija prieš tą nihilistinę dvasią, kuri
tolino tautą nuo jos pagrindo — liaudies. Į liaudį, į
kaimo gyvenimą sugrįžti Dovydaičio širdis linko. Kaip
Nepriklausomybės Akto dalyvis, gavęs gabaliuką
žemės, Dovydaitis vis daugiau ir daugiau laiko jam
praleisdavo. O, sovietinio rėžimo metu virto tik „smul
kiuoju ūkininku“. Iš ūkininkų tarpo Dovydaitis ir
buvo NKVD išvežtas.
Ateitininkų ir sykiu inteligentijos istorijai būdinga,
kad ilgainiui Dovydaitis perleido ateitininkų vado pa
reigas prof. St. Šalkauskiui, kuris visa savo asmenybe
atsvėrė ir papildė prof. Dovydaitį-Šalkauskis buvo jau
aukščiausio laipsnio intelektualas ir savo forma ir tu
riniu su kontempliacijos persvara. O po Šalkauskio į
ateitinkų vadus įsiveržė vakarietiškas dinamizmas su
prof. K. Pakštu. Koks nuostabus gyvojo visuomeninio
organizmo papildymas! Sykiu kiek jų, tų vadų, liki
mas yra simboliškas visos tautos likimui!

Didysis žiburys
--------------------Aleksandras Dambrauskas — Adomas Jakštas

Mes ne savo ugnimi žėruojam.
Mes ne sau aplinkui šviesą liejam.

Kauno Bazilikos šiaurinėje sienoje įmūryta kukli
marmuro lenta su šiais giliai prasimingais žodžiais.
Šiandien jau 9 metai, kaip ji šventoriaus lankytojui
žymi vietą, kur ilsisi didis mūsų tautos sūnus Aleksan
dras Dambrauskas — Jakštas. Ji kukliai, tik šiom
dviem jo paties parašytom eilutėm prakalba į atėjusį.
Tačiau jas perskaičius, visa didi Jakšto asmenybė sto

J. N.

------ --------------

jasi prieš akis. Argi rasime mūsų tėvynėje žmogų jau
ną ar senelį, kuriam nėra žinomas Jakšto vardas?
1860 metų lapkričio 8 dieną Kuronių kaime, dabar
tinėje Ukmergės apskrityje, karališkojo valstiečio An
driaus Dambrausko šeimoje gimsta sūnus. Paprastas,
niekuo neypatingas i vykis. Kas tada pagalvojo apie
ateitį, kuri bus lemta naujajam šeimos nariui, ir apie
išlaisvintą, jau grynai lietuvišką ir lietuvių valdomą
kraštą, kuriam jis pašvęs savo jėgas? Lietuviai sunkiai
vargsta dvaro ponų ir caro žandarų junge. Jokios proš
vaistės nematyti. Tiesa, po poros metų iš Lenkijos iš
sivysto ginkluotas sukilimas, kuris apima ir Lietuves
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miškus. Bet ne gausingi, niekieno neremiami sukilėliai
sugniuždomi, užeina dar didesnė priespauda, lietuvis
sodietis nustoja paskutinio lietuvybės žiburėlio — lie
tuviškos maldaknygės.
Laisvo ūkininko sūnui pasiekti mokslo buvo daug
lengvesnės sąlygos, negu baudžiauninko vaikams.
Pradžios mokslą Aleksandras Dambrauskas išeina
savo dėdžių: advokato Vaičiūno ir kun. St. Dambraško globojamas. Jį baigęs, dėdės kun. Dambrausko
toliau remiamas, išvažiuoja į Šiaulių gimnaziją, ku
ria baigęs išvyksta Petrapilin studijuoti matematikos —
gamtos mokslų. Bet jau po vienerių metų apsisprendęs
dvasiškio pašaukimui, iš universiteto išstoja ir grįžta
atgal į Lietuvą, į Žemaičių kunigų seminariją. Baigęs
seminariją, po to Petrapilio dvasinę akademiją, vėl
parvyksta dirbti Lietuvon. Tačiau neilgam. Kapelionaudamas Šiaulių gimnazijoj, uždraudžia katalikams
moksleiviams eiti į cerkvę melstis. Caro valdžia jį
ištremia iš Lietuvos į Rusijos gilumą. Penkerius me
tus išgyvena ištrėmime, Ustiužnoje. Čia susipažįsta
su Vincu Pietariu ir paragina jį rašyti. Iš ten sugrį
žęs eina įvairias pareigas Kaune, po to trejus metus
profesoriauja Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1906
metais, šv. Kazimiero Draugijos kviečiamas, grįžta
į Kauną ir čia, neskaitant keletos trumpų pertrau
kų, išgyvena iki mirties.
Apsigyvenęs Kaune, A. Jakštas visiškai atsiduoda
kultūriniam darbui. Jo veikla apima daugelį mokslo
ir visuomeninio gyvenimo sričių. Nemaža dalimi tai
Jakšto nuopelnas, kad Kauno miestas išliko nesu
rusintas. Lietuviškoj spaudoj Jakštas pirmą kartą
ir visuomeninio gyvenimo sričių. Nemaža dalimi

pasirodo jau „Aušroj“. Netrukus tampa nuolatiniu
„Apžvalgos“ ir „Tėvynės Sargo“ bendradarbiu. Nuo
to laiko nuolat bendradarbiauja daugelyje laikraščių
bet mokslinėje perizodikoje. Pats įsteigia keletą žur
nalų, kurių žymiausi Lietuva, Draugija, Ateitis ir
esperantiškasis Litova Stelo.
Adomas Jakštas netampa vieno kurio dalyko
siauru specialistu-teoretiku. Daugelis mokslo sričių
buvo jam savos. Būdamas teologijos žinovas, jis buvo
kartu didelis Bažnyčios gynėjas — apologetas vieša
jame gyvenime. Matematika, kurią jis buvo pradėjęs
studijuoti Petrapilyje, Jakštas domisi visą gyvenimą
ir atranda keletą naujų dėsnių. Rašo Jakštas ir lie
tuvių kalbos klausimais. Nesvetima jam ir poezija.
Tačiau labiausiai Jakštas žinomas kaip publicistas ir
meno kritikas. Jo gili erudicija ir be galo aštrus są
mojus tampa visų „pabaisa“. Yra manančių, kad
Jakšto kritika nekartą esanti perdaug jau negailes
tinga buvus ir ne vienu atveju savo aštrumu daugiau
žalos negu naudos padariusi. Gal būt, tačiau viena
norisi pabrėžti: Jakšto kritika niekur nenukrypsta nuo
kritikuojamojo kūrinio į kūrėja. Jakštas, tiesa, bekompromisinis ir negailestingas kur sprendžiami idė
jos ir įsitikinimo klausimai; kaip žmogus, tačiau, jis
moka ir jam priešingiausios pasaulėžiūros atstovui
parodyti supratimo ir įvertinimo.
„Mes ne savo ugnimi žėruojam“ ... Kristaus moks
las buvo toji ugnis, apėmusi visą Jakšto asmenybę.
Kaip jis pats sakosi, jis buvęs tik šios idėjos pertei
kėjas, sklaidęs ją savo aplinkai. Nuo pat jaunystės
tam buvo pašvęstas visas jo taip darbais turtingas
gyvenimas.

Ateitininkai per 36 metus
(Tęsinys iš pirmojo „Ateities“ nr.)

5. Ateitininkų organizacijos persitvarkymas
federaciniais pagrindais.

Nepriklausomoje Lietuvoje ateitininkų organizacija
nepaprastai išauga. Savo narius skaito tūkstančiais.
Kyla reikalas apsipavidalinti aiškiomis organizacinė
mis formomis. Tai įvyksta per 1927 m. Palangos reor
ganizacinę konferenciją, kuri prima naują statutą.
Ateitininkų organizacija pavadinama federacija iš trijų
autonomiškų sąjungų: moksleivių, studentų ir sendrau
gių turi savo atskiras centro valdybas. Visą Federaciją
apjungia vyr. Fed. Valdyba ir vyr. Fed. Taryba.
Auksčiausias vykdomasis organas yra Federacijos vyr.
valdybos Prezidiumas, kuri sudaro Fed. vadas, vyr.
Tarybos Pirm., vyr. Dvasios vadas ir General. Sekre
torius. Vyr. Taryba yra patariamasis organas valdybai,
rūpinąsis ideologijos interpretacija ir kūrybinės ini
ciatyvos žadinimu. Kas penkeri metai šaukiami atei
tininkų federacijos kongresai.
Pirmuoju Fed. vadu išrenkamas žymusis Lietuvių
tautos filosofas ir pedagogas prof. Stasys Šalkauskis.
Jis suformuluoja at-kų ideologiją principų ir pareigų
pavidalu ir 1933 m. išleidžia „Ateitininkų ideologiją“,
kurios mintimis at-kai savo pasaulėžūrą grindžia iki
šiol.
6. Studentai ateitininkai

a) Lietuvių Katalikų Studentų Sąjunga
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Pačią pirmąją lietuvių kat. stud, organizaciją, var
du „Rūta“, 1899 m. sukūrė kunigai Šveicarijos Fri
burge. Vėliau ji buvo pavadinta „Lituania“.

Dešimtį metų „Rūta“ buvo vienintelė lietuvių kat.
stud, organizacija, kol. 1909 metais Belgijos Liuveno
studentai kunigai susiorganizavo į panašią „Lietuvos“
draugiją. Šiuo metu Vak. Europos ir Rusijos univer
sitetuose atsiranda vis daugiau ir daugiau religinės
pasaulėžiūros studentų pasauliečių, kurie nepripažįsta
madingosios laisvamanybės ir socializmo. Kyla reika
las juos visus apjungti į viena organizaciją, kuri tvar
kytų kat. stud, kultūrinę veiklą, gilintų pasaulėžiūrą,
ekonomiškai. Apie 1909 metus pasirodo atsišaukimas
„Į draugus studentus“, kuriame sakoma, jog buvę
kreiptasi į Liuveno stud, kunigus, kad jie įkurtų Liet,
kat. stud. Sąjungą. Liuveniškiai sutiko; 1909 m. spalio
28 d. jie sudarė organizacinį komitetą, kuris, parašęs
įstatus, 1910 vasario 19 d. Liuvene sudarė pirmąją
Lietuvių Kat. Stud. S-gos valdybą iš Galdiko (pirm),
Maliauskio (vėliau vyt. D. Un-to prof.) Viskantos ir
P. Kuraičio (vėliau V. D. Un-to prof., ilgametis at-kų
Fed. Dvasios Vadas). Po metų nutarta S-gos valdybą
perleisti pasauliečiams. 1911 m. liepos 15 d. pirmajame
Sąjungos suvažiavime (Maskvoj?) išrenkama valdyba
jau iš pasauliečių (žiūr. 1947 m. „Ateities“ 1 nr.) Jcs
pirm. Maskvos Un-to studentas Pr. Dovydaitis. Nuo
šiol stud. kat. veikla koncentruojasi jaune tiek Vak.
Europos Un-tuose, kiek Rusijos.

9
Dar liuveniškė Są-gos valdyba norėjo išleisti lai
kraštį. Naujoji pasauliečių valdyba ryžtasi šitą norą
realizuoti ir paveda savo pirm. Pr. Dovydaičiui su
daryti laikraščio redakciją1). Jau žinome, kad šį lai
kraštį ateities vardu 1911 m. vasario mėn. išleidžia
prie „Draugijos“ Al. Dambrauskas — Ad. Jakštas,
susitaręs su Pr. Dovydaičiu. Tačiau laikraštis buvo
skiriamas ne studentijai, o daug labiau vidurinių mo
kyklų moksleivijai. Tik jame, bent pirmuosiuose nu
meriuose, daugiausia rašė studentai.
Su „Ateities“ pasirodymu kat. Stud. S-gos nariai ir
neorganizuoti studentai katalikai pradeda nauja dar
bo barą su moksleiviais. Vėliau visą laiką (Nepriklau
somoje Lietuvoj, o ir šiuo metu tremtyje) moksleivius
at-kus organizuos ir globos taip pat studentai. Šitą
brolišką ryšį tarp moksleivių ir studentų užmezga Pr.
Dovydaitis. Jis ne tik susirašinėja su „Ateities“ ben
dradarbiais moksleiviais, bet ir juos visokiais būdais
globoja. Ir vos metams praėjus nuo „Ateities“ pasiro
dymo, į pirmąjį laikraščio skaitytojų suvažiavimą su
sirenka net 482 žmonės, iš kurių 250 jau buvo „pri
jaučiantieji“, o kai kurie net susiorganizavę į kuopas.
Tais pačiais 1912 metais šaukiamas ir S-gos su
važiavimas (nepasisekė nustatyti jo vieta, spėju, jog
Maskvoj). Sąjunga jau turi savo skyrius Maskvoj,
Petrapily (kun. Akademijoj), Kijeve, Taline. Pavienius
ryšius su S-gos valdyba palaikė kat. studentai iš
Kazanės, Krokuvos, Halės, Miuncheno, Romos, Innsbrucko. S-ga suorganizuota. Didžiausią organizacinio
darbo naštą pakėlė Pr. Dovydaitis ir E. Draugelis
(vėliau žinomas psichiatras). Svarbiausiais uždaviniais
Sąjunga laikė padėti kat. studentams mokslintis, juos
rengti kultūriniam darbui Lietuvoje, šelpti ekono
miškai.
Pirmojo Didž. Karo metu kat. stud, veikla silpsta,
o pati S-ga visai likviduojasi. Mat, dėl fronto, kuris
Vak. Europos studentus atskyrė nuo kitų draugų
Rusijoj, nutrūko organizaciniai ryšiai. Ne vienas stu
dentas buvo mobilizuotas. Nors dalis S-gos Vald.
narių (Dovydaitis) liko Lietuvoj, bet jokio organiza
cinio darbo negalėjo dirbti, nes jį vokiečių okupacinė
valdžia griežčiausiai draudė. Nuo 1914 metų „Ateitis“
išeina tik retkarčiais, 1915 metais visai paliauja ėjus.
Vėl pasirodo tik 1916 metais. Moksleiviu at-kų veiklos
gimnazijose okupacijos metais beveik nežymu. Užtat
nepaprastai pagyvėja veikla tų at-kų moksleivių, kurie
su savo gimnazijomis iš Lietuvos pasitraukė į Rusiją.
Aktingiausia Voronežo moksleivių at-kų kuopa, kurios
dažni svečiai buvo studentai Vyt. Endziulaitis, L.
Bistras ir kun. Mykolas Krupavičius Jie skaito mokslei
viams paskaitas, rūpinasi visais tremtiniais, sąmonina
juos tautiškai ir politiškai. Voronežas tampa visos
Rusijos at-kų centru. Voronežiečių pastangomis ir rū
pesčiu išleidžiami „Ateities Spinduliai“, ėję iš pradžių
Petrapily, o nuo 1917 m. Voroneže. Juose Rusijos atkai uoliai bendradarbiavo ir jais didžiavosi.
Vokiečiams traukiantis iš Lietuves, daugumas Ru
sijos at-kų grįžta namo. 1918 m. pabaigoje Vilniuje
įvyksta at-kų konferencija, kuri galutinai sujungia iš
Rusijos grįžusius ir Lietuvoje likusius at-kus į vieną
stiprią organizaciją. Kaip tik šiuo metu at-kų laukia
sunkus valstybės atstatymo darbas. Jau žinome, kaip
entuziastingai ir energingai at-kai į jį stojo ir kaip
be jokių abejonių ir svyravimų gynė savo tėvynę iš
visų pusių besismelkiančių priešų. Šitoje kovoje su
priešu fronto didvyrių mirtimi krito pirmasis lakūnas
kumpis, Įeit. Sidaravičius du broliai Matulaičiai, vyt.
Riauba, Vincas Dovydaitis, Vaitiekūnas (bolševikų su
šaudytas Daugpilio kalėjime). Tai tik keletas pavar-

Reino konferencijoje perinktas Ateitininkų
Federacijos Vyr. Vadas doc. dr. A. Darnusis

džių. Kitos liko užmirštos ar niekad nesužinotos, ypač
tų aukštesnių klasių moksleivių, kurie tyliai, nesididžiuodami ir nesigirdami į frontą išėjo tiesiai iš gim
nazijos suolo ir daugiau nebegrįžo. Jų tyras idealiz
mas ir gyvybe paliudytas patriotizmas jau vėliau sun
kiomis lietuvių tautai dienomis, rusiškos ir vokiškos
okupacijos metais, at-kus gaivins ir suteiks jėgos drą
siai ir ryžtingai kovoti dėl tautos teisių ir egzisten
cijos.
b) Lietuviu kat. At-ku Sąjunga ir
atskiros korporacijos
Sekdami toliau katalikų studentų veiklą, Pirm.
Didž. Karo metu šalia moksleivių at-kų atskirai neišryškėjusią, žinome, kad jau 1920 m. pradžioje Kauno
studentai at-kai įkuria kuopą. Jos valdyba atsišau
kime į Aukštųjų kursų klausytojus kviečia studentus
organizuotis į kuopas, kuriose „dalinsimės vieni su
kitais specializuoto mokslo žiniomis, gilinsim savo sri
ties žinias, auklėsim savo socialines pažiūras, ieško
sim, aiškinsimės ir grįšim savo pasaulėžiūrą, be kurios
gyvenime būsim siūbuojančios nendrės’)“; „Verta įsi
dėmėti, kad ano meto studentai at-kai visai teisingai
pabrėžia, jog kuopose dirbs patys nariai, ir visai ne
mini profesūros ar at-kų sendraugių paramos. Šito
pirmųjų studentų at-kų savarankumo ir pasitikėjimo
savo jėgomis jau pasigesim vėlesniais nepriklausomo
gyvenimo metais, o taip pat ir čia tremtyje.
Kai 1922 metais Aukštieji Kursai perorganizuojami
į universitetą, dar kuri metą stud, at-kai savo vienetą
un-te vadina kuopa, tačiau netrukus jį pavadina
Draugove. Joje veikė kelios sekcijos, iš kurių išaugo
atskiros korporacijos. Pirmosios penkios korporacijos
nuo Draugovės atskilo dar 1926 m. rudenį, 1927 m.
Vasario 16 dieną sukuriama šešis atskirus vienetus
jungianti Liet. Kat. Stud. At-kų Sąjunga.
') Ziūr. Iž. Doriaus „Šis tas iš“ S-gos „praeities“
1920 m. „Ateities“ sukaktuviniame sąsiuviny 112 p.
2) 1920 m. „Ateitis“ 79 p.
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Stud, at-kų korporacijos susiorganizavo pagal pro
fesijas ir prigimtinius linkimus. At-kai visuomeni
ninkai 1926 m. rudenį sukūrė „Vytauto Klubą“ ir
„Kęstučio“ korporaciją. Gilindamas ir plėsdamas savo
nariuose katalikiškumą, tautiškumą, inteligentiškumą
ir profesinį išsilavinimą, „Vytauto“ Klubas ypač pa
brėžė narių teorinį ir praktinį lavinimąsi visuomeni
niame darbe jis yra davęs nemaža visuomenės dar
bininkų, kurie daugiausia dirbo darbininku ir kaimo
jaunimo organizacijose, ir susilaukė katalikiškos vi
suomenės deramo įvertinimo. Klubo šefas yra žino
mas valstybės vyras prof. kun. M. Krupavičius. Or
ganizuotą veiklą „Vytauto“ Klubas yra atgaivinęs ir
tremtyje.
Antroji stud, at-kų visuomeninkų korporacija
„Kęstutis“ (šūkis: „Fortiter constanter“), taip pat savo
tikslu laikė narių ruošima gerais visuomenės darbi
ninkais. Kęstutiečių veiklai būdingas broliškumas,
drausmingumas, solidarumas ir slaptumas. „Kęstutis“
yra išugdęs daug veiklių ir energingų darbuotojų ka
talikų visuomenei.
Studentai literatai, menininkai, kultūrininki tu
rėjo meno draugiją „Šatriją“. Savo pažiūras į meną
„Šatrija“ yra išreiškusi prof. St. Šalkauskio mintim —
„Menas-grožiui, grožis-gyvenimo tobulumui“, kuri yra
Draugijos šūkis. Iš „Šatrijos“ išėjo daug gabių mūsų
literatų ir žurnalistų, užėmusių mūsų literatūros ir
meno gyvenime pirmąsias vietas. Šatrijiečiai susiorga
nizavę ir tremty.
V. D. un-te yra veikusios mergaičių at-kių korpo
racijos „Giedra“ ir „Birutė“. „Giedra“ (šūkis: „Į kal
ną, į viršūnes“) per keletą metų yra sėkmingai forma
vus lietuvės katalikės moters tipą ir išugdžius ne
maža inteligenčių at-kių. Korporacijos garbės nare
yra buvusi mūsų didžioji auklėtoja ir rašytoja M.
Pečkauskaitė.
Studenčių At-kių Draugovė „Birutė“ (šūkis: „Fides,
spės, Caritas“) savo specialiu tikslu skelbė „rengimąsi
į aktyvią kovą už krikščioniškuosius idealus šeimoj
ir visuomenėj su pagalba eucharistinės praktikos,
abstinentinių idėjų, gailestingų darbų ir padorių pa
pročių“3) Birutietės — aktingos visuomenininkės, dir
busios Katalikių Moterų Draugijoje, Pavasarininkų
Federacijoj, „Angelo Sargo“ Sąjungoj. Ypač buvo pamėgusios labdaros ir šelpimo darbą.
Grynai profesinė at-kų stud, korporacija yra me
dikų „Gaja“ šūkiu „Gajus kūnas-budri siela“. Įsistei
gusi tik 1928 metais greitu laiku savo narių skaičiumi
pralenkė kitas at-kų korporacijas. Jos tikslas — iš
ugdyti savo narius susipratusiais katalikais, tikrais
patriotais ir gerais savo profesijos darbininkais. Gajininkai yra išugdę ne tik specialistų gydytojų, bet taip
pat ir rimtų visuomenininkų. „Gaja“ veikia ir tremty.
Globėjas dr. D. Jasaitis.
Dar vėliau už „Gają“ (1932 m.) susikūrė Stud. Atkų Technikų Korporacija „Grandis“. Ji ypačiai pa
brėžė darbingumą, tikslų specialybės studijavimą ir
pilnutinio krikščioniško gyvenimo ugdymą nariuose.
Grandiečiai labai sėkmingai yra jungę profesinį vei
kimą su visuomeniniu. „Grandis“ yra davusi at-kams
dabartinį Federacijos Vadą prof. dr. Ad. Damušį. Vei
kimą atgaivino ir tremty.
At-kai ekonomistai ir teisininkai turėjo „Justitia’os“
korporaciją (šūkis: „Estete prudentes sicut serpen-
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tes“). Savo specialiu uždaviniu korporacijos nariai
laikė ugdyti at-kų ideologiją, dirbti visuomenei, gi
lintis teisės ir ekonomijos moksluose, gyvenimo prak
tikoje gyvendinti krikščioniškąjį teisingumą. Korpo
racijos šefas — dr. P. Karvelis.
At-kės teisininkės ir ekonomistės buvo susiorga
nizavusios į „Fideles Justitiae“ korporaciją, kuri spe
cialiai rūpinosi moterų teisine ir ekonomine buitimi.
Dar tenka paminėti trumpesnį laiką veikusią V. D.
Un-te stud, at-kų korporaciją „Narsą“ (šūkis: „Nunquam retro“). Ji pagrindiniais uždaviniais skelbė:
„Kovą su religiniu ir moraliniu ištižimu, kuris reiš
kiasi religinės praktikos šaltumu, nenuoširdumu ir po
elgiais, nesuderinamais su krikščioniškąja etika, kaip
toleravimas moderniųjų šokių, svaiginimasis alkoholiu
bei nikotinu ir 1.1.“4)
Kurį laiką V. D. Un-te veikė Pedagogų Draugovė
„Humanitas“ šūkiu „Due in altum“. Jos tikslas buvo
savo narius išauklėti veikliais ir drausmingais katali
kais mokytojais.
Pozityvių darbo visuomenės darbuotojų ugdymuibuvo susikūrusi korporacija „Activitas“ šūkiu „Labor
omnia vincit“. Jos nariai ypač aktyviai dirbo su
Kauno ir kitų Lietuvos miestų darbininkais.
V. D. Un-to at-kai nebuvo užmiršę ir sporto. Dar
1922 m. jie įsteigė kūno kultūros sekciją, kuri vėliau
virto atskiru klubu, vardu „Achilas“. Jo tikslas-stud.
at-kų fizinio pajėgumo ugdymas, vedant kūno ir sielos
galias į progresuojančią pa bausvyrą.5) „Achilas“, ku
rio daug narių dirbo žinomam L. G. S. F., yra nusi
pelnęs be kitko ir tuo, kad padėjo mūsų visuomenei
įsisąmoninti, jog sportas nėra azartui ir rekordų gau
dymui, o fizinei sveikatai palaikyti ir ugdyti.
Mergaitės at-kės 1926 metais suorganizavo „Gra
žinos“ sporto klubą. Jis siekė per sportą ugdyti drą
sios ir energingos lietuvaitės tipą. Klubas sportiniam
gyvenime buvo plačiai žinomas. Ypač moterų krep
šinio komanda, žaisdavusi L. G. S. F.
At-kams nebuvo svetimas ir dainos menas. Dar
apie 1925 metus buvo suorganizuotas choras, savo kon
certais plačiai pagarsėjęs. Jo choristai dalyvavo net
valst. Operos chore ((pirmosios lietuviškos operos „Gra
žinos“ pastatyme. Choras yra gastroliavęs ir užsieny.
Vos tik susikūrus Žemės Ūkio Akademijai Dotnu
voje, joje stud, at-kai įsteigė draugovę, kuri 1930 me
tais susiformavo atskira sąjunga su trimis korpora
cijomis: mergaičių „Gabija“, vyrų „Agriogla“ ir taip
pat vyrų „Algimantu“. Visos trys korporacijos yra
išugdžiusios daugiau kaip 300 agronomių. Tačiau jos
nebuvo vien tik specialistų ruošėjos: tiek „Agricola“
(šūkis: „Žemę pamilę, ilgėkimės“), tiek „Algimanto“
Klubas („Drąsa, drausmė ir draugiškumas“), tiek „Ga
bija“ („Dora, darbas, draugiškumas“) savo narius
auklėjo pozityviais visuomenės darbininkais ir drą
siais kovotojais katalikų gyvenime.
Paskutiniais nepriklausomo gyvenimo metais Pre
kybos Instituto studentai at-kai susibūrė į „Gintaro“
korporaciją, o Pedagoginio Instituto — į „Žibinto“. ■
(B. d.)
V. Natkevičius

’) „Jaunam studentui“ Kaunes, 1933 m. 100 p.
4) Op. cit. 115 p.
r) Pal. op. cit. 120 p.
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F. R. LAMENNAIS

1— Iš dienoraščio
(Ateitininkų Federacijos 25 metų sukakties minėjimo
kongresas)
1935 m. liepos 20 d.

Telšiai. Susigalvojęs Mastis. Nedrąsios jo bangos
lengvai supas ir švelniai plauna Telšių pakrantes.
Miestas pilnas jaunimo. Raudonom kepuraitėm stu
dentai švytrauja Žemaičių sostinės gatvėmis, ryžtin
gai žengia tvirtos moksleivių grupės.
Katedros bokšte plėvesuoja popiežiaus ir tautinės
vėliavos. Vilniaus kalne atidaromas kongresas. Kalba
prof. K. Pakštas, F-jos Vadas. Negaliu pamiršti jo
drąsių, ugningų akių ir jo duotų įsakymų mums,atei
tininkams:
„Pasukti Lietuvos laikrodį šimtu metų pirmyn,
dirbant tautinį ir kultūrinį darbą — mūsų veikimo
motto, be kurio savo veikimo mes nepateisinsim.“

liepos 21 d.

Ant mūsų griūva ir griūva baisios lietaus jūrės.
Atrodo, jau visi Lietuvos ežerai pakilo virš Telšių ir
krenta ant mūsų nugarų. Bet mes nė vienas del to
nepasišalinam iš rikiuotės. Visi — pirma sendraugiai,
paskui studentai, gale mes, moksleiviai, — su dainom
einam iš katedros į Vilniaus kalną tęsti kongreso.
Visus stebina didingi moksleivių būriai. Keista.
Susibūrę palėpėse, slaptai, spaudžiami, dabar viešai
per atostogas suvažiavę į F-jos 25-metų sukakties
minėjimo kongresą. Nebijo galimų rudenį, grįžusį
gimnaziją, bausmių, Ryžtingai tūkstantinė minia
žygiuoja per baisų lietų ir visų veiduose dega šūkis:
„Dirbti, kovoti dėl Lietuvos.“
Mūsų minia apsupo Vilniaus kalną. ,Sis lietus te
būnie mums krikštas antram 25 — mečiui. Jis tegul
mus užgrūdina naujiems žygiams, kuriuos gali tekti
kada nors pakelti Lietuvos labui1', — pasakė dr. Dielininkaitis, kai mes sustojom kalne.
Ir vėl žavi mane prof. Pakšto žodžiai: „Nors aš esu
apkrautas darbais, bet aš manau, kad jūs tų tautinių
geografijos mokslų mokėjimu atlyginsit man už tai,
kad aš einu Federacijos pirmininko pareigas ...
— Jei aš buvau 9 kartus atitrauktas nuo mokslo,
tai ir jūs, kol būsite salionų šeimininkai, nebijokite
vargo, nepasisekimų. Aš tai jums įsakau.
— Gal daug kartų mėgins iš jūsų išplėšti kryžių,
lietuvio trispalvę, žmogaus vertę — nepalūžkite, nesu
glebkite — aš, kaip jūsų vadas, tai jums įsakau.
— Jei religingas šveicaras katalikas 4 kilometrus
kopia sekmadieniais į kalną Šv. Mišių išklausyti, jei
evangelikas baltasis suomis 20 kilometrų sekmadienį
važiuoja į bažnyčią pasimelsti, tai ir jūs, Marijos
žemės vaikai, nepalūžkite savų kryžių sargyboje. Aš
tai jums įsakau.
Kalbėjo mums nemeilikaudamas, nepataikaudamas.
Jo žodžiai, lyg sunkūs varpo dūžiai, krito į mūsų
galvoseną, ją sujaudino ir įrašė žodžius:
— Būk ramus! Kur mes bebūtume ir kaip begy
ventume, ateitininkijos idealai, lyg gerasis Angelas
Sargas, mus per visus žemės kraštus lydės.
Vartau dabar pageltusius vaikystės dienų užrašų
puslapius, atsidūrusius šaltoj Vokietijos šiaurėje, ir
mąstau:
— Mielas Profesoriau, Tu mums sakai: „nebijokit
vargo, nepasisekimų, kol būsite salonų šeimininkais“.

Ištremtasis
Jis iškeliavo iš ten ir klajojo po pasaulį. Tegu
Dievas vedžioja vargšo ištremtojo žingsnius!
Aš išvaikščiojau apgyventus kraštus, ir žmonės žiū
rėjo į mane ir aš į juos, bet mes niekados vieni antrų
nepažinome. Ištremtasis visur jaučiasi vienišas.
Blėstant dienos šviesai, iš gilaus slėnio pamatęs
kylančius pro kaminą dūmus, aš tariau sau: Laimingas
yra žmogus, kuris vakare sugrįžta į savo mielus namus
ir atsisėda saviškių tarpe! Ištremtasis visur jaučiasi
vienišas.
Kur bėga debesys, kuriuos prieš save gena audra?
Ji gena ir mane kaip juos, ir ar jai svarbu kur? Ištrem
tasis visur jaučiasi vienišas.
Medžiai, kuriuos aš išvystu, yra gražūs ir gėlės
yra puikios; bet tai nėra mano tėviškės gėlės ir mano
tėvynės medžiai: jie man nekalba . . . Ištremtasis
visur jaučiasi vienišas.
Upelis, kurį aš išvystu, ramiai teka per lygų kraštą;
bet jo sruvenime nėra garso, kurį aš savo vaikystėje
girdėjau: jis nesukelia jokio prisiminimo mano sieloje.
Ištremtasis visur jaučiasi vienišas.
Dainos, kurias aš girdėjau, skamba švelniai, bet
liūdnos ir džiugios mintys, kurias jos sukelia, nėra
mano liūdesiai ir mano džiaugsmai. Ištremtasis visur
jaučiasi vienišas.
Žmonės mane klausinėjo: Kodėl tu verki? Ir kai
aš jiems atsakiau, niekas su manimi neverkė, nes nie
kas manęs nesuprato. Ištremtasis visur jaučiasi vie
nišas.
Aš mačiau senų vyrų, kurie buvo apsupti savo
vaikų, kaip alyvmedis savo atžalų, bet nė vienas iš
jų manęs nepavadino savo sūnumi ir nė vienas iš
vaikų manęs nepavadino broliu. Ištremtasis visur
jaučiasi vienišas.
Aš mačiau jaunų mergaičių, kurios šypsojosi savo
širdies išrinktajam, šypsojosi šypsniu tokiu tyru, kaip
pavasario vėjas; bet nė viena nesišypsojo man. Iš
tremtasis visur jaučiasi vienišas.
z
Vargšas tremtiny, liaukis dūsavęs! Visi žmonės
tremtiniai kaip ir tu; jie visi mato iškeliaujant savo
tėvus, brolius, žmonas ir draugus. Tėvynės nėra šioje
žemėje, veltui žmogus jos čia ieško, ką jis laiko tė
vyne, tėra tik užeigos namai naktį:
Jis keliauja iš ten ir klajoja po pasaulį. Tegu
Dievas vedžioja vargšo tremtinio žingsnius!
Išvertė J. T.
Negalvojam apie juos. Saujelė gimtos žemės, sklypelis
savojo dangaus — brangesni už svetimą saloną.
Sakei mums „nepalūžti, nesuglebti“. Taip. Tie
kadaise pasakyti žodžiai ir niūrioje dabarty yra gy
dantis balzamas. Bet kodėl, Profesoriau, į šių dienų
pamišusi pasaulį ir Tu žiūri pilnom nerimo akim, kaip
ir mes. tremtinai?
Sakyk, ar plevėsuos vėl kada iškilmingai lietuviškos
katedros bokšte Vatikano ir Lietuvos vėliavos?
Sakyk ir Tu, Lietuvos pakelės Rūpintojėli, sakyk,
— kada? ...
Kr. Šakėnaitė
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Aš myliu Lietuvą
TUMAS — VAIŽGANTAS

— Aš mylėjau (ir myliu) Lietuvą, nes tai mano
Tėvynė, mano gyvybė, mano džiaugsmas ir pasidi
džiavimas.
— Aš gerbiau (ir gerbiu) jos vardą, kurį smaugėjai
braukė iš žemėlapių, iš šnekamosios kalbos, iš valsty
binių dokumentų.
— Gerbiau (ir gerbiu) Jos ženklą — Vytį, kurį iš
vydę, kilo prieš mane, kaip prieš insurgentą, visos
pragaro, tikriau — žandarų galybės.
— Aš nesiklausiau (ir nesiklausiu), ar kas man
leis mylėti Tėvynę, mieluoti ją ir laikytis savo šir
dyje, kol Ji buvo tokia mažutytė, nevaizdi, išplėšto
mis teisėmis ir turtu nabagė, jog lengvai tilpo širdyje.
Tada niekas nepavydėjo man tos mano mylimosios,
niekas su manim dėl jos nesivaržė, nes tai buvo —
nabagė.
Niekas man neprikišo, kam aš savo pagarbą rodau
Jos ženklu — — Vyčiui, kol tą ženklą sagsčiausi i
rankoves ar kaklaraiščius.
Tik aš mylėjau (ir myliu) Lietuvą ir gerbiau (ir
gerbiu) Ją ne už vieną tuščią vardą ir ne už skais

Margelė Marija bėgo su kūdikiu priešaky karaliaus
Erodo kareivių.
Pakeliui ją sutiko balandis ir užklausė:
— Kur tu keliauji su savo kūdikėliu?
Tada Mergelė Marija jam atsakė:
— Aš bėgu nuo karaliaus Erodo kareivių.
Bet tuo tarpu pasirodė raitelių sukeltos dulkės, ir
balandis nuskrido.
Mergelė Marija bėgo toliau priešaky karaliaus
Erodo kareivių.
Pakeliui ją sutiko griežlė ir užklausė:
— Kur tu keliauji su savo kūdikiu?
Tada Mergelė Marija jai atsakė:
— Aš bėgu nuo karaliaus Erodo kareivių.
Bet tuo tarpu pasigirdo arklių bėgimas risčia, ir
griežlė taip pat nuskrido.
Mergelė Marija vis bėgo priešaky karaliaus Erodo
kareivių.
Pakeliui ją sutiko vyturys ir užklausė:
— Kur tu keliauji su savo kūdikiu?
Tada Mergelė Marija jam atsakė:
— Aš bėgu nuo karaliaus Erodo kareivių.
Bet tuo tarpu pasigirdo kareivių keiksmai, ir vy
turys paslėpė Mergelę Mariją už šalavijų krūmo.
Erodo kareiviai sutiko balandį' ir tarė:
— Balandi, ar nesi matęs praeinant moteriškės su
kūdikiu?
—
Balandis jiems atsakė:
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čias jos istorijos tradicijas, iš kurių aš sėmiausi (ir
semiuosi) teisės ir pagalėjimo mylėti; ne už tai tik,
kad ji savo malonumu tiek rašytojų įkvėpė eilėmis
ir ne eilėmis apgiedoti Jos garbę, Jos gerumus.
O, ne! Aš ne empiriejų srities gyventojas, aš ne
svajotojas: mano širdis ne medžiaga, skiriama sudegti
savo pačios ugnyje, savo pačios pajėgomis sukurtoje.
Aš esu gyva esybė, visiškai reali. Kūnų pasaulyje aš
užimu tam tikrą vietą, ir tos vietos man reikia ne
maža, kai pasiduodu šen ar ten, kur pavaro mane ne
ramioji dvasia. Aš esu — Laisvės reikalingas.
Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra
Laisvės — nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės — nebus
nei Laisvės, Mylėdamas Lietuvą — myliu Laisvę,
kurią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis, mano
Tėvynė.
Ir mano Tėvynė reali, turi savo vietą pasaulyje,
iš kurios jos niekas netesės išstumti. Gali ją smaugti
priešai ar broliai apsikabinę, tik visiškai užsmaugti
negali, kol nebus visai tautai nukapotos galvos. Ligi
tik atsigniauš smaugėjo rankos, tauta žiobtelės gimtojo
kvapo ir sušuks: tebesu gyva!

— Kareiviai, ji praėjo pro čia.
Ir jis parodė jiems kelią, kuriuo Mergelė Marija
buvo nuėjusi.
Erodo kareiviai sutiko griežlę ir tarė:
— Griežle, ar nesi mačiusi praeinant moteriškės su
kūdikiu?
Griežlė jiems atsakė:
— Kareiviai, ji praėjo pro čia.
Ir ji taip pat parodė jiems kelią, kuriuo Mergelė
Marija buvo nuėjusi.
Erodo kareiviai sutiko vyturį ir tarė:
— Vytury, ar nesi matęs praeinant moteriškės su
kūdikiu?
Vyturys jiems atsakė:
— Kareiviai, ji praėjo pro čia.
Bet jis nuvedė juos labai toli nuo šalavijos, nuo
Mergelės Marijos ir nuo kūdikio.
Dabar paklausykit, kas atsitiko su trimis paukš
čiais.
Balandį Dievas pasmerkė alduoti skundą be galo,
griežlę pasmerkė skraidyti pagal žemę skutamu skri
dimu ir tuo būdu patekti medžiotojui.
Vyturio gi atlyginimas — kasryt nešti saulei Mer
gelės Marijos sveikinimą.
Išvertė Juozas Tininis

Broliai Tharaud yra didelės erudicijos prancūzų
rašytojai katalikai. Jeronimas (gimęs 1874) maždaug
prieš metus buvo išrinktas Prancūzų Akademijos na
riu, Jonas (gimęs 1877) dar laukia savo eilės į nemir
tinguosius. Savo romanus jie rašo abu drauge, bend
rai, ir siužetus ima daugiausiai iš šių laikų žydų gy
venimo. Jų veikaluose daug egzotikos; stilius — gyvas,
plastiškas ir beveik klasiškas. Iš žymesnių romanų
minėtini: „Kryžiaus šešėly“, „Dievo karalystė“, „Sarono rožė“, „Izraeliui valdant“, „Sekančiais metais Je
ruzalėje“, „Auksinis Paukštis“ ir k. Čia spausdinama
legenda išversta iš „Pasakų apie Mergelę Mariją“ rin
kinio.
Vertėjas
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Tau, bičiuli...
1. tavo mokykla: a) tremtinių mokykla, b) milžinų
kalvė, c) lietuviškoji mokykla;
2. tavo mokytojai: a) didvyriai, b) altruistai, c) pa
garbos verti;

3. Mokyklos draugai; a) linksmi, b) draugiški,
c) stropūs.
1. a) Tremtinių Mokykla nėra puošnioji Nepriklau
somos Lietuvos gimnazija. Tu ją gerai pažįsti: pri
siglaudusi stovyklos atliekamoje kertėje, rūsyje ar
mediniuose barakuose įsikūrusi, geriausiu atveju kam
pininkaudama vokiškose mokyklose, be tinkamų bal
dų, apšvietimo ir apšildymo, grynai išoriniu požiūriu
imant, ji labai suprastėjusi, pavirtusi bėdos, arba tikrąja
Tremtinių Mokykla. Bet ar tu, Jaunasis Broli, dabar
pakankamai žinai, kad ši skurdžioji Tremtinių Mo
kykla, vis dėlto, yra:
b) milžinų kalvė, kur kalama mūsų brangiajai tė
vynei busimieji didvyriai, dvasios arai, galiūnai! Gal
dabar tau paaiškės, kodėl gimnazijos steigėjai, jos
vadovybė ir mokytojai tiek planavo, nenustodami
kantrybės, varstė įvairių ištaigų duris, šimtus kartų
sutikę nenugalimas kliūtis, neprarado vilties ir ne
nuleido rankų, kol, galų gale, pavyko išgauti leidimus
ir įkurti bent tą skurdžią dabartinę mokyklą. Gal
suprasi, kodėl per tą ištisą karo metų eilę Tėvynę
mylį, Tautos reikalais besirūpiną ir švietimo darbą
dirbą žmonės ėjo į kalėjimus, buvo tremiami į Sibirą,
buvo kankinami KZ stovyklose, prarasdavo sveikatą
ir gyvybę! Turbūt ir šis karas tau pakankamai aiškiai
parodė, kad mažųjų tautų, taigi ir lietuvių, išganymas
ne ginklų kalime, bet žmonių švietime glūdi! Kiek
vienas susipratęs tautietis šviesuolis yra priešui ne
paimama tvirtovė. Ir laimingas tas kraštas, kuris
daug tokių „tvirtovių“ turi. Bet tokius žmones, aišku,
gali išugdyti tik
c) lietuviškoji mokykla. Tiesa karo metai įnešė tam
tikrų neigiamybių ne tik į Lietuvos mokyklmedžiaginį,
bet ir įdvasinį gyvenimą. Del šių daugumoje išorinių
nepriteklių ir trūkumų dabartinei Tremtinių mokyklai
daugis reiškia tam tikro abejojimo del jos svarbos,
pajėgumo del jos griežto Nepriklausomos Lietuvos
mokyklų tradicijų laikymosi, del mokytojų tinkamumo
ir 1.1. Trumpai sakant, dauguma jų norėtų, kad da
bartinė lietuviškoji tremtinių mokykla nebebūtų, rimta
mokslo įstaiga, bet nemokšų ir pažymėjimų kepykla!
Čia tavo pareiga, Jaunasis Broli, protestuoti prieš tokių
„gudragalvių“ kalbas, planus, ar net reikalavimus. Tu
savo stropesniu darbu turi pats įsigyti tai, ko Trem
tinių Mokykla tau del techniškų trūkumų duoti ne
gali. Tu turi pamilti ją, nežiūrėdamas jos išorinių
trūkumų, ir tau jos vardas tebūnie brangus ir ap
gaubtas tuo pačiu kilnumu, kuris puošė Nepriklau
somos Lietuvos mokyklą. Tai kiekvieno gero lietuvio
ir išsiauklėjusio žmogaus pareiga!

2. a) Didvyriai yra tavo mokytojai: moterys ir
vyrai pagyvenusieji ir jaunesnieji. Ar tu žinai kiek tų
mokytojų abu Lietuvos okupantai nukankino, kiek jų
drąsiai ryžosi pūti tamsiuose kalėjimų rūsiuose, kad
tu galėtum šviestis, kad tu, didžiojo Lietuvos švietėjo
kun. J. Katelės žodžiais betariant, „mokytumeis, kad
nebūtum aklas.“
savo korporacijose ir rėžime, kuris sudarė sąlygas
b) Altruistai ne savanaudžiai yra tavieji mokytojai.
Juk jie neturėdami tinkamų priemonių savo žinioms

d~>i(?ai'n.C
Vėliakos peizažą ūkana apvilko,
O norėjau, troškau visą jį apimt.
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas,
Buvo praregėjęs ilgesio akim.
Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo,
Kai vyresnis brolis ėjo iš namų,
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo.
Kai rarnino-guodė žodžiu neramiu.

Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten, už marių, bus tau jos gana?
Bet prie širdžiai jausi ir tau bus jau linksma:
Tu su ja atminsi brolį ir mane.

Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to.
Kažin kur mūs’ dienos šunkeliais nueina;
Ūkanų prarytos neatsikartos.

O jas taip norėjau škaplieriun įsiūti
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies.
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą,
O plentu vežimas naktį nudardės ...
Bet gi tu paliksi, tu, pilka šilaine,
Škaplieriun motulės andai įsiūta!
Su tavim atminsiu žiogrelius ir dainą
Ir jauniausią sesę, laistančią rūtas.
(Iš „Intymių Giesmių“)

praturtinti, sugaišdami daug laiko, turi aplinkiniais
keliais pamokai reikiamų žinių susirasti; ištisas va
landas Abūdami netinkamose mokyklai patalpose,
fiziškai ir dvasiškai jie išsisemia iki kraštutinumo ir
dar labiau alina karo apgriautų nervų ir sveikatos
likučius; jų darbas nėra nei užtektinai gerai apmo
kamas, nei visuojnenės tinkamai įvertinamas ir t. t.
ir t. t. O, vis dėlto, jie dirba! Ir jei tu paklaustum
savo gerąjį, pilkąjį mokytoją, kodėl jis ugdymo darbą
dirba, tai, tur būt, gautum atsakymą, atsakymą, kuris
tūkstančių lietuvių mokytojų širdyse yra įrašytas:
„Tai darau tau, jaunutis mūsų brangios tėvynės dai
geli, mūsų tautos ateities garantija, žiede, viltie! Noriu,
kad tu, patyrusios rankos vedamas, iš gležnučio dai
gelio išaugtum į puikų, stiprų ąžuolą ir mūsų brangios
gimtos žemės Lietuvos šilui oštum!“
c) Pagarbos verti yra tavo mokytojai, pagarbos
tokios, kokią tik tu gali suprasti savyje tiems, kuriuos
tu myli ir kurie tau daug, labai daug, gera darė. Jei
galvoti bent kiek pajėgi, pagalvok ir žinosi, ko tu
turi vengti ir ką tu turi daryti! Sapienti sat.!
3. a) Linksmas turi būti kiekvienas jaunas žmogus;
nevaikščiok lyg žemę pardavęs. Laisvalaikiu būk gyvas,
judrus, bet ne padauža, silpnesniųjų skriaudėjas, kla
sėje nebūk mokytojų ir mokinių pabaisa, „F enfant
terrible“. Gyvas sąmojus ir sveikas juokas darys tave
visiems malonų, bet žiūrėk, kad tavo juokas ne
pavirstų į žvengimą. Žaidimuose būk aktyvus dalyvis,
(Perkelta į 22 psl.)
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ATEITININKAI VORONEŽE
B. ŽU-KAS

Pirmasis Pasaulinis karas at-kų organizaciją už
klupo vos besikuriančią. Dėl karo veiksmų mokslas
kai kuriose gimnazijose ir kitose vidurinėse mokyklose
negalėjo vietoje būti tęsiamas, todėl didelis moksleivių
skaičius atsidūrė Vilniuje. Jaunimas, gyvendamas
bendrabučiuose, greitai susipažino ir pradėjo burtis į
kuopeles. Esant palankioms sąlygoms 1915 m. vasarą
įvyko metinė at-kų konferencija. Greitai po tos kon
ferencijos, 1915 m. rugpiūčio mėn. 15 d., dideliu ešalonu moksleiviai išvyko Voronežan. Čia jie buvo ap
gyvendinti Lietuvių Draugijos Nukentėjusiems Dėl
Karo Šelpti bendrabučiuose. Bendrabučių buvo dau
giau kaip 10.
Tik įsikūrę naujoje vietoje, at-kai ėmė burtis į
kuopeles. Mažesniuose bendrabučiuose įsikūrė po
vieną kuopelę, o didesniuose — po kelias. Kuopelių
pirmininkai, susirišę tarp savęs, išsirinko provizorinę
bendrą kuopos valdybą, kuri paruošė kuopos įstatus ir
sušaukė visuotiną at-kų susirinkimą. Sis išsirinko
kuopos valdybą. Provizorinė kuopos valdyba išleido
hektografuotą kuopos laikraštėlį „Inkarą“.
ATEITININKŲ UŽDAVINIAI IR ORGANIZACIJA

At-kų pagrindiniai uždaviniai buvo lavintis, auklė
tis ir dirbti visuomenei Auklėjimosi darbas buvo dir
bamas kuopelėse, sekcijose ir per religinę praktiką.
Lavinimosi darbas ėjo irgi per kuopeles, sekcijas
ir viešomis paskaitomis.
Visuomeninio praktikinio
darbo naštą ypač sėkmingai nešė Tremtiniais Rūpini
mosi Kuopa“.
Kuopelėse buvo skaitomi referatai, pačių narių pa
rašyti. Tuomet nebuvo nustatytos programos, bet jos
reikalas iškilo Voroneže, buvo pačių moksleivių ban
dyta ją išdirbti ir tik Nepriklausomoje Lietuvoje at-kų
vadų buvo išdirbta. Tais referatais buvo siekta pa
gilinti savo pasaulėžiūrą, ir praplėsti akiratį. Bendrai
buvo ruošiamasi darbui išlaisvintoje Tėvynėje.

Išbėgt greičiau su traukiniu pirmuoju,
Kuria kryptim — visai tas nesvarbu!
Toks nerimas, toks sielvartas kasdien kamuoja.
Tiktai greičiau iš čia, greičiau skubu.
Kaip paukštis ištiesia sparnus rugsėjy,
Palikęs gūžtą, tėviškės laukus.
O nerimas, greitesnis negu vejas
Jį nešasi į tolimus pietus,
Taip tu, širdie, su traukiniu greituoju
Skubi tolyn ir ilgesį neši...
O ten toli toli tau tėviškė sapnuojas,
Gimtinis namas ir klevai žali.
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Kad lavinimosi darbas būtų našesnis, buvo įkurtos
sekančios sekcijos: 1) teologijos-filosofijos; 2) socio
logijos; 3) kooperacijos; 4) dramos; 5) muzikos; 6)
dailės; 7) moterų klausimui tirti; 8) teisės; 9) politiniai-organizacinė sekcija (revoliucijai prasidėjus) ir
kitos. Sekcijos turėjo išsidirbusios programas ir savo
darbą vykdė sistematingai! Jos turėjo didžiulės reikš
mės Voronežo at-kų gyvenime. Dramos, muzikos ir
dailės sekcijos dirbo praktikinį darbą: dramos sekcija
ruošė vaidinimus, muzikos sekcija turėjo stygų or
kestrą, kuris koncertuodavo, dailės sekcija pagamin
davo dekoracijas. Joms talkininkavo atskirai egzista
vęs at-kų choras. Vakarai-vaidinimai, koncertai, ge
gužinės ir kiti pasilinksminimai buvo labai dažni pas
Voronežo at-kus.
Pasaulėžiūrinių klausimų išsiaiškinimui labai daug
padėjo tuometinių at-kų vadų paskaitos pasaulėžiūri
niais klausimais.
Pas Voronežo at-kus dažnas svečias buvo neuž
mirštamos atminties studentas-gamtininkas Vyt. Endžiulaitis. Jis pradžioje skaitė visą ciklą paskaitų
apie Dievo esimą, žmogaus sielą, evangelijų tikrumą,
jų autentiškumą, Kristaus Dievybę ir kitų. Vėliau
kelis kartus ilgesniais laikotarpiais atvykdavo stud.
Leonas Bistras, buvęs rusų armijos puskarininkis. Jis
skaitė daugelį paskaitų filosofinėmis ir teologinėmis
temomis. 1917 m. pavasarį, jau revoliucijai prasidėjus,
— Voronežan atvyko kun. M. Krupavičius, kuris labai
daug paskaitų skaitė socialiniais-politiniais klausimais.
Po revoliucijos tais pačiais klausimais daug paskaitų
skaitė ir Vytautas Endziulaitis. Jų paskaitos mokslei
vių buvo noriai klausomos ir auditorijos būdavo pil
nos. Tuo būdu at-kų asmenybės buvo formuojamos
tautine ir gilia krikščioniškos doros kryptimi.
SPAUDA

Tik atvykę Voronežan, at-kai išleido hektografuotą
kuopos organą „Inkarą“. Tai buvo sąsiuvinio pavidalo
laikraštėlis, pačių moksleivių prirašytas. Jo buvo
išleidžiama apie 150 egz. Be jo jaunesnieji at-kai
leido „Mūsų kardą“ ir vėliau „Jaunuolių kankles“. Jau
nesnės mergaitės leido savo ranka rašytą laikraštėlį.
Be to, leido kelis jumoro laikraštėlius: „Sumtį“,
„Kipšą“, „Kipšą ilgauodegį“ ir kitus. 1917 m. į Vo
ronežą buvo perkelta ir „Ateities Spindulių“ redak
cija. Be to, buvo išleista anketa, kurioje buvo klau
simai dėl Lietuvos ateities. Tose anketose didelė dau
guma at-kų pasisakė tikį atsikursiant Nepriklausomą
Lietuvą. Tas darbas carizmo laikais buvo gana pa
vojingas ir buvo gana dramatiškų momentų, gavus
žinių apie numatomas kratas. Bet carizmo laikais
bendrabučiuose kratų nesulaukėme; jų susilaukėme
bolševizmo metu, kada valdžioje atsidūrė mūsų kraš
tutinių kairiųjų atstovai. Ypač tapus Vykdomojo Ko
miteto Sekretorium socialistui-liaudininkui Plepiui.
Išvažiuojant lietuviams moksleiviams iš Voronežo,
atvyko vietos muziejaus žmonės prašyti palikti jiems
laikraštėlių, jeigu lietuviai moksleiviai tokių leido.
Jiems buvo surinkta 16 įvairių laikraštėlių komplektu.
Jie tuo labai nusistebėjo, nes, anot jų, 25.000 rusų
moksleivių ir studentų, gyvenančių Voroneže, teišleidę
du laikraštėlių. (Rusų institutų, gimnazijų ir specialių
mokyklų Voroneže buvo gana didelis skaičius).
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Vilkaviškio ir kybartų gimn,
moksl. at-kai Pavištyty 1938
m. Moksleivių tarpe matyti

J. E. Vysk. V. Brizgys (tuo
metu Vilkaviškio kun. Se

minarijos profesorius), da
bartinis Fed. gen. sekr. V.
Natkevičius ir kt.

VISUOMENINIS DARBAS
Be moksleivių ir su jais atvykusių lietuvių inteli
gentų, Voroneže susispietė ir gana didelis tremtinių
skaičius. At-kai greitai su tremtiniais susirišo ir, pa
tyrę jų vargą bei gresiantį moralinį pavojų, ėmė rū
pintis savo broliais. Tuo tikslu jie įkūrė „Tremtiniais
Rūpinimosi Kuopą“, kuri turėjo arti šimto narių. Tos
kuopos uždavinys buvo suregistruoti visus Voronežo
tremtinius, juos aprūpinti spauda, padėti jiems visuose
jų reikaluose, ypač nelaimingais atsitikimais, ruošti
pramogas, pasilinksminimus, juos sąmoninti tautiniai
ir politiniai. Tuo tikslu Voronežo miestas ir priemies
čiai buvo padalinti rajonais. Iš Lietuvių Komiteto
buvo gaunama spaudos ir tremtinių adresai. Pasiėmę
laikraščių, kiekvienas narys savaitėje privalėjo ap
lankyti jo rajone gyvenančius tremtinius ir teikti viso
keriopą pagalbą: sergančius patalpindavo į ligonines,
parašydavo reikalingiems prašymus, paruošdavo vai
kus egzaminams į aukštesnes mokyklas ir taip toliau.
Visiems tremtiniams ruošdavo vaidinimus, koncertus,
gegužinės. Ta proga būdavo sakomos kalbos ir ragi
nami tremtiniai, pasibaigus karui, grįžti tėvynėn. Po
revoliucijos buvo įsteigtas Liaudies Universitetas, ku
rio lektoriais buvo parinkti gabesnieji moksleiviai ir
katalikai inteligentai. Ypač tas universitetas gausiai
buvo lankomas, ėmus jame skaityti kun. M. Krupa
vičiui.
Jaunimas buvo suburtas į „Jaunimo Kuopą“. Jau
nimui lavinti buvo įsteigti vakariniai kursai, kurių
mokytojais buvo „Tremtiniais Rūpinimosi Kuopos“
nariai.
Šio visuomeninio darbo rezultatai greitai buvo
aiškūs, kuomet reikėjo rinkti atstovus į Rusijos Lie
tuvių Šeimą, ir kuomet kairieji-marksistai ir aušrinin
kai ėmė at-kus persekioti. Tremtiniai didele dauguma
nesvyruodami rėmė at-kus, o areštuotiems siuntė
gausų maistą.
Minėtai kuopai ilgiausiai pirmininkavo a. a. An
tanas Matulaitis, žuvęs kaip karininkas dėl Lietuvos
laisvės.
Jau Voroneže at-kai kaipo lavinimosi, auklėjimosi
organizacija griežtai atsiribojo nuo bet kokių politinių
partijų. Buvo nusistatyta at-kų organizacijos likimo
nerišti su bet kurios politinės partijos likimu. Tad
at-kai, kaip organizacija, likosi nuošaliai politinės

veiklos, bet atskiriems asmenims, kaip asmenims, ne
gynė. Tiesa, at-kai platesne prasme ir kaipo organi
zacija politinės veiklos nesibaidė, jei politine veikla
laikysime dalyvavimą, kovose karuose dėl Lietuvos
Nepriklausomybės. Šis nesusiplakimas su bet kuria
politine partija buvo išganingas at-kų organizacijai,
kai tuo tarpu kitos moksleivių organizacijos, pav.,
aušrininkai, sužlugo, save sutapdindami su socialistais
liaudininkais. At-kai puikiai suprato, kad ir to vadi
namo „purvino“ politinio darbo negalima neigti, bet
reikia jam ruoštis ir, kas tą darbą sugeba, dirbti. Pa
siruošti politiniam darbui buvo įkurta politiniai — or
ganizacinė sekcija. Toje sekeijcje ypač buvo sekama
politine raida. Sekcija išsirašinėjo visų pakraipų laik
raščius, nariai turėjo daryti pranešimus „einamuoju
momentu“, buvo nagrinėjamos partijų programos ir
jų taktika. Nariai turėjo pratintis viešai kalbėti, pra
vesti susirinkimus bei mitingus, suvaldyti darančius
obstrukciją. Kiekvieno susirinkimo pabaigoje buvo
pirmininkavusio kritika. Šioje sekcijoje buvo nagri
nėjami socialiniai, ekonominiai ir politiniai klausimai
Joje buvo aptariamas ir praktinis politinis darbas.
Tiesa, kad at-kai, būdami katalikai, nesidėjo į par
tijas, kurios aiškiai kovojo su religija, bet dirbo visose
kitose, kurios bent religiją toleravo. Tautos Pažangos
ir Krikšč. Demokratų partijose. Rinkimuose į Rusijos
Lietuvių Šeimą at-kai aktingai dalyvavo ne tik Voro
neže, pravesdami tuos atstovus, kuriuos norėjo, bet
rinkimų kampanijoje dalyvavo daugelyje kitų vietų,
ir ten sėkmingai pravesdami rinkimus. Pačiame Vo
roneže at-kai aktyviai dalyvavo visuose visuomenės
susirinkimuose bei mitinguose, ir net atvykimas į Vo
ronežą Kapsuko-Mickevičiaus su inž. Bielskiu ir VI.
Požėla nedavė aušrininkam laimėjimo prieš at-kų va
dovaujamą tremtinių krikščionišką nusistatymą.

Paskirų at-kų dalyvavimas partinėje veikloje jokiu
būdu at-kų nepadarė partijos filiale. At-kai suprato
partijų reikšmę modernioje valstybėje ir tos svarbios
pozicijos savo priešams neužleido. Aišku, kad ši po
litine veikla buvo kova už Nepriklausomą Lietuvą ir
ruošimasis ateityje toje išsvajotoje Lietuvoje praktiš
kai veikti. Tik per trumpą laiką, dar tebesėdint moks
leivio suole ir dalyvaujant viešajame politiniame gy
venime, nebuvo laiko pasiruošti rimtam politiniam
darbui Lietuvoje. Bet Lietuvos atstatymas daugiau
siai buvo at-kų kovos rezultatas. Iš at-kų vadų ar
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jų aktingųjų žmonių Įeit. Antanas Matulaitis, Įeit. Jo
nas Stapulionis, av. Įeit. Juozas Kumpis, av. Įeit. Vy
tautas Riauba, Įeit. Kasperavičius ir kiti sudėjo savo
gyvybes ir kraujo aukas ant Tėvynės aukuro; daugelis
kitų apdovanoti Vyties Kryžiais. Kur nors vienas
Voronežo aušrininkas, paguldęs galvą dėl Tėvynės?
Kuris jų nors vienas buvęs pirmoje karininkų laidoje?
Jeigu ir atsirastų kuris, tai tik jau ne iš jų vadų
tarpo.
Čia negalima praeiti tylomis pro su Voronežo at
kals artimai susirišus} a. a. Vytautą Endziulaitį, kuris,
tiesa, ne fronte žuvo, kovojant su išoriniais Lietuvos
priešais, bet žuvo kovodamas su Lietuvos vidujiniais
priešais — komunistais dėl Kauno darbininkų. Jo
kova buvo sunki. O atilsiui neturėjo net lovos. Jis
mirė, neturėdamas pagalvės po galva.
ATEITININKŲ PERSEKIOJIMAS

At-kai, kaip minėjau, savo veikioje turėjo prieš
akis Lietuvą ir lietuvius tremtinius. Rusų revoliucija
juos tiek tedomino, kiek dėl jos palengvėjo darbas.
Tuo tarpu aušrininkai nuėjo drauge su rusų revoliu
cija. Jie turėjo Įtakos ir savo žmonių gubernijos Vyk
domajame Komitete, kurio sekretorium buvo socia
listas laidininkas Plepys, turėjo savo žmonių Revoliu
ciniam Tribunole, kurio nariu be kitų buvo vienas iš
aušrininkų vadų — Butkų Juzė. (Žinomas bolševikinis
poetas. Neseniai miręs. Red.) Dėl at-kų veiklos aušri
ninkų veikimas tremtinių tarpe buvo paraližuotas, nes
sunkiais carizmo laikais aušrininkai dirbo tik moks
leivių tarpe, su pačia liaudim nebendraudami. Tad
revoliucijos metu jie likdavo mažumoje, renkant
Moksleivių Reikalų Tarybą. Socialistai nepravedė Vo
roneže nė vieno iš keturių atstovų į Rusijos Lietuvių
Seimą, jie su savo bendrais buvo mažumoje profesinių
Sąjungų vadovybėje. Bet jie buvo įtakingi valdžioje.
Todėl, pav., paleido Moksleivių Tarybą ir vietoje jos
paskyrė „Revoliucinę Moksleivių Reikalų Tarybą“.
Komunistai, norėdami panaikinti tautinius nukentėjusiems dėl karo šelpti komitetus, tų komitetų pa
naikinimą norėjo pravesti tremtinių mitinguose, bet
tas darbas jiems, pilnai aušrininkų talkinamiems, ne
vyko. At-kai drąsiai gynė tautinius komitetus, nežiū
rėdami. kad mitingų salėse buvo būriai ginkluotų, net
kulkosvaidžiais, raudonarmiečių, laukiančių vadų įsa
kymo veiksmams. Ir buvo atsitikimų, kad toks įsaky
mas buvo duotas: suimti studentą V. Endziulaitį, A.

Paminklos žuvusioms už Lietuvos laisvę Širvintuose
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Matulaitį ir Žukauską. Juos nuo arešto išgelbėjo
tremtiniai; pavartoję jėgą prieš aušrininkus ir sėbrus.
Carizmo laikais keliais atvejais buvo pasklidę gan
dai apie numatytas kratas, bet jų nesulaukėm, nors
nelegalius laikraštėlius ir ankretas, atsargumo dėlei,
turėjome slėpti. Tuo tarpu revoliucijos metu kratų
buvo, ieškant ginklų. Jų neradus — tuo tarpu buvo
išvengta areštų. Bet neilgam.
Suskilus Rusijos Lietuvių Seimui tik nubalsavus
Lietuvos Nepriklausomybės formulę (socialistai liau
dininkai su socialdemokratais dėl tos rezoliucijos pro
testuodami apleido seimą), šeimas neišrinko jokio va
dovaujančio veiksnio. Tuomet Karių Sąjungos Vado
vybė kreipėsi į tris žinomuosius lietuvius veikėjus:
Joną Jablonskį, Praną Mašiotą ir dr. Kazį Grinių,
prašydama jų pasikviesti talkon dar kelis asmenis ir
tuo būdu sudaryti Rusijos Lietuvių Vyriausią Tarybą.
Tokia taryba buvo sukurta Voroneže. Tarybos nariais
jie pakvietė veikiančių partijų atstovus ir tuo būdu
suorganizuota taryba pradėjo savo veiklą. Kadangi
rusų-vokiečių karas faktinai baigėsi, tad buvo laukia
ma, kad greitu laiku tremtiniai galės grįžti į tėvynę.
Palengvinti grįžimui, Rusijos Lietuvių Vyriausioji Ta
ryba nutarė norintiems duoti asmens pažymėjimus.
Tokių pažymėjimų blankus atspausdino trimis kalbo
mis: lietuvių, rusų, ir vokiečių. 1918 m. vasario mėn.
pabaigoje, vadovaujant lietuviams bolševikams, buvo
padaryta krata kun. dek. J. Jasinskio ir kun. M. Kru
pavičiaus bute, kur buvo prisiglaudusi minėta taryba.
Krata buvo pradėta apie 10 vai. vakaro. Pripuolamai
kun. M. Krupavičius buvo išėjęs į stotį ir jo namuose
nerado. Grįžęs namon ir pamatęs butą apsuptą rau
donarmiečių, jis nuėjo nakvoti kitur. Sekančią dieną,
pasitarus at-kų vadovaujantiems asmenims, kun. M.
Krupavičius buvo prašytas laikinai iš Voronežo pasi
traukti, kol Viskas paaiškės. Jis, paklausęs draugų,
išvažiavo į Kozlovą.
DIDIEJI SUĖMIMĄ!

Tą pat dieną vakare, apie 7 vai., pakartotinai buvo
padaryta krata tame pat bute ir buvo suimtas dek.
kun. J. Jasinskis ir pripuolamai jo bute buvę dail. A.
Varnas ir p. Daukša, (vėliau Metropolio direktorius
Kaune) Tai buvo pirmadienį. Antradienį areštai ir
kratos vyko toliau. At-kai A. Matulaitis ir B. Žukaus
kas bėgiojo, įspėdami kai kuriuos veikėjus slėptis. Bet
jie nesislėpė. Tuo būdu buvo suimti dr. E. Draugelis,
M. Yčas, adv. M. Šleževičius, prof. Z. Žemaitis, kun.
Pr. Penkauskas. Pas prof. Jablonskį buvo padaryta
krata. Areštą ir kratą vykdė Voronežo aušrininkai:
Benderius, Valaitis ir net aušrininkų centro narys
Viktoras Griškelis. Prof. J. Jablonskis, kalbinamas
jų lietuviškai, paprašė susijaudinęs kalbėti rusiškai,
nes, anot jo, ligi šiol kratų metu (o jis jų turėjęs gana
daug) su žandarais kalbėdavęs tik rusiškai. Įdomu,
kad ir socialistą liaudininką — demokratą adv. M.
Šleževičių suėmė aušrininkai.
Nežiūrint to, at-kai per Tremtiniais Rūpinimosi
Kuopos narius trečiadienio vakarą (rodos tai buvo va
sario mėn. 28 d.) sušaukė mitingą. Mitingas buvo
didžiulis. Buvo protestuota prieš areštus ir „Lietuvių
Balso“ uždarymą. Ta pat naktį buvo suimti mitingui
vadovavę ar jame kalbėję moksleiviai ateitininkai: J.
Gražulis, P. Jočys, K. Pašys, J. Petrušauskas, J. Zubrickas, A. Mikšys. Jie visi buvo patalpinti Voronežo
kalėjiman drauge su suimtais Vyr. Rus. Liet. Tarybos
nariais. Kai kurie jų, tardomi liaudies organizacijų
namuose, buvo mušami. Kitiems at-kams. A. Matu-
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laičiui, Sasnauskui pavyko nuo arešto pasislėpti Tambove. Tuo tarpu buvo gauta žinių, kad kun. M. Kru
pavičių Revoliucinis Tribunolas nuteisęs mirti. Jam
buvo nuvežtas sprendimas vieno jo prieteliaus, ir po
to M. Krupavičius, prisidengęs svetima pavarde, iš
vyko Lietuvon, kurią laimingai pasiekęs, pradėjo di
džiulį Tėvynės atstatymo darbą. Po dviejų kalinimo
savaičių, paleido M. Šleževičių ir Z. Žemaiti. Adv.
M. Šleževičiaus rūpesčiu po savaitės paleido ir kitus.
Jau su paleistu adv. M. Šleževičium dek. kun. J.
Jasinskio bute teko kalbėti porai at-kų apie negar
bingą aušrininkų vaidmenį, jis labai susirūpinęs ap
gailestavo tą aušrininku negarbingą žygį ir ta proga
„Ateities Spinduliams“ paaukojo 25 rublius. Ta auka
buvo paskelbta tuose pat „Spinduliuose“.
Atvykus at-kams pas p. Pr. Mašiotą įspėti apie
gresiantį areštą, S. Čiurlionienė, kreipdamosi į juos,
prašė daryti žygių išgelbėti areštuotus, nes, girdi, jūs
vieni dar galite ka nors padaryti“. Ta pati Čiurlio
nienė prieš tai apie at-kus kitką kalbėjo.
Suimtiems at-kams tremtiniai, nekieno neraginami,
rūpino maisto ir lankė.
Nežiūrint to, ateitininkų veikimas nei kiek nesusitrukdė, priešingai, tie įvykiai ugdė kovos dvasią. Ne
turėdami lėšų jie, viešame susirinkime parinkę aukų,
išleido ir išplatino nukreiptą prieš komunistus atsi
šaukimą.
1918 m. pradžios Voronežo at-ku veikla buvo nu
kreipta pasiruošimui dirbti grįžus Lietuvon. Tuo
tikiu buvo sušauktas Rusijos at-ku pasitarimas 1918
m. sausio mėn., kuris prilygo eilinei konferencijai. Pa
sitarime buvo išrinkta likvidaciniai organizacinė ko
misija, kurios uždavinys buvo likviduoti at-kų veikla
tremtyje ir organizuoti Lietuvoje. Tos komisijos na
riai, grįžę Lietuvon, perdavė Lietuvos at-kams savo
archyvus ir, įsijungę į at-kų centrą Lietuvoje, pagy
vino visą Lietuvos at-kų veiklą.
Dar Voroneže buvo aptarti veikimo būdai vokiečių
okupacijos metui ir buvo pasiryžta kovoti su gresian
čia bolševikų okupacija. Numatytos priemonės buvo
tikslingos ir pasiryžimai buvo ištęsėti. Reikia pasa
kyti, kad ne tik Voronežo, bet ir kitų skaitlingų Ru
sijos at-kų kuopų veikla buvo tokia pat sėkminga.
Kovą ir persekiojimus iš kairiųjų pusės at-kai turėjo
pakelti Jakaterinoslave, Jakaterinodure ir kitur. Nei
vienoje vietoje at-kai nepalūžo ir, grįžę Lietuvon, visi
įsijungė į kovą dėl Lietuvos laisvės. Ta kova buvo
laimėta. Ir šiandien su tokiu pat ūpu ir pasiryžimu
vedama kova dėl Lietuvos laisvės turi būti laimėta.
Tik privalome didesnes moksleivių ir studentų mases
laimėti šiai kovai ir pajėgti įkvėpti pasiryžimo ir
aukos dvasios.
Šiuos atsiminimus dedame, norėdami atskleisti tru
putėlį senosios at-kų tremtinių veiklos ir parodyti lie
tuvių tremtinių gyvenimą Voroneže. Atsiminimai yra
istoriniai ir juos reikia vertinti pagal istorinę perspek
tyvą. At-kų politikavimo atžvilgiu dabar laikomės
dar 1927 m. At-kų Fed. vado prof. St. Šalkauskio ofi
cialiai paskelbto nusistatymo: „Ateitininkų organiza
cija jokia prasme nėra politinė organizacija, bet visuo
meninis katalikų nusistatymas, savaime aišku, suima
į save ir tam tikrą bendro pobūdžio nusistatymą po
litiniais klausimais — mes nenorime pasakyti, kad
katalikai neprivalo burtis į politines partijas. Mes
tik pageidautume, kad ir šioje srityje at-kai, išėję
mokslą ir subrendę politinei akcijai, būtų krikščioniš
kos kultūros reiškėjais.“
M. A. S. nariams aktyvus politikavimas yra drau
džiamas.
Red.

A. SABALIAUSKAS

Kodėl aš esu
ateitininkas
(Rašinys konkurse laimėjęs 11 premija)

Įdomus klausimasi Bet atsakymas gali būti dar
įdomesnis. Kaip kapitonas neišveda savo laivo į jūrą,
nežinodamas, kur plauks, taip ir žmogus, darydamas
gyvenimo posūkį, visa gerai apsvarsto. Svarsčiau ir
aš, bet labai trumpai. Gal jūs nustebsite, bet aš vos
10 sekundžių tesvarsčiau.
Ar nori būti ateitininkas?
Kodėl aš atsakiau „taip“?

Tikriausiai ne todėl, kad manęs paklausė geras ir ar
timas draugas ir davė suprasti, kad jis irgi jau tas,
apie kuriuos kalbama. Taip pat ne todėl, kad tai
skambus vardas, ir ne todėl, kad įvairenybių ieškoji
mas būtų man prie širdies.
Apie ateitininkus aš išgirdau nebe pirmą kartą,
nors apie jų organizavimąsi nieko nebuvau girdėjęs.
Tad gal aš aklai į tą organizaciją žengiau? Irgi ne.
Svarbiausia, aš norėjau būti toks, kokie yra atei
tininkai. O su jais aš jau buvau retkarčiais susidūręs.
Daugumas jų buvo mano draugai ir net tokie drau
gai, kurie mane gerokai stebino. Mokėti sujungti fut
bolą su šv. Mišiomis ir šachmatus su mišparais į
dailią harmoniją — tai jau šis-—tas: Jaunimas, nuo
kurio dainų skamba šilai ir dūzgia vitražai — mane
ėmė jaudinti ir veikti. Be žodžių veikė, nes ką dabar
žodis: Žodis, geras žodis irgi jau šis—tas, bet vistiek
tai lieka žodis. O čia — tikras draugiškumas, nelaukta
pagalba net menkniekyje, vargo supratimas, geras
darbelis ar net visas darbas — žodžiu visa, visa mane
stebino. Juk kas galėjo manyti, kad yra tokie „armonizuoti žmonės“? Lig tada, aš težinojau dvi rūšis žmo
nių: tuos, kurie „davatkouja“ ir kurie „chuliganauja“,
bet pasirodė, kad esama trečiosios rūšies žmonių; ku
rie suranda vidurį tarp Bažnyčios ir sporto aikštelės,
arba kurie moka išnešti Dievą pasaulin pro bažnyčios
duris.
Aš supratau, kad mano ir jų idealai sutampa. Va
dinasi, mano kelias yra ateitininkiškasis kelias, tas
kelias, kuriuo ėjo kilnusis italų jaunuolis studentas
Jurgis Frassatti ir jo draugai.
Aš žinojau, kad mano atsakymas bus „taip“. Bet
dar truputį save kritikuoti norisi. Tavo draugai tokie
buvo, bet ar tu būsi toks? Gal visa, kas juos paveikė,
tau negalioja? O antra vertus ar tu ištversi? Tu manai:
ten bus juokai, iškylos ir žaidimai? O darbas? Orga
nizacija, kurios nariai tokie žmonės, nemėgsta dyka
duonių.
Bet! Mano, idealas yra ateitininkiškasis. O idealo
reikia siekti, nors jis ir nepasiekiamas. Jis toks pa
prastas, nors kartu ir didingas . . .
Ir taip per 10 sekundžių aš pasidariau ateitininkas.
Ir dabar dažnai aš turiu „suimti“ save į nagą“, nes
žinau: jaunesniojo draugo širdis fotografuoja. O kai
mes, turėdami, apleisti savo postus aniems, jų to paties
paklausime, ko tada paklausė mano draugas, jie iš
siims visas širdelės foto nuotraukas ir pasakys tą, ką
jos iš mūsų šių dienų bus užfiksavę . . .
Eichstatto Liet. Gimn. VII kl.
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Konferenciją pradedant
(MAS C. VALDYBOS PIRMININKO STUD. VYT. ŽVIRZDZIO ŽODIS, ATIDARANT)

MAS METINĘ (REINO) KONFERENCIJĄ

Niekad dar ateitininkai nebuvo susirinkę konferuoti
šitokiomis aplinkybėmis, kaip dabartinės.
Tiesa, tremties gyvenimas mūsų sąjūdžiui jau ne
svetimas. Ir šiandien vyresniųjų ateitininkų tarpe te
beturime žmonių, aktyviai dalyvavusių heroiškoje atkų veikloje Voroneže ir kitur Rusijoje ano Didž. Karo
metais. Nuostabu, kaip Apvaizda yra nutiesusi ateitininkiškojo likimo tąką: mūsų epochai tenka ir teks
išgyventi dabartinės epochos lopšio dienas ir jos žlu
gimą. Tai liudyja mūsų idealo neklaidingumą. Nuo
stabu ir tai, kad at-kai, dešimtmečiams bėgant, vis
atsiduria panašiose kovos pozicijose su dialektiškai
panašiu priešu. Jeigu at-kai susikūrė kaip kovos są
jūdis prieš nihilizmą ir socializmą, kuris rengėsi
įsikūnyti, jei tąsyk ateitininkų pagrindinis uždavinys
buvo išsaugoti sveiką katalikišką, tautinę lietuvio
dvasią ir ištikimybę savo kraštui, šiandien mes esame
atsikūrę kaip kovos avangardas prieš buržuazijos ir
liberalizmo išugdytą dvasios nihilizmą ir ateistini
gyvenimo stilių. Mūsų pareiga šiandien yra budėti ne
tik sveikos lietuvio dvasios, bet ir pačios tautos gy
vybės sargyboje. Ir jeigu ateitininkų tėvai matė ir
išgyveno Rytų Europos krikščioniškosios kultūros lai
dotuves, mes, jaunosios Lietuvos katalikybės atžalos,
sopulinga širdimi išjaučiame Vakarų Europos krikš
čioniškosios kūrybos krize. Prieš Didįjį Karą katalikų
uždavinys buvo krikščionybės apologija, defenzyva,
šiuo laiku krikščionybė yra iššaukta į ofenzyvinį, kū
rybinį gyvenimą. Mums buvo lemta matyti, kaip Ry
tuose išaugo socialistinis milžinas, kaip ateistinė idėja
davė gyvenimui pavidalą, sukurdama kovojančio ko
munistinio žmogaus tipą, mums tenka taip pat regėti,
kaip Vakarų krikščionybė neįstengia persilaužti į
kūrybinį kelią, dar nepajėgia pati, totalistinės ir
libaralinės dvasios įveikta, pavidalinti bendruomenės
ir paskiro žmogaus gyvenimo.
O epochos veidrody šiandien, mes matom iškylant
ir naują žmogų ir naują kultūrą, gimstančią dar toli
gražu ne iš krikščionybės. Ir toji naujoji kultūra nėra
didelės, tegu ir demoniškos idėjos kūryba, kaip ateis
tinė; ji yra padaras patogiai, sočiai ir sportišku ne
rūpestingumu gyventi besiilginčio žmogaus. Ir šitam
žmogui bus charakteringa, kad visi šventi dalykai, dėl
kurių žmonija liejo kraują: tiesa, idealas, religija liks
tik objektais, dalykais, apie kuriuos verčiau tylėti,
geriau ignoruoti. Dievas, menas, mokslas, net huma
nizmas naujajam žmogui nustoja savo prasmės ir yra
tik skambūs žodžiai, gyvenime neturį vertės. Kultūros,
kaip žmogaus žemiškojo pašaukimo, esmė išsigimsta
ir visos kultūrinės vertybės bei sykiu vadinamasis
humanistinis gyvenimo stilius naujajam žmogui bus
tik margas ir įdomus patogaus gyvenimo pagražini
mas. Sitai kultūrai savas bus jau ne kultūros, bet
pseudo-kūrybos arba neva kultūringos civilizacijos
vardas.
Jeigu žmonijos ilgesys buvo pilnutinis, dvasios
gilybe pasižymintis žmogus — asmenybė, jeigu ben
druomeniniams gyvenime asmuo kažinkMa buvo
aukščiausioji vertybė, šiandien mes susiduriam tik su
schematišku, lėkštu, mažyčiu didelės ūkinės bendruo
menės nariu — vartotoju. Žmogus kaip kūrėjas trau
kiasi. Susidursim su mažu mechanizmo rateliu, kuris,
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pagautas baisaus mašinos tempo, skuba sudilti, su
dilti, suvartodamas galimai daugiau gyvenimo —
mašinos tepalo, nors nežino ir neieško to proceso
tikslo nei prasmės.
Naujai gimstančio laiko žmogus yra pasmerktas
nebejausti, nebeišgyventi. Jam tikrovė tik matema
tiškų skaičių suma. Tarpusavio santykiai — mechanistiniu ir biologiniu pradu gristi. Šis žmogus idealo
neturi, nes jo neieško. Metafizinė kančia del tiesos
nebus jam suprantama, nes jo tiesa — nauda, sotumas,
laimė. Aukštesniojo, metafizinio pasaulio ieškojimas
jam naivi romantika ir pavojinga iliuzija. Jis bus
realus. Gyvenimas jam — sportinis pasismaginimas.
Šiandien taip pat kaip niekad realybe tampa antrajam
šio amžiaus dešimtmečiui prof. Stasio Škauskio taikyti
žodžiai, kad gyvenimu smaginimosi noras yra augan
tis. Šios epochos idealas ir yra nesvarbu kokiom prie
monėm iščiulpti iš gyvenimo viską, ką malonaus jis
gali duoti. Naujasis žmogus pavargo baisiam ir įtužusiame mechanizacijos tiesos reliatyvumo amžiuje. Jis
supasuoja ir pasiduoda paprastai prigimties tekmei.
Žaidimas ir noras kuo daugiau iščiulpti iš vadinamojo
„gyvenimo“ ir bus naujų laikų žmogaus buvimo prasmė.
Ar naujai Vakaruose gimstančio žmogaus charakte
ristika yra tiksli? Ir iš viso, ar toks žmogus formuo
jasi? Deja, šitas procesas yra prasidėjęs jau pora de
šimtmečių atgal ir dabar tik greitėja. Žvilgterėkim į
save: šitokio žmogaus nemaža apraiškų rasime ir
mūsų pačių tarpe. Jau vien tik faktas, kad mūsų vi
suomenė prieš metus (o dar dažnai ir dabar) nesuprato
idealistinio sąjūdžio tikslo, sakydama net, kad ne
reikia jo, nes esą galima sugriauti ramų ir taikų gy
venimą, kalba už tai. Ir mūsų moralinis nuosmukis,
įsivyraujantis beprincipingumas, argi nėra liūdnas
atestatorius? O ir augantis mūsų jaunuomenėje opor
tunizmas ar nėra šito fakto liudininkas?
Ir ne tuščiai ir ne nesąmoningai mūsų filosofai kaip
lik šiuo metu užakcentavo pasaulėžiūros, t. y. savo
tikslo, prasmės ir gyvenimo principų įsigijimo reikalą.
Ne be reikalo ir mūsų spaudoje buvo ginčytasi šitais
klausimais. Ir kaip tik ten išryškėjo, kiek arti šito
naujojo žmogaus mūsų dvasia ir kiek ji toli nuo idėja
pagristo gyvenimo. Humanizmu danstytis nepakanka;
tuščias jis yra be idėjinio prado.
Mums gal nebus nuostabu, kodėl Vokietijos tremty
pačių ateitininkų tarpe dar nėra pakankamai gyvosios
kūrybinės dvasios, kovos polėkio, kurio yra tiek turėję
ateitininkai Rusijos tremty. Jie buvo prieangy kovo
jančios epochos, mes esame rytmety bedvasės, be po
lėkio epochos. Anų laikų žmogus dar tebeieškojo
prasmės ir kovojo už ją, šiandien jis supasavo ir pa
sakė: „Gana metafizikos!“ Ir šitam idėjiniam ir kartu
principiniam pradui abejingumo nuodai nori įsismelkti
į ąteitininkus ir juos užliūliuoti didžiuliam sapnui ir
kartu dvasinės buržuazijos (o paskum ir ateizmo) per
galei.
Bet argi mes galifhe supasuoti? Argi krikščionybė
jau yra rezignavusi? Šiandien pakankamai jau matome
pastangų, siekiančių atstatyti kūrybinę krikščionybės
galią, gražinti ją į žmogaus dvasią ir tuo būdu pada
ryti žmogų krikščioniškuoju kūrėju. Yra jau žmonių
ir sąjūdžių Vakarų Europoje, kurie tiesiog radikaliai
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Ai-ku respublika ant Reino
1. Pavakarys vienoje lietuvių stovykloje

2. Ateitininkiškasis Parnasas Hanau scenoje

Tikrai būtų nustębes ateitininkų tėvas ir garsiųjų
„Gamtos Draugo“ ekskursijų organizatorius prof. Dr.
Pr. Dovydaitis, matydamas minias jaunimo ir vyres
niųjų gegužės 19 d. plaukiant į Hanau. Giedriais vei
dais kuprinėm ant pečių skubėjo Vokietijoj gyvenan
tieji ateitininkai į savajį suvažiavimą-ekskursiją Reinu
geg. 20—22 d.

Pagaliau — ilgiau laukti jau nebegalima. Didžioji
Hanau stovyklos iškilmių salė pilnutėlė: nuo pirma
klasių gimnazistų iki žilstelėjusių sendraugių. Prasideda!
Vlada Prosčiūnaitė skaito alegoriškas eiles apie piktus
Rytų vėjų baisumus, K. Bradūnas apie marą. P. Jurkus
gerai nuteikia klausystojus, paskaitydamas eilių, kaip
pelės graužia meilės laiškus. A. Baronas duoda liūdną
novelę „Valkata“. Lyriškai ir nostalgiškai skamba prof.
Motekaičio smuikavimas (akomponuoja muz. Z. Nomeika); džiaugiamės šeinfeldietės abiturientės skam
binamu romantiškuoju Chopinu, gėrimės dailiais
Scheinfeldo moksl. išpildomų tautinių šokių deriniais.
Pagaliau tautiniuos darbužiuos pranešėja A. Baužinskaitė paskelbia, kad Eichstatto kuopa stato Moljero
„Juokingąsias Pamaivas“. Reikia sutikti, kad Eichstattui pasisekė.
Apie vidurnaktį skirstomas! nakvynei, kuri, tiesa,
nebuvo labai patogi, bet argi jaunimui reikia daug?
Svarbu, kad pakilusi nuotaika. Poilsis buvo mažas, nes
jau 7 vai. rytų specialus traukinys turėjo visus išga
benti į Wiesbaden-Biebrich prieplauką.

Lietuvoje tebesant, Hanau daugeliui gal tebuvo
žinomas iš Dostojevskio romano „Biesų“, kurio veikė
jas senis Verchovenskis kažkada rengėsi rašyti dizertaciją apie tai, kodėl Hanau miestelis neišaugo dideliu
pramonės centru. O vis dėlto Vokietijos tremtinių gy
venime šis sudaužytas Kauno dydžio miestas — cen
tras. Ir į vieną vakarą staiga suplaukė šimtai atei
tininkų. Registratūroje stud. Valančauskas, stud. Krakauskas ir kt. turėjo daug darbo, o dar daugiau kant
rybės. Nemažas susigrūdimas buvo ir prie nakvynių
„meistro“ p. Petrušausko stalelio. Suvažiavimo techn.
organizatoriui kun. L. Jankauskui bei stovyklos kul
tūros reikalų vedėjams ramybės nedavė jau sekma
dienio vakarą atvykę Eichstatto gimn. at-kai, kurie
Ieškojo frakų, baltų kojinių ir dekoracijų: mat, rengėsi
suvažiavimo dalyviams statyti veikalą.

Atvykusieji jau giedojo gegužinėse pamaldose, kai
saulei leidžiantis, gatvėmis nuo stoties dar vis judėjo
dideli suvažiavimo dalyvių būriai. Dar po aštuntos
valandos eilės prie stalų registracijos kambary; visi
kuo greičiau nori gauti spec, pagamintus ekskursijos
dalyvio bilietus, Hanau moksleivių kuopos specialiai
suvažiavimui išleistą kuopos laikraštėlio „Spindulių“
numerį, nes jau tik pusvalandis iki literatūros-meno
vakaro pradžios.
reikalauja įvesti ir bendruomenėn ne krikščioniškosios
formos, bet krikščioniškojo socialinio gyvenimo prin
cipą. Sitai mus džiugina ir kelia. Ir šiandien kiekvie
nas katalikas yra pastatomas prieš alternatyvą: arba
priimti visą krikščionybę kaip religija ir kaip pasau
lėžiūrą, aktyviai formuojančią gyvenimą, arba laikytis
rezervuotai ir leisti augti buržuazijai ir jos gimdomam
nihilizmui bei bedievybei; arba palikti gyvenimą jo
bėgimui, arba pasisakyti už jo kurybiškuma ir iš šito
gimstančią gyvą krikščioniškąją bendruomenę.
Mūsų apsisprendimas yra aiškus: už idealistinę
asmenybę ir už pilnai krikščioniška jos turinį. Atei
tininkai visada kovojo prieš materializmą ir komu
nizmą. jie lygiai taip pat kovos ir prieš naująjį bur
žuazinį, — nihilistinį tipą. Sitam didžiajam savo užda
viniui vykdyti mes semiamės jėgos iš krikščioniškosios
dvasios gilybės. Jeigu pirmieji ateitininkai sugebėjo
išvystyti tokią kūryba ir mūsų tautos gyvenime išbrėžti
tokią ryškią idealistinę liniją, tai todėl, kad jų katali
kiškasis susipratimas tikrai buvo gilesnis ir didesnis
už mūsąjį. Šiuo metu ir mūsų katalikiškasis nusistaty
mas turi sutvirtėti, nes kova už krikščioniškojo žmo
gaus idealą šiais religinės indiferencijos ir metafizinės
ignorancijos laikais bus žymiai sunkesnė. Jaunieji
ateitininkai šitam ir ruošiasi. Mes nesusiviliosime pi
giais humanizmo šūkiais, už kurių slepiasi senas dia
lektinis kelias į ateizmą ir, truputį banalinant, į nau
jus Europos bei pasaulio griuvėsius. Mes nepripažinsime beveidžio humanizmo, kurio mesijas yra žmogus.
Mūsų Mesijas yra Dievas — Kristus Jis yra taip pat

3. Pūsk, vėjeli, nešk laivelį
Jau po šešių prie Hanau-Nord stoties pradeda
buriuotis. Ir kai prieš traukiniui išeinant pasižūri į
peroną, galvoji, kad tautų kraustymasis. Minios. Iš tik
rųjų, nes suvažiavo 282 moksleiviai, 180 studentų ir
130 sendraugių. Dėmesį atkreipia viena kariška, ameri
kietiška uniforma — tai Armijos karo kapelionas Jan
kus. Tarp išvykstančių matome ir šv. Sosto Delegatą
kan. F. Kapočių.
Pirmoji komanda per garsią ir didelę triūbą: „sėsti“,
ir kiekviena grupė užima jai skirtus vagonus.
ir mūsojo humanizmo turinys bei nesudrebąs pa
grindas.

Mes žinome taip pat, kad tik aiškios pasaulėžiūros
ir apsisprendusios asmenybės yra pozityvios gyvenime.
Todėl mūsų negazdina jokie pravardžiavimai, užsipuo
limai ir patyčios, kurių dar nemaža tenka girdėti.
Tegu mes būsime neliberališki nemodernūs ir pri
klausą seniesiems amžiams. Tikrai, mūsų idėja yra
sena, bet mes patys jauni. Šitoji idėja mūsų jaunys
tės kaina taps nauja tikrove. Ateitininkija privalo ir
ji atliks savo naująjį uždavinį. Mes neužurpuojamės
sau privilegijos vieni patys pavidalinti lietuviškąjį
gyvenimą. Mes sveikiname kiekvieną pozityvią ap
raišką visos mūsų visuomenės gyvenime. Mūsų darbo
tikslas nėra pasiekti ateitininkijos dominavimo. Mes
esame tik priemonė didžiajai krikščionybės idėjai lai
mėti. Ateitininkija gali žūti, jeigu tik gilioji ir pil
nutine katalkybės dvasia klestės gyvenime.
Šitą konferenciją, norėdami pažymėti savo dvasios
giminystę su idealistinė krikščioniškąją, vakarų dva
sia, mes vadiname Reino Konferencija. Jos tikslasįkvėpti jėgų ne tik kovai su naujai žmoniją ir mūsų
tautiečius užplūstančią beprasmingumo, buržuažinio
nihilizmo ir pasislėpusio ateizmo banga, bet ir pasi
ryžimo aukotis už tikrojo ir amžinojo krikščioniškojo
žmogaus ir krikščioniškosios bendruomenės kūrybą.
Šitoji kova ir šitokia kūryba yra kartu neklaidingas
ginklas žygyje už Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą.
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Marija“: vakarą baigėne gegužinėmis pamaldomis,
kurias laikė kun. Pikturna.
5. Dievai gotiko bokštų pavėsy

Komanda Wiesbadene: į laivą „žengte . .

Traukinys atidunda į Wiesbadeną. Per dar rytmečio
rasom žvilgantį parką skubame prie Reino. Mūsų bal
tasis laivas „Frauenlob“ jau laukia. Vėl komandos:
moksleiviai į viršutinį denį, studentai ir sendraugiai
pasidalina apatinijį.
Vietiniai vokiečiai mano, kad tai išvykstančių į tė
vynę grupė. „Kad taip būtų“, atsakom, „kad Reinu
būtų galima tiesiog Lietuvon nuplaukti...“
Laivas sukaukia ir ima judėti. Žiūri į putojantį
vandenį ir saulėj žibančius, mašinos ratų sukeltus
krislus ir prisimeni „Gamtos Draugą“. Ak, čia nebus
nei Zapyškio, nei Pažaislio, nepriplauksim Kuršių Ne
ringos, ir saulėj nežibės didiej smėlio kalnai.
4. Tolyn Reino srove
Nors ir Reinas puikus. Pro akis plaukia tos didžio
sios upės Vakarų pasaulio ižimybės, vaizdai. Senobinės
pilys, skendinčios medžių šviežiam žalume, meną Vidu

ramžius ir Europos kultūros vaizdai pinasi akyse. At
krančių vynuogynai primena, kad čia vyno tėviškė.
Visų akys stebi Lorelei uolą, ir kažkas ima deklamuoti
Heine ir Aleksandriškį kartu:
Ich weifi nicht, was soli es bedeuten,
DaB ich so traurig bin. —
Sopulingyn vis niaukias, skliautas,
Daina labyn ir įstabyn ...
Tikrai, laive kažinkas dainuoja. Gal kam pasivai
deno šis laivas, vežąs katalikškojo jaunimo elitą, sim
boliškai: mūsų ateitis, plaukianti į liūdno horizonto
tolumą.
Prof. Benderius ir prof. dr. Z. Ivinskis aiškina vie
toves. Bet tvarkdariai jau skelbia pietus. P. Maldeikienė, p. Motekailieniė ir p. Kuncienė nerimsta ir
liepia pasistiprinti: įkaito ir šeimininkės, besirūpin
damos ekskursantų valgiais. Vien vaizdais juk gyvas
nebūsi.
Tiesa, matėme daug: Koblencą, sugriautą Remageno
tiltą, matėm nemaža griuvėsių liudyjančių, kad pro
čia praėjo dvidešimtojo amžiaus karas, daugeliui iš
mūsiškių primenančiu Vakarų Europos kultūros trage
diją.
Kelionė tęsėsi visą dieną. Vakarop pasiekiamas
Honeff. kur rengiamasi nakvoti. Čia susitinkame su
anglų zonos ateitininkais. Čia ant žalios vejos įvyko
iškilmingasis MAS konferencijos posėdis. Juk esame
suvažiavę ne tik ekskursuoti, bet ir dirbti, ir planuoti,
ir ryžtis, kaip mes galėtume prisidėti atstatyti Europos
dvasios griuvėsius, kokiu budu tinkamiau galėtume
pasitarnauti savo krašto laisvės siekiant. Ir saulei
leidžiantis, skambėjo anoje aikštėje gilus „Sveika
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Rytojaus diena pradedama pamaldomis vietos
bažnyčioje. Dusliai ir iškilmingai aidi lietuviškos gies
mės. Septyni šimtai krūtinių! Po Mišių prabyla šv.
Sosto Delegatas kan. F. Kapočius.
Vėl laive. Šios dienos tikslas — Koelnas. Pakeliui
deniuose vyksta posėdžiai. Į garsųjį Colonium, dar
Romos imperijos laikus atmenantį, mus traukia, garsioji
Koelno katedra. Iš prieplaukos į katedrą einame rikiuo
tėje. Mūsų gretos nusitiesia tiesiog puskilometrį. Atro
do, galėtum savo rankomis apjuosti visą katedrą, Vidu
ramžių gotiko simbolį. Prof. Z. Ivinskis pasakoja didin
gojo pastato istoriją. Fotografuojamasi. Keletas mūsiš
kių turi laimės patekti į katedros vidų. Visa minia
negalime, nes bažnyčia remontuojama: į ją krito net
keturiolika bombų. Todėl ekskursantai, užvertę galvas,
stebi aukštuosius bokštus, tartum dvirankas, ištiestas
į dangų. Vaizdas didingas ir kartu tragiškas. Esame
židiny Europos, kurios senosios šventyklos taip pat ap
griautos, kaip ir modernūs fabrikai. Cituojasi Braz
džionis: „Europa, mano skausmo motina, ak, nuprausk!
savo veidą, karo randais sužalotą.“ Tegu, galvojam,
jei mūsų rankos ir širdys bus tvirtos, dar daugelis
bažnyčių bokštu iškels savo kryžius į debesis. Ne tik
čia: ir mūsų tėvynėje, kur pakelėj smūtkeliai sensta.
Apžiūrinėjam graviūras duryse, šventuosius, pako
pomis sustojusius iki pat bokšto, ir saulėje matosi spin
dintis katedros kryžius. Keistas pasaulis. Čia pat, tuoj
už katedros šventoriaus, kas dar spėja, gali pamatyti
senovinį muziejų romėniškų dievų statulų, rastų kate
dros papėdėje, ir senų romėnų namų mozaikines grin
dis. Iš pirmojo amžiaus. Nuostabi mozaika: paukščiai
ant šakų, didelis povas, margas, uodegos plunksnas
Viskas sudėstyta iš mažyčių akmeniukų. Taip, žmogus
Viskas sudėstyta i mažyčių akmeniukų. Taip, žmogus
ir tada sugebėjo kurti. Matome Jupiterį be rankos ir
Venerą išdaužta akim. Per ilgą istorijos laiką jie neiš
liko. Liko tik nenumaldomas Dievybės ilgesys žemėje,
kuris nesunaikinamas ir žmogui iš širdies neišraunamas.
Techn. suvažiavimo organizatorių kun. L. Jankaus
ką pagauna vokiško Koelno laikraščio atstovas ir nusi
veda į netoliese esančią redakciją „tardymui“. Turim
mes ir lietuvių laikraštininkų savo tarpe: „Eltos?“
„Mūsų Kelio“, „Tėviškės Garso“ redakcijos narius.
Svečių tarpe matosi ir vokiečių jaunimo atstovų.
Grįždami laivan vienoje aikštėje dar matome nuo
paminklo papėdės nuverstą kažin kurį vokiečių karalių.
Jaunimas nesistebi, tik juokiasi: argi ne daug karalių
iš tikrų sostų griūvant esame matę?

Sutikimas su anglų zonos at-kais Horefe
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6. Zigfridas, slibinas ir Jerichono triubos garsai

Plaukdami atgal į Honeffą, sustojam porai valandų
Konigswinter kur radom puikiausią pavasario vakarą,
bet ne žiemą, kad ir karališką. Visi būreliais skubam
į Drachenfels. Puikiam kalne namai su kupolą — tar
tum maža šventyklėlė. Apie ją apsiraitęs tamsus urvas.
Su būriu gimnazistų rankom susitvėrę bandom eiti
Zigfrido keliais, kad galėtume prisiartinti prie slibino,
kadaise daug kenkusio žmonėms. Kažkas urve paklysta
ir susvyruoja grįžti. „Ne, vyruti, į priekį, bene slibino
išsigandai?“ Ir kai akis apipila dienos šviesa, matome
didžiulį akmeninį slibiną; tai tas pats, kurį, kaip pa
davimai sako, Zigfridas nukovęs. Namo viduje randame
mažą Nibelungų istorijos muziejų: paveikslai, vaizduo
jantys Zigfrido kovas, o nemaža ir Reino mitologijos.
Gražu. Patenki į pasakos karalystę.
Laimingas, kuris spėjo užkopti į Drachenfelso vir
šūnę. Iš ten atsivėrė nuostabūs vaizdai į susivingiavusį
Reiną. Sakytum, mėlynas paukštis ilgais, smailiais spar
nais supasi pakalnėje. Matyti toli, gal daugiau, kaip
nuo Šatrijos kalno. Yra vakaro melsvuma aplinkui,
medžių žaluma smenga širdin ir kažkaip gera. O kad
taip iš čia galėtum kurį Lietuvos bokštų matyti: Tada ...
Laivas sukaukė, lyg senis vilkas, savo vaikus šau
kiantis. Pūškuojame Honeffo linkui. Čia žalioje aikš
tėje (nežinia kurios futbolo komandos aikštę okupa
vom), suskamba „Jerichono triuba“ — ekskursijos ju
moro gazieta yra daug juoko, kai kalbama apie pui
kias nakvynes . . . ant grindų, apie karaliaus Send
raugio dukterį, išvykusią Reinu ekskursuoti, apie lituainistui prof. Dambriūnui primestą laišką, kuriame
rašoma, kaip ekskursantas nuėjęs į bahnhofą, nusi
pirkęs fahrkartę su zu zušlagu ir paklausęs eisenbahnerio, ant kurio gleizo ateis zugas . . .
Visų nuotaika kylanti. Bet ši vakarą atsiskiria
anglų zonos ateitininkai. Ekskursijos vardu su jais
atsiveikina MAS C. Valdybos pirm. Vyt. Žvirzdys ir
MAS dvasios vadas kun. Petras Patlaba. Išvykstan
čiųjų vardu atsako stud. J. Rimašauskas ir Blombergo
gimn. kapelionas kun. Juršėnas. Liūdna juos paly
dint, liūdna ypatingai dėl to, kad kai kurie anglų zo
nos ateitininkai jau ryt poryt išvyks emigracijon. į
Angliją.
Trumpai pasimeldę, baigiame dieną.

Žygis į Kblno Katedrą

Gretos griuvėsių mieste prie Reino Kblne

6. Namo, seselės, namo, broliukai!

22 d. rytą keliamės anksti, nes laivos išplauksiąs
punktualiai 7 vai. ilga kelionė prieš srovę iki Wiesbadeno. Susirenkam ir dairomės: argi niekas nepa
vėluos. Žinoma, neapsiėjo. Kažkuris iš sendraugių
atbėgo besiplakančiais apsiausto skvernais, kai laivas
jau buvo padaręs sukinį . . . Sudiev, mielas broli,
pasigailėsi anksti nekėlęs . . .
Laive paskutiniai posėdžiai moksleivių, studentų,
moterų. Popiečiais priekinėje laivo daly girdėti di
džiulės ovacijos. Ten vyksta Federacijos posėdis ir
sveikinami naujai perrinktas Federacijos vadas doc.
dr. A. Damušis ir naujas Federacijos Tarybos Pir
mininkas prof. dr. A. Maceina.
Pakrančių vaizdai tie patys, bet ekskursantų nuo
taika vis crešcendo. Skamba dainos. Posėdžių metu
studentų nebegalima priversti tylėti. Šie braunasi į
posėdžiaujančių flygelį su armonikėliais ir juokų. O
mergaičių šypsenai nėra pabaigos. Tvarkdarių triūboms ir liežuviams darbas.
Popiečiais vyksta MAS konferencijos uždaromasis
pasėdis. To metu grupė Seligenstadto ir Kasselio
moksleivių duoda ateitininkiškąjį pasižadėjimą. Vaiz
das jaudinantis ir ne vienam iš vyresniųjų per skruos
tus rieda ašara. Vakarop darbai baigti. Valio! — ir
viršutiniame denyje šokama. Po vakarienės gaudo
mas! adresų. Jau kokias dvi valandas dainuoja Augs
burgo, Eichstatto, Scheinfeldo, Bambergo moksleivių
jungtinis būrys. Ir kaklai neįskauda. Darosi tikras
meno vakaras su deklamacijom, dainom solo ... Ir
sendraugių karališkoje patalpoje, kurioje vis būdavo
akademiškai tylu ir tik mandagus šnabždesys bėgiojo
nuo staliuko, prie staliuko, pasidarė trukšmingiau.
Seni prieteliai kurie jau buvo besimatę prieš daug
metų, turi pasikeisti paskutinėm frazėm, kurios, žino
ma, yra jau temperamentingesnės.
Liūdna grįžti. Rodos pasiliktumėm viena šeima
ir plauktumėm šiuo laivu visi į rytojų. Per Vakarų
pasaulį į Lietuvą.
Kai Wiesbadene įsėdom į traukinį, atrodė, kad ne
traukinys važiuoja, bet Maino pakrantėmis tęsiasi ne
nutrūkstamas koncertas: dainos ir juokas. Paskum
pasakojo, kad kai kurių gimnazijų moksleiviai, grįžę
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į namus, bijoję rankom kaklus paliesti. Sako, skau
dėję. Ne nuo šalčio, bet nuo dainų.
Moksleivių Sąjungos Centro Valdybos iniciatyva
įvykusi Federacijos ekskursija ir suvažiavimas pavy
ko. Jinai įkvėpė ir uždegė. Ir dabar reikia tik, kad
tvirtėtų ateitininkiškasis solidarumas ir ateitininkiškoji idėja naujom spalvom nušvistų kiekvieno mūsų
širdyje.

Raštu sveikino: J. E. vysk. V. Brizgys ir dr. P. Kar
velis.
Po pertraukos prof. dr. A. Maceina skaitė paskaitą
„Ateitininkų sąjūdžio prasmė“, kuri nors ir įvargusių
dalyvių buvo su įdomumu išklausyta. (Paskaita bus
išleista atskiru leidiniu).
Iškilmingasis posėdis buvo baigtas ateitininkų ir
tautos himnais.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Vokietijoje metinė
(Reino) konferencija
Ji prasidėjo Honeffo geg. 20 d. prasidėjo iškilmin
guoju pasėdžių, kuris buvo tarsi visos Federacijos su
važiavimo atidarymas. Posėdį atitinkama kalba (ja

DARBO POSĖDIS

spausdiname atskiriai) MAS Vokietijoje C. Valdybos
pirm. stud. Vyt, Zvirzdys, į garbės prezidiumą pakvies
damas: šv. Sosto Delegatą Kan. F. Kapočių, Fed. Vadą
doc. dr. A. Damušį, Fed. Dvasios Vadą dr. Gutauską,
Fed. Vado Pavaduotoją prof. dr. Meškauską, kun.
prof. Meškauską, prof. dr. A. Maceiną, prof. dr. Z.
Ivinskį, amerikietį lietuvį karo kapelioną Jankų, Atei
tininkių Tarybos pirm. V. Kulbokienę, kun. Juršėną,
Federacijos gen. sekr. V. Natkevičių, Sendraugių Są
jungos C. Valdybos pirm. dir. St. Barzduką, Studentų
Sąjungos C. Vald. Prezidiumo pirm. J. Pikūną. Darbo
prezidiuman buvo pakviesti: pirm. Scheinfeldo gimn.
abiturientas Vedeckas, sekretoriatan: augsburgiškė O.
Deveikytė, hanaviškė A. Baužinskaitė ir Stadės kuo
pos M. Jurgutis.
Konferenciją sveikino: šv. Sosto Delegatas Kan. F.
Kapočius, pasidžiaugdamas at-kų klestėjimu ir ragin
damas būti ištikimais savo idėjoms, Fed. Dvasios Va
das dr. Gutauskas, Fed. Vadas doc. dr. A. Damušis,
linkėdamas ateitininkam būti dvasios tvirtovėmis,
amerikietis kun. Jankus, kuris pranašavo mus nuvyksiant į JAV ir linkėjo įlieti naujo kraujo į JAV lie
tuvių gyvenimą, prof. dr. Meškauskas perdavė ir
VLIK’o pirm. M. Krupavičiaus sveikinimus. Konfe
rencija pasveikino taip pat kan. prof. Meškauskas,
Sendraugių S-gos pirm. dir. St. Barzdukas, Studentų
Prez. pirm. J. Pikūnas, kurįs paskaitė taip pat Ir Pax
Romana vicepirm. E. Kirchnerio sveikinamąjį laišką,
(spausdiname atskiriai).

Atidaromajame konferencijų posėdy kalba amerikietis
karo kapelionas kun. Jankus. Garbės prezidiume matome
ir Jo prakilnybę šv. sosto delegatą kan. F. Kapočių
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įvyko geg. 21 d. laive, pakeliui į Kolną. Posėdį ati
darė darbo prez. pirm. Vedeckas. Pirmąjį pranešimą
darė C. Valdybos pirm. Vyt. Zvirzdys, nupasakodamas
MAS atsikūrimo istorija, sutiktas darbo kliūtis, pa
vaizduodamas atliktus darbus bei dabart. at-kų
veiklą.
MAS savo darbą Vokietijoje pradėjo 1945 metų ru
denį. Pirmasis tuometinės C. Valdybos, pirmininkau
jamos V. Natkevičiaus, posėdis įvyko 18. 10. 1945.
Charakteringa, kad tą pat dieną ir anglų zonoj, Blomberge, buvo įsteigti moksl. at-kai. Reiškia, ateitinin
kiškasis sąjūdis buvo spontaniškas. Tai yra pirmoji
įsikūrusį moksl. at-kų kuopa. C. Valdybai pradėjus
darbą, tuoj sekė Eichstattas, Augsburgas, Regensburgas (dabart. Scheinfeldas) ir kt. Pagrindinė darbo kliū
tis buvo dar Lietuvoje, kai kieno sudaryta nepalanki
at-kams visuomenės nuomonė, pačių katalikų mažas
organizacinis susipratimas, nereali ir neteisinga baimė
dėl vienybės ardymo, skaldymosi ir 1.1. Darbui kenkė
ir nenormali sąjungos būklė mokykloje. Be to, patys
moksleiviai maža tebuvo patyrę organizaciniame
darbe.
Bet darbas sėkmingai ėjo pirmyn ir 1946 m. ba
landžio 28—29 d. Tūbingene įvyko pirmasis MAS Su
važiavimas. Po jo pareigas perėmė iki šiol dirbusi C.
Valdyba. Paskutiniu metu jos sudėtis buvo: pirm.
Vyt. Zvirzdys, mergaičių skyriaus vedėja R. Somkaitė,
sekr. B. Bernotas, spaudos skyr. vedėjas A. Mažiulis,
„Ateitininko Vado“ red. J. Norkaitis, reikalų vedėjas
ir ižd. Z. Kungys. Metų laikotarpy C. Valdybos sąstate
yra dirbę: J. Vaitkevičius, E. Mykolaitytė, A. Trasikis,
Z. Brinkis. Pirmasis naujosios valdybos uždavinys
buvo tęsti ir baigti susiorganizavimą. Buvo aplanky
tos visos kuopos. Anglų zonai paskirtas įgaliotinis
mokyt. S. Laniauskas. Jis buvo sudaręs tarybą, ku
riai priklausė mokyt. P. Bagdonas, mokyt. Prunskienė
ir kun. Juršėnas. Kuopų skaičius išaugo iki 24. Šiuo
metu moksl. at-kų yra per 700.
Norint pagyvinti veikimą, reikalinga buvo suda
ryti sąlygos veikti viešai. Sį dalyką ėmėsi tvarkyti
šv. Sosto delegatūra ir pasiekta teigiamu rezustatų.
Pereitų metų rudenį Švietimo Vadyba MAS padėtį
mokykloje atitaisė.
Ideologiniam at-kų parengimui buvo organizuoja
mos stovyklos ir kursai: stovyklą 1946 m. rugp. 3-10
Eichstatte, ideolog. kursai Seligenstadte (1947. I. 3—4.)
ir Ausburge (1946. XII. 28—29.). Seedorfe 1946. 28—29.
įvyko anglų zonos moksl. at-kų suvažiavimas, organi
zuotas Anglų Zonos Įgaliotinio. Kursus ir suvažiavi
mą techniškai parengė vietinės kuopos. Raginta kviesti
sendraugius ideologinėms paskaitoms, leista spaudos.
Iki šiol išleisti 9 Ateitininko Bibliotekos numeriai,
vienas num. „Ateities“, ateitininko kišeninis kalendo
rius 1947 m., J. E. Arkivyskupo J. Skvirecko laiškas
moksl. at-kams. Su spauda yra buvę daug sunkumų.
Santykius su kitomis jaunimo organizacijomis MAS
pagrindė draugiškumu ir tolerancija Su Lietuvių
Skautų Sąjunga 1946 m. spalių mėn. buvo pasirašytas
draugiškumo susitarimas, padėjęs tvirtą pagrindą
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abiejų sąjungų bendradarbiavimui. Darbas kuopose
dabar jau normalėja: beveik visur dirbamo atskiruose
būreliuose, leidžiami savi laikraščiai, rengiami literat.
teismai, šventės, organizuojamos sporto sekcijos. Nau
joji C. Valdyba turėsianti baigti pradėtuosius darbus:
baigti išdirbti at-kų veikimo metodus, parengti naujas
veikimo programas, parengti trėmojes, atitinkanti są
jungos statutą ir 1.1.
Padėkojęs visiems, rėmusiems Centro Valdybos
darbą, ypat. sąjungos dvasios vadui kun. P. Pat labai,
Vyt. Žvirzdys pareiškė dabartinės C. Valdyoos atsista
tydinimą.
Anglų Zonos Įgaliotinio vardu apyskaitinį 9 mėn.
darbo pranešimą padarė Įgaliotinio Tarybos narys
mokyt. P. Bagdonas. Už anglų zonos moksleivijos iš
judinimą dėkingumo vardan Įgaliotiniui ir Tarybai
daug plojama.
Revizijos komisijos vardu pranešimą dar,, dr. P.
Kisielius, iškeldamas teigiamas ir neigiamas darbo
puses.
Vėliau vyko naujų Centro organų rinkimai. Susi
rinkimas pareiškė pasitikėjimą senajai valdybai. Fravedus balsavimus, naujon C. Valdybon išrinkti; R.
Somkaitė, A. Mažiulis, dr. K. Bobelis, J. Norkaitis,
Z. Kungys, Vyt. Žvirzdys. Revizijos komisijon išrink
ti: dr. P. Kisielius, stud. J. Zaikauskaitė ir stud. Pr.
Joga.
Išsiaiškinus kai kuriuos veikimo klausimus, posė
dis baigtas.

Studentų Ateitininkų Sąjungos Posėdis

Jis įvyko geg. 22 d. laive. Ji atidarė ir pravedė
Stud. Sąjungos C. Valdybos Prezidiumo pirm. stud. J.
Pikūnas. Jis padarė ir pagrindinį pranešimą iš stud,
sąjungos veiklos. C. Valdybos Prezidiumas rugpiūčio
mėn. organizuoja stud, at-kų studijų savaitę, kurios
metu bus nagrinėjama at-kų ideologija, svarstomi ir
diskutuojami religijos, kultūros, mokslo, filosofijos,
meno, technikos klausimai. Prelegentais šiom studijų
dienom kviečiamos geriausios tremty esančios lietuvių
akademikų jėgos. Numatoma apie 100 studentų-dalyvių. Nutarta tęsti „Studentų Dienų“ leidimą. Papil
domą pranešimą tuo reikalu padarė C. Valdybos Prez.
spaudos skyriaus referentas B. Ulozas.
Pirm. J. Pikūnas informavo taip pat apie santykius
su Pax Romana, nupasakodamas paskutinį pokalbį su
Pax Romana vicepirm. E. Kirchner ir gen. sekreto-

Mergaičių posėdis

Posėdį atidarė C. Valdybos mergaičių skyriaus ve
dėja stud. R. Somkaitė, jam pirmininkavo eichstattietė
D. Vėlačiūtė, sekretoriavo scheinfeldietė L. Apanavičiūtė. Posėdy įdomią paskaitą „Kasdienis ir šven
tadieninis sielos rūbas“ skaitė VI. Bražaitienė. (Bus
išleista atskiru leidiniu). Susirinkusias ateitininkes
pasveikino šv. Sosto Delegatas Kan. F. Kapočius.

Seligenstadt’o moks, at-kų grupė Reino konferencijoj

vyko geg. 22 d., jau grįžtant į Viesbadeną. Posėdžiui
pirmininkavo augsburgiškis A. Kasulaitis, sekrete riavo: K. Trimaką.; iš Muncheno ir Vygantas iš KleinWittensee. Posėdi’ labai turiningą paskaitą ir rimtą
paskaitą „Ateitininko vyro uždaviniai tremtyje" skai
tė J. Girnius. (Paskaita jau spaudoje) atskiru leidiniu.

riato atstovu Rudi Salat. Pax Romana organizuojanti
efektingą paramą liet. kat. studentams. Ji žadanti
padėti mūsų studentams ir emigracijos atveju. Rug
piūčio mėn. Bavarijoje {vyksiąs tarptautinis kat. stu
dentų organizacijų atstovų suvažiavimas, globojamas
Pax Romana, Jame dalyvauti pakviesta ir Stud. Atei
tininku Sąjunga.
Po pranešimo vyko diskusijos įvairiais organiza
ciniais bei studijų-profesiniais reikalais. Diskusijose
dalyvavo kolegos. Šeškevičius (Freiburg), gyd. Kisie
lius, J. Kakarieka, gyd. Bobelis (Tubingen), Alkevičius, Smilgevičius (Mūnchen), Pocius (Stuttgart).

Uždaromasis posėdis

Sendriaugių Sąjungos posėdžiai

įvyko paskutinę ekskursijos dieną, geg. 22 d laive.
Nuotaika visų pakili. Nenutrūkstamas dainavimas,
belaukiant, kol atvyks šv. Sosto Kan. F. Kapočius,
Fed. Vadas doc. dr. A. Darnusis, naujai išrinktas Atei
tininkų Tarybos Pirmininkas prof. dr. A. Maceina.
Atvykusieji sveikinami griausmingu „valio“. Posėdį
praveda darbo prez. pirm. Vedeckas. Posėdy kalbėjo
kan. F. Kapočius ir dr. A. Darnusis. Grupė Seligenstadto ir Kasselio moksleivių davė ateitininkiškąjį pasižadėjįmą. C. Valdybos skelbtojo konkurso laimėto
jams įteikiamos premijos (žiūr. „Mes svetimoje že
mėje“ skyrių).
Po iškilmingosios posėdžio dalies sekė meninė pro
grama. Seligenstadto akordeonų duetas pagrojo porą
linksmų dalykėlių, P. Aleksandravičiaus vad. Seligen
stadto vyrų trio lyriškai nuteikia savo dainomis, ma
žytė iš Bambergo deklamuoja Brazdžionį ir Kasselio
jaunieji labai melodingai paskudučiuoja. Konferen
cija baigiama Vyt. Zvirzdžio žodžiu ir ateitininkų bei
tautos himnais.

Sendraugiai turėjo du posėdžius, pravestus C. Val
dybos pirm. dir. St. Barzduko. Pirmajame posėdy
adv. V. Vaitiekūnas darė pranešima apie tarptautinius
horizontus ir Lietuvą, antrajame dr. VI. Viliamas emi
gracinėmis problemomis. Šie aktualūs reikalai ap
svarstyti visu rimtumu ir padarytos atitinkamos iš
vados.

Vyrų posėdis

Federacijos atstovų konferencijos posėdis

įvyko baigiantis kelionei, geg. 22 d., laive. Posėdį ati
daręs ir susirinkusius pasveikinęs, Federacijos Vadas
doc. dr. A. Damušis pakviečia darbo prezidiumą: dir.
St. Barzduką, dir. St. Lūšį ir p. V. Kulbokienę; sekre
toriauti stud. L. Eitmanavičiūtę ir stud. V. Kuprį.
Pirmininkaujantis St. Barzdukas kviečia Fed. Vadą
daryti pranešimą. Doc. dr. A. Damušis konferencijai
išdėsto organizavimosi sunkumus, bendrais bruožais
nušviečia įvykdytą darbą ir konstatuoja, kad šiuo me
tu Federacijos susiorganizavima galima laikyti baigtu.
Dabar yra laikas patiekti tremties ateitininkijai kon-
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atliktas vos per pusantrų metų, sunkiose bei neį
prastose sąlygose yra didelis, lemtingas tremtinių gy
venime ir vertas daugiau, negu aplodismentų.
Konferencija reiškia savo pasitikėjimą doc. dr. A.
Damušiui ir prašo atsiimti atsistatydinimą. Konferen
cija nutaria, kad Vyr. Vadas renkamas ne tik Vokie
tijoje esančiai at-kų tremtinių Federacijai, bet turint
eventualios emigracijos atvejį, su teisėmis vadovauti
Fedaracijai. išbarstytai po visa pasaulį ir ne tik iš
Vokietijos. Plojimų audrai nenutilsiant, doc. dr. A.
Damušis savo atsistatydinimą atsiima ir tuo būdu jam
vėl patikima Federacijos vadovybė.
Būrelis pirmojo at-kų suvažiavimo Tiibingene 1946 met.
balandžio mėn. dalyvių

kretizuotinieji uždaviniai ir gairės, kaip savo laiku
jas buvo patiekęs prof. St. Šalkauskis. Šiuo metu
jau yra per 700 moksleivių, 500 studentų ir 2000
sendraugių Apibudinęs Federacijos Vyr. Valdybos ir
atskirų sąjungų veiklą organizaciniame ir ideol.
švietimo darbe, ateitininkų spaudą, iškėlęs ypatingai
šiuo metu at-kams reikalingo solidarumo mintį ir pa
dėkojęs savo bendradarbiams, Fed. Vadas savo neilgą,
bet turiningą pranešimą baigė, pareikšdamas savo at
sistatydinimą ir linkėdamas, kad ši konferencija pil
nai grąžintų at-kų organizavimas! į Federacijos sta
tuto rėmus.
Stiprūs aplodismentai palydi kalbėjusį Ištikrųjų

Tau, bičiuli
(Atkelta iš 11 psl.)
bet nepyk, jei žaidime laimė kitiems šypsosis. Sėdėk
tiesiai, rankas ant stalo padėjęs ir nesisukinėk į visas
puses, lyg vėjo rodyklė.
b) Draugiškas būk visiems: mokytojams ir moki
niams; mažuosius stenkis globoti, silpnesniuosius visada
užtark, bet niekada nenorėk kumščiu tvarką įvesti:
tikrai gražiai išsiauklėję jaunuoliai netik niekada ne
sipeša, bet taip pat vienas kito nepravardžiuoja, liežu
viu ar „trijų pirštų kombinacija“ vienas kitam akių
nesmaigsto, „apsiėdę“ — vienas kito neatstume, neš
vankiai nekalba ir nesikeikia, nes tuo „menu“ nebent
tik piemens ir vežikai didžiuojas; niekada nesijuok,
kai draugas atsakinėdamas suklysta: šiandien jį. rytoj
tave skaudūs liežuviai plaks! Silpniau besimokančiam
visada paaiškink ir padėk, nesiduodamas ilgai prašo
mas ir nereikalaudamas už tai ypatingos padėkos.
Bet save tikrai gerbiąs moksleivis negali prašyti
klasės draugų, kad tie, jam pamoką atsakinėjant, iš
vietų pasakinėtų, ar, rašto darbą rašant, lapeliukais
pagelbėtų. Žinok, kad tuo parodai savo silpną būdą:
iš pat jaunų dienų imi eiti negarbingos apgaulės keliu.
Tuo būdu ne mokytoją, bet pats save skaudžiai „ap
mausi“. Jei tavo sąžinė nedaro priekaištų, tau negar
bingai elgiantis mokyklos suole, tai ji vėliau gali tylėti
ir gyvenime, kai reikės svarbius klausimus spręsti.
Būk atviras ir tiesus: geriau mažiau, bet savo paties
jėgomis! Gerbs tave už tai ir mokytojai, ir tavo drau
gai, ir tu pats būsi patenkintas!

(IŠ ATEITININKO BIBLIOTEKOS NR. 4)
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Toliau seka Federacijos Tarybos rinkimai. Pagal
statutą tarybos pirmininkas yra kartu ir Fed. Vado
pavaduotojas. Beveik vienbalsiai Federacijos Tarybos
pirmininku išrenkamas prof. dr. A. Maceina. Išrinkta
sis entuziastingai sveikinamas. Tarybos nariais iš
rinkti: prof. dr. J. Meškauskas, prof. dr. Z. Ivinskis,
prof. St. Yla, prof. S. Sužiedėlis, dr. J. Grinius, J.
Girnius. I Kontrolės Komisiją išrenkami: Aleknavi
čius, kun. L. Jankauskas, B. Žukauskas. Kūrybinėj
nuotaikoj, ryžtingai žvelgiant į ateities darbą, pradėjęs
Federacijos atstovų konferencijos posėdis baigiamas
at-kų ir tautos himnais. Konferencijoje dalyvavo 23
moksleivių, 25 studentų ir 30 sendraugių kuopų atsto
vai. Vyr. Fed. Valdybos Prezidiumą dabar sudarys:
Vyr. Vadas — doc. Dr. A. Damušis, Vyr. Vado pavad.
— prof. Dr. A. Maceina, Fed. Dvasios Vadas — Dr.
Grutauskas, gen. sekretorius — V. Natkevičius.

BERNADAS BRAZDŽIONIS

Benamius daina
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai
Tavo vasaros aukštas dangus
Šauks mane ir vilios — atgalios, atgalios,
Širdį skels tartum varpus žvangus.
Be tavų spindulių, tavo žemės kelių,
Man pailso kelionėje kojos, '
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.
Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų,
Daugel krito kovoj dėl tavęs, —
Ju mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamiu sūnų už kalvų ir kalnų
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.
-s
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ergaičią ateitis
Gyvenimo menininkė
Juo mažiau žmogus jaučia, juo
mažesnis jis yra žmogus.
Šatrijos Ragana.

Gyvenimo takas
Į pačių didžiųjų mūsų tautos auk
lėtojų ir menininkų eiles reikia įrašyti
vienos lietuvės moters, Marijos
Pečkauskaitės — Šatrijos Ra
ganos vardas. Kilimo jinai iš Žemai
čių bajorijos (gim. 1877 m. vasario
24 d. Medingėnuose — taigi, šį mė
nesi minime 70 m. nuo jos gimimo).
Dėl silpnos sveikatos mokėsi na
muose. Jos didžiausioji auklėtoja —
neužmirštamoji, „Sename Dvare“
įamžintoji mamatė. Biografiją gali
me sužinoti iš josios kūrinių (ypat.
„Sename Dvare“, „Viktutė“, „Vincas
Stonis“. Marija — atsivertėlė lietuvė,
paskum ir aktyvi tautinio fronto
darbininkė. Marija — savos aplin
kos, liaudies, švietėja; ji ir karitatyvinio darbo ( o jo tada labai daug
buvo ir be galo reikėjo) organizatorė
ir vykdytoja. Ji rūpinasi ligonimis,
šelpia neturtinguosius. Pečkauskaitė
— mylinti muziką (gražiai skambino
pianinu), grožį, gyvenime jautri
kiekvienam žmogiškosios dvasios ir
žmogiškojo skausmo virpesiui. Šis
dvasinis jautrumas, kuris dažnai jos
kūryboje nuskamba lyrizmu, buvo
pagrindinis jos asmenybės bruožas,
įgalinęs ją visus suprasti, visiems
dirbti ir aukotis. Marija ir nueina
į pedagoginį darbą, prieš tai dar
Šveicarijoje (Zūrich'o universitete)
klausiuos! garsiojo pedagogoFoersterio paskaitų. Foersterio idėjas ji vė
liau ir Lietuvoje skelbė (yra išver
tusi ir jo „Jaunuomenės auklėjimą“,
„Mokėk Gyventi“). Lietuvon grįžusi
dirba Trakų, vėliau Marijampolės
mergaičių progimnazijoje. Savo auk
lėtinių mylima, o pati tik joms ir
tegyvenanti. Karui praūžus pro Lie
tuvą, persikėlė į Židikus. Čia kuk
liai, nesiafišuodama, gyvena ir dir
ba: rašo, organizuoja šalpos darbą,
net pati kaimuose renka aukas ir
jomis šelpia ligonis. Buvo savo apy
linkės apaštalas ir visų vargstan
čiųjų angelas sargas. Bet ir ji pati
nemažiau suvargusi, kaip ir jos šel
piamieji. Kaulų džiova naikina jos
kūną. Tik dvasia galinga. Stipry
bės semiasi iš tikėjimo ir žmonės
kiekvieną rytą sutinka ją švento
riuje grįžtančią iš rytinių Mišių.
Reikia rūpintis sveikata, gydytis rei-

RAŠO V. PL.
kia vykti į užsienį, bet kuom — jei
savo pinigus kitiems yra išdalinusi?
Tenuvažiuoja iki Kauno. Bet svei
kata, kaip ir jaunystės jėgos, nebe
grįžo, ir Židikuose ji 1930 m. rugpiūčio 24 d., išsiskiria amžiams su
žeme ir žmonėmis, kuriuos taip labai
buvo mylėjusi.
Šatrijos Ragana buvo vienos Vy
tauto D. Un-to at-kių korp! garbės
narė.
Š. Raganą mūsų un-tas buvo ap
dovanojęs daktaro titulu.

Rašytoja
Rašyti ji pradėjo anksti ir jau
1903 m. Amerikoje atskira knyga at
spausdinama jos „Viktutė“. Raštų
palikusi yra nemaža: pedagoginę

talizmą, tą limonadinį, išblukusį,
perdėtą jautrumą, Pro vaikišką
džiaugimąsi būtimi, pro ašaras, ku
rios išlietos iš laimės, pro ilgesiu
ataustus žmogaus ir žemės gyvenimo
peizažus mes juntame tyrą moteriš
ką sielą ir tvirtą charakterį. Apie
šią sielą būtų galima pasakyti
Goethe’s žodžiai: „Das ewig Weibliche zieht uns hinan“. (Amžinasis
moteriškumas patraukia mus). Iš vi
sų Š. Raganos raštų kalba medūziškai jautrios prigimties idealiste.
Tokia būdama, ji ir pasaulį grožio
bei idealios meilės spaltomis piešė.
Jos raštuose veikia ne verkšlenimo
ir tuščios svajonės, bet iš gilios mei
lės kylančio veiksmo žmogus. Tokia
buvo ir ji pati. Ir Marijos pačios
gyvenime jos jautrumas ir jos valia
buvo harmoningoje sintezėje.

Gyvenimo prasmė
Pečkauskaitė — dieviškojo ilgesio
moteris, vis aukštyn į Saulių Saulę
skrendanti iš vikšro išridėjusio dru
gelio sparnais. Tas ilgesys — Ab
soliuto ilgesys ją traukte
traukė tobulėjimo taku ir liepė spon
taniškai visur ieškoti grožio, kadangi
jis yra Absoliuto, Nepasiekiamojo —
Dievybės atspindys. Todėl grožį
Š. R. laikė didžiu žmogaus auklė
toju. Kaip tai sutampa su mūsų
ideologo prof. St. Šalkauskio min
timi: „menas — grožiui, grožis — gy
venimo tobulumui“. Ir kaip tai kalba
prieš bet kokį grožio ir grožėjimosi
degradavimą į paprastą malonumą.
Sis ilgesys Marijai davė ne tik
sparnus
idealo pasaulin kilti, bet
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos
kankino ją, ilgom naktim vargino.
Ragana (1877—1930)
Jis kėlė begalę klausimų mamatės
„Motiną auklėtoją“, baletristikos (be lūpomis: „Kodėl žmogaus esmė yra
minėtųjų): liūdną „Irkos tragediją“, ilgesys? Kodėl žmogus, nutvėręs tai,
„Mėlynąją Mergelę“, „Iš daktaro ką buvo vijęsis, apsivylęs sako: ne,
pasakojimų“ ir kt. Ypatingai šiais tai ne tai! Kodėl žmogaus sieloje
laikais skaitydamas jos apysakas, žydi gėlės, kurių kvapu niekas nekažkaip atsigauni. Iš perversijų pil sigėri? Kodėl viso ko galas yra mir
no, melu atausto gyvenimo, iš gyve tis?“ Tuos visus klausimus P. aiški
nimo, kur teisybė ir aukštieji prin nosi, tvirtai stovėdama ant krikščio
cipai yra sutrypti, kur tarpusavio nybės pagrindų. Ilgesys ją turi nu
žmonių santykiai paremti apsiskait- vesti į Dievybę, kur yra susijungęs
liavimu, pakyli į šviesų, harmoningą, žemės gyvenimas su idealiuoju pa
teisybės ir žmogaus supratimu, bei sauliu; mirtis turi atnešti naują,
tyra meile persunktą pasaulį. Gud amžinojo džiaugsmo gyvenimą: ji tik
rios šių dienų galvos tarsis randan perėjimas į tobulybės karaliją, kur
čios jos dalykėliuose daug naivumo. ilgesys užgęsta. Tikėjimas Dievo
Numos ranka ir sakys: „Tuščios sva esimu, žmogaus nemirtingumu, gili
jonės, sentimentalu!“ Bet jos raštų krikščioniškoji pasaulė
romantika nėra panaši į sentimen žiūra Pečkauskaitei davė anos mil-
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Alles Vergangliche ist nur ein
Gleichnis.
Goethe
Raudoniesiems saulėlydžiams be
gęstant, baltų rožių sidabrinės akys
žiūri į mane pro langą.
Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir
glaudžau prie žiedo karštą kaktą ...
Motin mano! Ar ne tavo rankosbaltos meilios, kvapios ir švelnutės
— taip mane meilingai glamonėja?
Ar ne tavo rankeles brangios?
Ašaroms apsirasojo žiedas.
O pro langą sidabrinės akys žiūri
vis. Ir jųjų kvapo bangos audžia
seną seną aukso sapną.

žiniškos jėgos gyventi taip, kaip ji
gyveno. Jos požiūriu, „gyvenimas
nėra kažkokia laimės duodamoji
įstaiga, bet sunki, varginga tarnys
tė“. Taigi, gyvenimą įprasmina ne
laimės ieškojimas, bet idealistinis
tarnavimas Dievui ir žmonėms.
Pečkauskaitės gyvenimą apvaldė
viena idėja: gyventi savo tėvynės ir
žmonių gerovei, jų krikščioniškajai
didybei. Ji manė, kad labiausiai tau
tai ir žmonijai naudingas yra krikš
čioniškasis žmogus. Štai kodėl P. su
skaudama širdimi savo raštuose yra
kalbėjusi apie tuos, kurie skiepyja
Lietuvai bedievybės ir, jos žodžiais
„Viktutėje“, socializmo nuodus.
Lietuvės moters paveikslas

Butų dar daug kas kalbėti apie
Mariją. Kaip apie auklėtoją, kaip
apie lietuvę patriotę, rašytoją, kaip
apie socialinės akcijos organizatorę,
kaip apie giliu žmoniškumu, Dievy
bės ilgesiu ir idealistiniu kūrybin
gumu persunktą asmenybę.
Norėtųsi tik viena priminti:
Pečkauskaitė, kaip niekas kitas mū
sų literatūroje, yra sukūrusi nuosta
bų motinos paveikslą: dieviško ilge
sio pilnos, grožį visa būtimi mylin
čios, pareigingos, altruistės, patrio
tės lietuvės moters portretą. Ar šio
portreto, kurį Š. Ragana, kaip didelė
gyvenimo menininkė, atbaigė savo
gyvenimu, bruožai ir spalvos nėra
pakankamai ryškūs ir žavūs, kad ga
lėtų įsispausti ir į mūsų sielas? Į tai
atsakykite jūs, mielos skaitytojos.

24

Už miškų, už upių, tarp daubų ir
kalvų stovi seno dvaro medinis rū
mas. Neaukštas, bet ilgas ir platus,
su dideliu prieangiu ant baltų stiebų
rymančių, pilnas meilių kampelių,
jaukus ir šiltas, ištikimas visų mūsų
džiaugsmų ir liūdesių savo prieglobstin priėmėjas. Prieš jį didelis mie
gūstas tvenkinys paslaptingomis gel
mėmis, vakarais mėnesių ir žvaigž
džių auksinamas ir įsigiedojęs, įsi
kvepėjęs, įsisvajojęs sodnas.
Meilingai glaudžia sodnas prie pla
čios krūtinės tvenkinį ir rūmą — iš
tikimus savo draugus ir šnibžda
jiedviem kaž kokias nepabaigiamas
pasakas, kažkokias bylas slėpiningas,
ilgas, amžinas godas. O tuodu klau
so — tylūs ir susimąstę.
Yra sode mažas pussalėlis, į tven
kinį įsikišęs, spirejų žydinčių krūmų
uždengtas, visas gėlėmis apibertas.
Ant jo kranto auga gluosnis, kurio
stuobrys, matyti, kitąsyk nukirstas,
išleido tris naujus stuobrelius ir su
darė tarsi fotelį, kuriame labai pa
togiai galima sėdėti atsilošus. Kanakados radova tą kampelį su mamate.
Mamatė išpiovė ant vieno stuobrio
mano raidę ir tarė:

— Dabar čia bus tavo fotelis, Iru
sia. O kai čia sėdėsi, atmink numa
tę, ir vien geros ir gražios mintys
teateina į tavo galvelę.
Šį pavasarį dažnai sėdžiu gluosnio
fotely, nes ruošiu dovanėlę mamatės
vardinėms. Žiemą pramokau išsiu
vinėti ir užsigeidžiau pirmąjį savo
darbo vaisių jai paaukoti. Už savo
pinigus nupirkau reikamos medžia
gos, ir štai, pasislėpus fotelyje, kad
mamatė nematytų, siuvu staltiesėlę
spintelei pas jos lovą. Pasirinkau
šią dovaną, ne kitokią, giliai viską
apgalvojusi. Vakare, mąsčiau, kai
mamatė paskaičius, norės užgesinti
žvakę, jos paskutinis žvilgsnis puls
ant mano staltiesėlės ir ji užmigs,
apie mane mąstydamas. O rytą pir
mutinis daiktas, jos žiūrimas yra
laikrodis ant spintelės ... Ir čia vėl
turės mane atsiminti.
Viršum mano galvos gieda ir
čiulba paukšteliai; toli, antrame
tvenkinio krante, kalena gandras;
ties mano kojomis mėlynuoja dan
gaus ašarėlių giria, stabėdamos savo
atvaizdu tvenkinio veidrodyje. Kaž
koks saldus, tarsi medaus kvapas
kutena man nosį-bet nepaisau mieko

Iš Tiibengeno studenčių ateitininkų
gyvenimo
Nuostančiai mažai ka galima iš
girsti mūsų tremties spaudoj apie
organizacinį moterų ar mergaičių
veikimą. O juk nepriklausomoje Lie
tuvoje nemaža šioje srityje buvo
pasiekta. Tad kodėl gi dabar tokia
tyla? Atrodo, kad nevertėtų palai
doti to, kas netolimoj praeityj buvo
laimėta. Tuo reikėtų daugiau susi
rūpinti studentėm ateitininkėm.
Tūbingene studijuojančios atei
tininkės pirmuosius žingsnius jau
žengia. Jau 1946 m. pavasarį buvo
įkurtas tarpkorporacinis studenčių
ateitininkių būrelis. Mergaitės, da
lyvaudamos bendrame veikime, savo
barely aktyviai nagrinėja ir speci
fines, moterims aktualias temas.
Dabartiniu metu narių turime 25 ir
kelias kandidates. Būrelis turi savo
valdybą, kurios pirmininkė yra J.
Tumasonyte, Būrelis palaiko ryšius

su savo centriniu organu, Ateitinin
kių Taryba. Susirinkimai daromi
kas trečia savaitė. Būrelio narės pir
maisiais
mėnesio
sekmadieniais
praktikuoja šv. Komuniją ir yra numačiusios ligonių bei kalinių lanky
mą. Kultūrinėj srity būrelis beveik
nieko nepasireiškė, ries dauguma
narių yra medikės, kurios turi daug
tiesioginio studijų darbo. Ateitinin
kių geros bičiulės Dr. Karvelienės
dėka yra užmegsti glaudūs ryšiai su
užsienio katalikių mergaičių sekci
jomis — „Federation Internationale
de jeunesse Feminines Catholiques“,
iš kurių gauname ne tik laiškų, bet
ir spaudos. Be to, 4 mūsų atstovės
yra kviestos dalyvauti tarpautiniame
kongrese, kuris įvyks 1947 m. rugsė
jo mėn. Romoje. Daroma pastangų
ten patekti, nes tai reta proga pri
minti pasauliui ir mūsų brangios tė
vynės Lietuvos vardas.
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ir vis tik siuvu kuo uoliausiai. Taip
man saldų, linksma, mąstant, kaip
nudžiugs mamatė, šį mano darbelį
pamačius. Ir didžiuodamosi žiūriu
į savo veikalą — iš tikrųjų menką
ir ydingą, bet mano akyse labai gra
žu. O paskui atsimenu mamatės no
tą, kad man čia sėdint, tik geros
mintys ateitų į galvą, ir mąstau,
kad juk negali būti minčių geresnių
už tą, kaip patiekti džiaugsmo savo
mamatei.
— Irusia!
Krūptelėjau, išgirdus mamatės
balsą. Greit sudėjus darbą, paslėpiau
jį už krūmų ir nubėgau.
Įėjus į taką, einantį nuo alėjos,
pamačiau antrame jo gale mamatę.
Ėjo man priešais, vesdama už ran
kos mano mažesnyjį broliuką. Ne
turėjo užsidėjusi skrybėlės, tik su
baltu skėteliu dengės galvą nuo
saulės. Jai taip einant, visai saulės
spindulių apibertai, šviesus, melsvai
pilkas rūbas, apsiaučiąs jos gražų,
laibą stuomenį, buvo panašus į sau
lės nušviestą debesėlį. Skėtelio,
paūksmėje juodavo ant galvos storų
kasų vainikas. O iš blankaus veido
liūdnai ir meiliai žiūrėjo juodos di
džiulės akys iš po antakių, lyg
kregždės sparnai. Mažas Jonelis ša
lia jos su savo balta eilute, nesenai
pakeitusia jupelę, ir didele skrybė
laitė atrodė, kaip išlindęs iš krūmų
pasakos nykštukas.
— Esu, mamate! — sušukau, pri
bėgus ir liemenį jai apkabinus.
O ji, su rankele mano veidą glos
tydama, paklausė:
— Savo fotelyje sėdėjai, Irusia? O
ką ten dirbai?
Per jos lūpas pralėkė lengvutė
šypsena, o man dingtelėjo, ar tik ji

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ
KONFERENCIJA

Sausio 27 d. Augsburgo įvyko
Tremtinių Sendraugių
Sąjungos
Konferencija. Konferencijoj įdomią
ir gyvų diskusijų sukėlusią paskaitą
„Ateitininkai ir gyvenamasis metas“
skaitė prof. Dr. A. Maceina.
Suvažiavusieji sendraugiai atidžiai
išklausė Prof. A. Brazaičio pranešimo
apie tarptautinę ir tremtinių atžvil
giu vedamą poEtiką, Dr. A. Damušio
paskaitos apie aktualiuosius at-kų
sendraugių uždavinius tremtyje ir
„Žiburių“’ redakt. J. Vitėno prane
šimo apie lietuviškąją tremties spau
dą. Išrinkta nauja Sąjungos C. Val
dyba, kurios pirmininku liko Dir. St.
Barzdukas.
Konferencijoj dalyvavo per 100
sendraugių iš įvairių Vokietijos vietų.

JULIJA ŠVABAITĖ

Iš „Sielų kelionės“
Tenai toli,
Mažam baltam namely,
Kur supas vien šalti šiaurinai vėjai
Atėję nuo kalnymų svetimų,
Ir pražūtim baisia mūsų laukams ir pievoms grąso, —
— Ramiai plevendama gyva tebedega dar židinio ugnelė —
Ir jos šešėliai sienose nedrąsiai
Išrašo tau mintis
Ir neužmirštamus vaizdus vėl kelia
Gražioji praeitis.............
Kai nevilties
Sunkioji valanda užguls tau sielą
Ir iš tamsos gyvenimui jau nebekels,
Ir liksi vienas, —
— Aš būsiu tau balti sapnai nakties ...
Balti sapnai,
Kaip žiedlapiai nuo mūsų tėviškės obels . .
Ir mūsų sielos
Lyg du maži pavasario sapnai
Nuo žemės tyliai pasikels,

kažko nenumanė. Nesulaukdama
mano atsakymo, tarė:
— Eisim pažiūrėti, ar nepražydo
jau mūsų rožės.
Nuėjome pirma prie vadinamų
mano rožių - dviejų senų, aukštų,
sulig mamate, kerų, kražin kieno ir
kažin kada pasodytų. Buvo juodų
pilnų baltuojančių pumpurų, bet
žiedo dar noradome nei vieno.
— Tavo seneliai vis daugiau ap
tingsta, — tarė mamatė — eime pas
manuosius.
Perėję per tiltelį, atsidūrėme kito
je sodno pusėje. Ten, ant aukšto
tvenkinio kranto buvo maža dirvelė,
pilna jaunų rožių kerelių, pačios
mamatės neseniai padengtų. Ant
visų baltavo gražūs, dideli žiedai,
švelniais, lyg šilkai, ir baltais, lyg
sniegas, lapeliais, pačiame viduryje
vos paraudusiais. Ir rodės, kad po
tuo raudonumu slepiasi rožių siela.
Mamatė ėjo nuo vieno kerelio prie
kito, lytėjo rožes savo plonais pirš
teliais ir pasilenkus traukė jų nuo
stabų kvapą.
— Žinai, Irute, tas meilus kvapas,
tai rožia kalba. Ir ta savo kalba pa
sakoja jos apie tokias grožybes, ko
kių niekados nėra mačiusios žmo
nių akys, apie tokius balsus, kokių
niekados nėra girdėjusios žmonių
ausys ir apie tokią laimę, kokios
niekados nėra patyrusios žmonių
širdys.
O aš pamąsčiau, kad vis dėlto

žmonės daug laimės patiria. Štai
puikios, kvapios rožės, štai bran
gioji mamatė ir mylimasis brolelis,
ten, anapus tvenkinio, graži staliesėlė, ir netrukus bus mamatės var
dinės, ir bus daug svečių, ir kremas,
ir taip gražu visur, ir saulė taip
puikiai šviečia ir šildo.
— Mamate, — tariau, — o mano
širdis yra labai laiminga. Taip visur
gražu, taip puikiai žydi tos rožės!
Mamatė jau ne į rožes žiūrėjo, bet
kažkur toiybėn, pro tamsias pušis,
augančias sodno gale, tarsi ieško
dama tų grožybių, kurių nėra re
gėjusios žmonių akys. Išgirdus mano
žodžius, ji lyg prisiversdama, ati
traukė žvilgsni nuo tų tolybių ir
pažiūrėjo į mane, liūdnai šyptelėjo
ir tarė:
— Trumpai težydi rožės, Irutė!
Ir papurtinus galvą, tarytum no
rėdama nusikratyti liūdnas mintis,
ėmė skinti rožes ir dėti į puokštę.
— Nunešime buketą tėveliui, —
tarė.
Išrinkus puikiausią rožę, pasistie
pusi, įsegiau ją mamatei į kasų vai
niką ant kaktos ir gėrėjaus, kad ant
juodų plaukų ji atrodė lyg sidabrinė
žvaigždė ir ūmai pamačiau, kad tarp
mamatės ir baltų rožių yra kažkokio
panašumo ... Ir tariau:
— Mamatė, rožės į tave panėši.
— Kuo, Irute?
— Tokios jos meilios, meilios ir
taip liūdnai žiūri, kaip ir tu.
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Didžioji auklėtoja
IS PRISIMINIMŲ APIE ŠATRIJOS RAGANĄ

Visiškai atsitiktinai sužinojau, kad
kaiminystėje gyvenanti ponia yra
buvusi Marijos Pečkauskaitės mo
kinė, o smalsumas išgirsti ką nors
apie savo mylimiausią rašytoją jau
rytojaus dieną privedė mane prie
Jos durų. Pasibeldžiau.
Sužinojusi mano atsilankymo tikslą,
gerb. ponia Alšauskienė labai malo
niai sutiko atsigrįžti į anuos, kaip ji
vadina, malonių prisiminimų laikus
ir pradėjo pasakoti:
— Mano prisiminimai yra iš 1915—
16 metų, kada aš buvau Trakų mer
gaičių progimnazijos antroje klasėje.
Žinoma, jau spėjau daug ką iš tų
laikų pamiršti, neprisimenu jau nė
visų ano laiko mokytojų, bet tokios
asmenybės kaip Marija, (mes ją pana
Marija vadindavome) pamiršti ne
galima — ji ir šiandien prisimini
muose ir akyse stovi kaip gyva —
aukšta, liekna, prie ausų susuktais
tamsiais plaukais, visada tamsiu
kostiumu, baltu kalnieruku ir juodu,
savotišku kaklaraiščiu. Ypatingos
buvo jos akys, jų akivaizdoje niekas
nedrįsdavo pameluoti; priešingai •—
kiekvienas norėdavo būti jai taip
atviras, kaip savo tikrai motinai.
— Marija mums dėstė lietuvių
kalbą ir auklėjimą. Ji buvo ir visos
progimnazijos auklėtoja. Per jos
pamokas būdavo ypatingai ramu,
nors niekad nieko nebausdavo. Ji
mokėjo visus valdyti savo akimis ir
švelnumu. Mokinei nusikaltus, kla
sėje ji nieko nesakydavo, tik pa
prašydavo po pamokų užeiti pas ją,
o tada pasisodindavo nusikaltėlę ša
lia savęs, apkabindavo ir taip švel
niai ir motiniškai kalbėdavo, kad
kiekviena išeidavo iš jos apsiverkusi.
Ašaros birdavo ne dėl jos barimo,
bet dėl savo nusikaltimų, dėl savo
blogumo, kuris ypač išryškėdavo

prieš panos Marijos nepaprastą ge
rumą. Ir nieko mokinės taip nemy
lėdavo, kaip jos.
Progimnazijos direktorium buvo
kun. Gustaitis žinomasis poetas bet
mes Marijos globą ir rūpestingumą
jausdavom labiau, negu jo. Ji pri
žiūrėjo mums gaminamą maistą. Ji
vadovaudavo mūsų ekskursijoms ir
iškyloms, kurios būdavo beveik
kiekvieną sekmadienį. Į Trakus daž
nai atvažiuodavo Yčas, Ant. Sme
tona, dr. K. Pietaris, tada ir jie da
lyvaudavo mūsų iškylose į Trakų
pilį ar- į paežeres. Mes žaisdavom ra
telius, bet Marija juose niekada ne
dalyvaudavo. Niekas nematė jos nė
šokant. Mums žaidžiant, ji dažniau
siai sėdėdavo, medžio pavėsyje, žiū
rėdavo į mus savo gražiomis akimis
ir šypsodavosi, nors ką tas šypsnys
reikšdavo, ar pasigėrėjimą bekrykštaujančia jaunyste, ar gailestį, kad
šis jaunystės juokas taip trumpas, —
niekaip negalėdavom suprasti.
Per auklėjimo pamokas ji mums
daug kalbėdavo apie sąžiningumą,
draugiškumą, užuojautą, teisingumą,
švelnumą ir pamaldumą, kas ir su
darą moteriškumą. Ji pati buvo ne
paprastai pamaldi. Kiekvieną rytą
klausydavo šv. Mišių, o ypač'mėgdavo
gegužines pamaldas. Bažnyčioje mels
davosi taip, kad nieko nematydavo,
o mes žiūrėdavom į ją kalbėdavom:
„Ot, kad galėtume taip melstis, kaip
pana Marija!“
Nors buvome dar tik vaikai, bet
jau ir iš mūsų tarpo atsirasdavo to
kių, kurios susirašinėdavo laišku
čiais su gimnazistais. Mūsų „paštas“
buvo sena, paežerėje pavožta valtis,
po kuria palikdavome laiškus savo
„kavalieriams“ ir kur rasdavom ju
laiškučius. Tas neliko panos Marijos
nepastebėta, ir kartą per auklėjimo

Studentų studijų dienos
Rugpj. 16—24 d. Seeshaupte, prie
Starnbergo ežero įvyko at-kų studijų
dienos, kuriose dalyvavo apie 250
at-kų. Jų metu buvo skaityta reli
ginių, pasaulėžiūrinių, mokslinių
paskaitų. Prelegentai buvo: prof. dr.
A. Maceina, kun. prof. St. Yla, prof,
dr. J. Grinius, prof. dr. Z. Ivinskis,
buv. Vyt. Didž. Un-to rektorius prof,
dr. Graurogkas, doc. Jurskis, J. Gri
nius, dr. V. Bieliauskas, B. Stočkus,
V. Natkevičius.
Studentai ir patys skaitė savo
referatus: J. Pikūnas, J. Šeškevičius,
Žiemius. Po paskaitų ir referatų
vykdavo diskusijos.
Studijų savaitės metu įvyko ir
nemaža profesinių posėdžių: huma
nitarų, technikų, žurnalistų, mergai
čių.
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Vakarais būdavo atliekama meninė
programa, išeidavo jumoro laikraš
tis „Irklo kotas“, red. A. Barono.
Studijų dienas aplankė daug sve
čių. Jų tarpe buvo Jo Prakilnybė
š. v. Sosto Delegatas Kan. F. Kapo
čius, JAV Mūnchene atstovė UNITO
pirmininkas, vokiečių ASTA atsto
vas ir kit.
Studijų dienų stovyklos komen
dantas buvo stud. At-kų S-gos C.
Valdybos narys J. Petrulis. Studijų
dienas organizavo Stud. At-kų S-gos
C. Valdyba vadovaujama J. Pikūno.
Gerai organizuotas didysis studentų
suvažiavimas praėjo puikioje ir pa
kilioje nuotaikoje. Tikėkim, kad jo
vaisiai bus viltingi (plačiau sekan
čiame numeryje).

pamoką ji pradėjo pasakoti, kad su
berniukais mums dar nesą ko sku
bintis. „Pirma rūpinkitės savimi, sa
ves auklėjimu, išmokslinimu, o paskui
jumis susirūpins kiti“. Taip, tai tei
singi žodžiai, nors tuokart jų pilnai
dar nesupratome.
Nežinau, ką ji labiau mylėdavo —
mus ar gamtą. Pasivaikščiojimai bu
vo jos vienintelė pramoga, nors
vaikščiojant gatvėmis jos irgi nema
tėme. Laukai, ežero pakrantės, miš
keliai buvo jos nuolat lankomos vie
tos. Jei ne su mumis, tai viena nuo
lat būdavo gamtoje.
Vakarais, mums sugulus, Marija
pereidavo per mūsų miegamuosius,
pakalbindavo, apklostydavo ir palin
kėjusi ramios nakties išeidavo. Pava
sarį kažkas pastebėjo, kad iš mūsų
miegamojo Marija eidavo ne į savo
kambarį, bet paežerėn. Smalsumas
privedė prie to, kad mes vieną va
karą ją pasekėme. Matėme kaip ji
prie maudymosi būdelės, žemyn nu
leidusi kojas, akis įsmeigusi į begęs
tančias pavasario dangaus žaras, iš
sėdėjo keletą valandų ir savo pen
kiolikmetėse galvose kūrėme vaizdus,
kad ji čia ko nors laukianti. Bet
kada ji vieniša ten prasėdėdavo visus
gražius vakarus, savo galvoseną, kad
— pana Marija įsimylėjusi svajoja
apie savo mylimąjį pakeitėme,
neįsimylėjus yra daug apie ką pa
svajoti.
„Jeigu mes nemylėsime savo kraš
to, kas jį mylės?“ — sakydavo dažnai
Marija. Lietuvą tikrai ji ir mylėjo.
Ji kalbėdavo tik lietuviškai, ir tą
kalbą nuolat girdavo. Kada artėjant
frontui, Trakų progimnazija persi
kėlė Rusijon, ji, tik trumpai suabe
jojusi, liko savame krašte. Lietuva
tada ją atskyrė nuo mūsų, kurią ji
labiau mylėjo ir už mus.
Tai buvo žmogus! Jei tokių būtų
daug, tada ir gyvenimas atrodytų
visai kitoks. Toki žmonės savaime, _
jau pačiu savo buvimu, kreipia ki
tus prie gero. Jos pamiršti aš niekad
negalėsiu. Šiandien gaila man tikto,
kad aš būdama aukštesnėse klasėse,
jos neturėjau savo auklėtoja, tada
būčiau ne tik galėjusi daugiau Ma
riją pažinti, suprasti, bet ir sau pa
vyzdžiu paimti. Bet ir dabar ji likusi
mano atminty kaip idealiausia mo
kytoja, kilniausia moteris ir geriau
sia motina“, — baigė p. Alšauskienė,
ir man liko tik padėkoti už tokius
įdomius faktus, kurie padės mums
dar arčiau pažinti šia didžiąją, Gy
venimo Menininkę.
PR. P.
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Pirmosios musų knygos
(LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS SUKAKTIES PROGA)

Prieš keturis šimtus metų pirmą kartą spausdintu
žodžiu „Lietuvinikump ir Szemaicziurnp“ prabilo Mar
tynas Mažvydas — Va ii kūnas. Catechismusa
Prasty Szadei, . . . yra pirmoji lietuviškoji knyga ir
154" m, sausio mėn. 8 d. — mūsų knygos ir lietuvių
rašomosios kalbos gimtuvės, nors lietuviškai rašan
čiųjų būta jau ir anksčiau. Tačiau nei Stanislavas
Svetkus Rapaliomis (miręs 1545. V. 13 d. Karaliaučiuje),
išvertęs lietuviškai kelias dvasines giesmes, kurių
viena pasirodo jo vardu 1570 m. Mažvydo „Giesmyne“,
nei Jurgis Zablockis, davęs Mažvydo Katekizmui vie
nos giesmės vertima (Litania nauieij suguldita“ . . .),
nei kiti Mažvydo reikšmės lietuvių tautai bei jos kul
tūrai nesumažina, bet ir jie patys teišryškėja Mažvydo
pastangų vaisingame apipavidalinime. Mažvydo kate
kizmas pravėrė lietuvių šnekamajai kalbai duris kul
tūros pasaulin, įvedė ją kitų kalbų šeimon. nes kalba
(per ją ir tauta) teatsiskleidžia visoje pilnumoje vien
tik sukūrusi savo raštiją.
Vienu Katekizmu Mažvydas nesitenkina. Jis veria
daug plačiau kultūros duris lietuvių tautai. Jis 1549
m., jau savo vardu (Katekizmas bevardis ir jo tikrąjį
vertėją bei autorių tik iš Mažvydo pusbrolio B. Vilento
sužinome), išspausdina taip pat Karaliaučiuje Giesmę
S. Ambrabeijaus ir 1559 m., pasirodo taip pat bevardė,
jo Forma Chrikstima. 1566 ir 1570 m., jau Mažvydui
mirus (1563. V. 21, Ragainėje), jo pusbrolis Baltramie
jus Vilentas spausdina rankraštyje paliktas Gesmes
Chriksczoniskas, 1579 m. Euchiridionan įsideda dar
Mažvydo Trumps klausinis kurie prijim Sacramenta
Altoriaus, ir 1589 m. Jonas Bretkūnas išleidžia Para
phrasis permanitina poteraus malda. Mažvydo pra
dėtąjį darbą vėliau tęsia kiti Maž. Lietuvos protestan
tai rašytojai, o Didž. Lietuvoje — 1585 m. išspausdintu,
bet dingusiu, Kanizijaus Katekizmu, — katalikai. Iš
įvairių tikybinių tekstų kritikos, atrodo, jog rankraš
tiniu katalikiškųjų lietuviškų raštų būta ir anksty
vesnių negu mums žinomieji. Didž. Lietuvai perėmus
lietuviškosios knygos spausdinimą, Vilnius, jėzuitų
dėka, tampa mūsų knygos židinių, išugdžiusiu kata
likiškosios knygos tradicijas.
Šios, t. y. katalikiškosios mūsų knygos tradicijos
vėlyvesnėje lietuvių tautos kovoje tapo labai reikšmin
gomis Dėl katalikiškosios ir lotyniškais spaudmenimis
mūsų knygos vysk. M. Valančiaus pradėtoji besąly
ginė kova su caro žandarais ir visa rusinimo sistema
išsivystė visuotine ir taip pat besąlygine tautos kova,
kuri buvo atbaigta VASARIO 16 - S1OS AKTU.
Todėl šiandien Mažydo Katakizmas mums vertin
gas ne tik savo kalba (kalbininkams), suminėtais lie

tuvių dievų vardais ar kitais kultūros faktais, kaip
XVI a. lietuviškasis dokumentas (istorikui), eiliuotine
„Knigieles Paczias byla“, pradėjusia mūsų dailiąją
literatųrą apie ką visi dažnai girdime, kiek mažų
skirsnelių „Pigus ir trumpas mokslas skaititi yr raschity“ ir trumpu raginimu „imkiet mani ir skaitikiet“.
Mažvydas davė mums pirmąją lietuviškąją abėcėlę,
jis sukūrė lietuvių rašomosios kalbos pradmenis, ir
buvo pradininkas visos lietuviškosios literatūros, įga
linusios mus gyventi ir kovoti už savąją tautos kultūrą.
Lietuvių tautos kaip tautos išlikime ir Nepriklau
somos Valstybės atstatyme glūdi pati giliausioji, svar
biausioji ir Mažvydo Katekizmo reikšmė.
PRANCŪZŲ ŽURNALAI

Pirmas įspūdis, pažvelgus šiandieninėn prancūzų
žurnalistikon, — tai nepaprastas leidinių gausumas.
Paskutiniais mėnesiais ir vėl pasirodė eilė naujų žur
nalų.
Būdami dvasinio ir politinio Prancūzijos gyvenimo
atspindys, atstovaudami įvairioms kryptims ir sro
vėms, žurnalai išryškina būdingą faktą, būtent, kad
šiandieninis prancūzų viešasis gyvenimas yra ypač pa
veiktas pirmyn besiveržiančių katalikų jėgų. Katali
kiškoji spauda yra pirmaujanti tiek skaičiumi, tiek
kokybe; aktyvi, sprendžiant įvairius viešojo gyvenimo
klausimus. Priešingai ankstesniam laikotarpiui, čia
pastebimas ypatingas susidomėjimas pasaulėžiūriniais
klausimais, kurie šiandieniniam prancūzų dvasiniam
gyvenimui suteikia charakteringą bruožą.
„Tėmoignage chrėtien“ („Krikščioniškasis liūdyjimas“) ir „Temp Present“ („Dabartis“), Paryžiaus kata
likiški savaitraščiai, yra persunkti ano humanizmo,
kuris gina žmogaus, kaip laisvos asmenybės, teises nuo
anoniminių valstybės ir kapitalo jėgų.
„Tėmoignage chrėtien“ nepasitenkina vien teoriniu
nusistatymu, tačiau savo skaitytojų (apie 120.000) tarpe
yra išplėtęs milžinišką socialinės pagalbos akciją. „Tė
moignage chrėtien“, red. juzuito tėvo Chaillot, pasi
žymi ypač drąsiu nusistatymu prieš komunizmą, tuo
tarpu „Temps Present“, redaguojamas žinomo žur
nalisto Stanislovo Fumet, nagrinėja socializmo isto
rija, gyvosios bei socialinės krikščioybės klausimus.
Pažymėtinas Paryžiuje jėzuitų leidžiamas mėnesinis
žurnalas „Etudes“ („Studijos“), kuris daug dėmesio
skiria dvasiniam gyvenimui ir filosofijai.
Giliu turiniu pasižymi žurnalas „Esprit“ („Dva
sia“), vedamas E. Mounier. Jis gyvai diskutuoja su
komunizmo ir egzistencializmo atstovais.
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Musų suvažiavimai
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ
SUVAŽIAVIMAS SEEDORFE

1946 m. gruodžio mėn. 28—29 d.
Seedorfe įvyko anglų zonos moks
leivių ateitininkų kuopų atstovų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 9-nių
kuopų atstovai. Į suvažiavimą atvy
ko MAS Dvasios vadas kun. Patlaba,
MAS Centro valdybos pirmininkas
stud. Vyt. Žvirzdys, anglų zonos
MAS įgaliotinis mokyt. S. Laniauskas ir 82 moksleiviai, 16 studentų ir
12 sendraugių. Suvažiavimas prasi
dėjo mažoje stovyklos bažnytėlėj
pamaldomis. Pirmąjį suvažiavimo
posėdį atidarė anglų zonos įgalioti
nis mokyt. S. Laniauskas. Darbo
prezidiuman pakviečiami: pirminin
kai: Gudas iš Klein-Witensee ir
Šukytė is Greveno, sekretoriais: Na
vickaitė iš Blombergo ir Šakalys iš
Spakenbergo.
Pavyzdinį kuopos susirinkimą
pravedė Blombergo ir Greveno kuo
pų atstovai. Jis sukėlė gyvas disku
sijas. Pietų metu buvo pravestas
ekspromptinis kalbėjimas, kuriame
dalyvavo įvairių kuopų atstovai. Po
pietų kun. Patlaba skaitė paskaitą:
„Pirmasis at-kų principas — reli
giškumas“, kuri suvažiavimo daly
vių buvo gyvai diskutuota.
Tą patį vakarą Seedorfo „Aušri
nės“ choras šventė savo metinę su
kaktį. Choro vadovybės kviečiami
visi suvažiavimo dalyviai dalyvavo
sukaktuvinįame koncerte. - Po kon

certo stovyklos bažnytėlėje, trumpu
maldos žodžiu užbaigiama pirmoji
suvažiavimo diena.
Sekančios dienos rytą visi ateiti
ninkai kartu su Seedorfo gimna
zijos moksleiviais dalyvavo pamal
dose ir priėmė Švenčiausiąjį. Vėliau
sekė bendri pusryčiai ir po jų stud.
V. Žvirzdžio paskaita „Ateitininko
asmenybė“. Po šios paskaitos buvo
diskutuota ir kartu pasisakyta ateitininkiškojo, veikimo klausimais.
Vakar stovyklos seklyčioje įvyko
iškilmingas suvažiavimo posėdis.
Posėdį atidarė anglų zonos MAS
įgaliotinis mokyt. S. Laniauskas.
Suvažiavimas buvo sveikinamas
nuoširdžiu žodžių garbės prezidiu
mo narių. Buvo gauta sveikinimų ir
raštu. — Po iškilmingo posėdžio
skautų būkle įvyko bendra vaka
rienė. Vakarienės metu skambėjo
linksmos dainos, pamaišomos čia pat
išleistu linksmu „Menturiu“. Vėliau
pasirodė Seedorfo kuopos daininin
kai su muzikantais. Seedorfiškiai ir
blombergiškiai pašoko ir po keletą
tautinių šokių.
Suvažiavimo dalyviai buvo labai
dėkingi Seedorfo gimnazijos kapelio
nui, vietos klebonui, bei visiems ki
tiems stovyklos gyventojams, nuošir
džiai juos priėmusiems, o kartu pa
siryžo, nežiūrint sunkių tremties są
lygų, siekti nepalaužiamu, jaunystės
ryžtumu „visa atnaujinti Kristuje“
ir tuo pačiu išaugti gerais žmonėmis
ir gerais lietuviais.
P. R.

„Dieu vivant“ („Gyvasis Dievas“) — filosofinis, teo
loginis žurnalas, skirtas dvasiniam elitui. (Tiražas tik
3000).

Jis leidžiamas Maurice de Condillac, žinomo filo
sofijos istorijos tyrinėtojo, ir Louis Massignon, gar
siojo islamo žinovo.
„Rythmes du monde“ („Pasaulio ritmas“), naujai
pasirodęs, gausiai iliustruotas misijų žurnalas, domisi
misijų pažanga tolimuose kraštuose, ypač Rytų
Azijoje.
„Jeunesse de l’Eglise“ („Bažnytinis jaunimas“), iš
leistas Lyone 1943 m. Jo tikslas — atgaivinti krikš
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STUDIJŲ DIENOS SELIGENSTADTE

Š. m. sausio mėn. 3—4 d. Seligenstadte moksleiviams ateitininkams
buvo suruoštos studijų dienos, ku
riose dalyvavo 7-nių gimnazijų at-kų
kuopų atstovai: Eichstatto, Wūrzburgo, Hanau, Scheinfeldo, Ansbacho, Fuldos, Seligenstadto ir visa
eilė svečių.
Jau vakariniais traukiniais suva
žiuoja svečiai ir kursantai į „pa
laimintųjų miestą“. Kursų išvaka
rėse vakarines pamaldas laiko ir
žodį taria visiems pažįstąmas jau
nimo prietelius kun. Alf. Sušinskas
Sekančią dieną kursantai Šv. Mišiose
semiasi dvasinės stiprybės. Po pa
maldų kursus atidaro vietos at-kų
globėjas kun. Vacį. Katarskis ir api
būdinęs kursų reikšmę, linki geros
sėkmės. Stud. J. Kakarieka skaito
paskaitą „Lietuvių tautos dvasinio
atgimimo pradžia“, kurioje nušvie
čia ateitininkų praeitį ir vaidmenį
įvairiais laikotarpiais.
Po pietų At-kų Fed. Gen. Sekre
torius V. Natkevičius skaito apie atkų sąjūdžio prasmę, o St. Sėlenas —
apie gyvąją dvasią ir ateitininkus.
Paskaitos sukėlė diskusijas, kuriu
metu iškilo eilė aktualių klausimų.
Pirmosios dienos darbas užbaigiamas
vakarinėmis pamaldomis, kurias
laikė MAS dvasios vadas kun. P.
Patlaba.
Iš penktadienio į šeštadienį „per

čioniško bendruomeniškumo dvasią vietoje perdėto
individualizmo.
Paminėtini žurnalai: „Les lettres franęaises“(„ Pran
cūzų literatūra“), „Arts“ („Menai“) — meno ir litera
tūros savaitinis žurnalas. „Les Nouvelles Littėraires“
bei iliustruoti žurnalai „France — Illustration“ ir „Le
Monde Illustrė“.
Daug kas dar būtų galima suminėti, tačiau ir ši
trumpa apžvalga rodo prancūzų dvasinio pasireiškimo
formų įvairumą. Nebodama materialinių sunkumų,
prancūzų žurnalistika stengiasi pasiekti savo pirmykš
ti lygį.
Parengė Pr. Cinkus
Eichstatto Liet. Gimn.
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pedes apostolorum“ atsiranda kur
santų tarpe ir Moksl. At-kų Centro
Valdybos atstovai: Vyt. Žvirzdys ir
R. Šomkaite.
Sekančiai dienai buvo likę visa
eilė svąrbių klausimų, todėl darbo
programa pradedama jau 7.30 vai.
šv. Mišiomis, kurių metu kursų da
lyviai su savo vadais skaitlingai
jungėsi su Eucharistiniu Kristumi.
Po pamaldų išklausoma St. Seleno
paskaita, po kurios jis labai įdomiai
praveda parodomąjį kovūnų posėdį,
Posėdy dalyvauja Eichstatto ir Scheinfeldo kuopų atstovai. Jame labai ak
tyviai dalyvauja ir „didysis“ Arvy'vdas.
Vėliau, sekė kuopų pranešimai.
Graži pažanga ir tokios pat išdavos
(pav. su Eichstatto abiturientų lai
doje išėjo 30 ateitininkų), nors darbo
■ sąlygos daug kur buvo sunkios. Po
pranešimų dar sekė stud. V. Žvirzdžio paskaita „Praktinis kuopos vei
kimas“. Po jos vyko dalyvių kūry
binis posėdis ir kursų dienos baigia
mos. Bet stovyklos teatro salėje
įvyksta dar literatūros, meno ir mu
zikos pobūvis. Pradžioje Seligenstadto kuopos at-kai pastato „Iškylą
tremtyje“, p. mokt. P. Stočkutės
montažą, kurį režisavo tautinio an
samblio vadovas p. G. Velička, o tau
tinius šokius paruošė p. E. Ličkūnaite. Graži veikalėlio, mintis, nuo
taikingas veiksmas ir judriosios šo
kėjos maloniai nuteikė susirinkusius.
Antroje programos dalyje pasirodė:
trio — Aleksandravičius, Kaknevi
čius, Kasputis (Seligentsadtas), „Džazas“ — Aleksandravičius, monologas
— A. Barzdukas (Eichstattas), felje
tonas — Sabaliauskas (Eichstattas);
deklamuoja — Baukytė, Stopytė
(Eichstattas), Cepulytė (Bambergas);
Bambergo mergaitės pašoka, tauti
nių šokių. Meniškąją dalį pražiai
pravedė ir savos kūrybos poezija
užbaigė Aldona Baužinskaitė iš
Hanau.
Po bendrų vaišių, kuriose be kur
santų dalyvavo visa eilė svečių, pa
kilusia nuotaika ir kupini energijos
jaunieji kursantai skirstėsi į savąsiąs gimnazijas tęsti pradėtojo darbo.
JAV LIETUVIAI TĖVAI PRAN
CIŠKONAI

kviečia tremties moksleiviją stoti į
vienuolių Pranciškonių eiles. Įstojantieji vienuolyno lėšomis bus
mokslinami Europoje, paskum per
keliami į J. A. V. Priėmimo prašy
mus siųsti į: Tėvas Benediktas Bag
donas, Franziskanerkloster, Schwaz
in Tirol, Osterreich — arba Rev.
Justinus Vaškys, Franziskan Fathers
Green, Me. U. S. A.

Musų Fed. Vadas Doc. Dr.
Darnusis išvyko į JAV
Vyr. Federacijos valdyba birželio
7d. surengė Tūbingene į Naująjį Pa
saulį išvykstančiam Fed. Vad. Doc.
Dr. Damušiui kuklias išleistuves,
kurių metu su Fed. Vadu ir Ponia
atsisveikino Sąjungos atstovai, stu
dentų vietinė draugovė ir korpora
cijos, mūsų visuomenės veikėjai.
Doc. Dr. A. Damušis At-kų Fed.
vadovauja nuo 1946 m. S. m. geg.
22 d. Reino konferencijos metu buvo
perrinktas. Jam vadovaujant tremty
atsikūrė visa At-kų Federacija pil
name sąstate. Studijuodamas Lietu
voje Doc. Dr. Damušis yra buvęs ir
At-kų Moksl. Sajūngos C. Valdybos
pirminku ir tai pačiais kritiškaisiais
1930—31 m. (tik suspendavus viešą
M. A. S. veiklą). Už darbą su moksl.
at-kais jau tąsyk buvo pasodintas į
Varnių koncentracijos stovyklą. Mūsų
Vadas yra ir stud, technikų at-kų
korp „Grandies“ steigėjas. Okupa
ciniais metais jis buvo aktyvus re
zistencinių sąjūdžių narys ir nuo

1943 m. iki karo pabaigos kalėjęs
už šį darbą vokietijos kalėjimuose.
Iš Europos Doc. Dr. A. Damušis
su šeima jau išvyko.
Fed. Vadą Doc. Dr. A. Damušį
Europoje pavaduos Federacijos Tary
bos Pirminkas Prof. Dr. A. Maceina.
ATEITININKAI Į ANGLIJĄ

Su išvykstančiais iš anglų zonos į
didžiąją salą išvažiuoja nemaža ir
at-ku jaunimo. Didesniai daliai mo
kinių iš Greven’o gimnazijos ir „Ži
burio“ Prekybos Mokyklos, o su jom
ir ten veikusios at-kų kuopos. Liku
sieji draugai išsiskirstė aplinkinėse
gimnazijose.
Į Angliją išvyksta taip pat MAS
anglų zonos įgaliotininis mok. S. Laniauskas ir Įgaliotinio tarybos narys
P. Bagdonas. Jie įgalioti ir Anglijoje
tęsti moksl. at-kų organizavimo
darbą.

Iš studentų gyvenimo
STUDENTŲ ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Mažame, iš visų pusių didingų Ba
varijos Alpių apsuptame, Mūhlbach’o kaimelyje vasario pabaigoje
ne vienas bavaras nustebęs atsisuk
davo, išgirdęs didelį jaunimo būrį,
šnekantį jam svetima kalba ir dai
nuojantį nesuprantamas, bet melo
dingas dainas. Nuo ryto iki vakaro
saule nušviesti kalnai buvo pilni
skardaus juoko ir krykštavimo, kai
lygumų vaikai, pasirišę po kojomis
„lentas“, rodė savo sugebėjimus
„nutūpti“ į minkštą, purų sniegą.
Tai buvo Tūbingen’o studentų atei
tininkų surengta žiemos iškyla, ku
rios dalyviai linksmumu ir juoku
taip užkrėtė Bavarijos kalnus.
Studentai ateitininkai moka tačiau
ir dirbti. Kovo 1 ir 2 dienomis, svetimų, jaunatve alsuojančių, žmonių
Mūhlbach’e dar padaugėjo. Iš visų
Vokietijos vietų susirinko studentų
ateitininkų atstovai aptarti aktualių
tremties sąlygose ateitininkiškojo
darbo ir socialinių klausimų. Tai
buvo pagrindiniai suvažiavimo už
daviniai.
Vyt. Žvirzdys savo paskaitoje „Pa
stabos ateitininkų darbo klausimu“
iškėlė šias mintis: — Kaip ir visa
krikščionybė paskutiniuoju metu
pergyvena savotišką krizę, taip ir
mes, ateitininkai, dažnai pasijaučia
me nebetekę po kojomis tvirto pa

mato. Kol gyvename kovos laiko
tarpį — mūsų dvasia buvo gyva ir
herojiška, dabar gi mes vis labiau
išlempame ir aristokratėj ame. Juk
mūsų ne pati organizacija — tada ji
būtų partija — tikslas; — mūsų
tikslas kurti krikščionišką bendruo
menę, išugdyti pilnutinį žmogų reli
ginėje, tautinėje ir visuomeninėje
plotmėje. Pirmoje vietoje turime lai
kyti religiją: mes esame religinio są
jūdžio nariai. Daugiau dinamiškos
dvasios, daugiau kūrybingumo ir ti
kėjimo savais idealais. Ypač iškeltina draugystės sąvoka, atsisakant sa
vo asmeniškų interesų. —
Visos šitos iškeltos mintys sukėlė
gyvas diskusijas.

Antrąją paskaitą skaitė V. Natke
vičius — „Krikščioniškoji socialinė
reforma“. — Duonos ir socialiniai
klausimai visais laikais buvo aktua
lūs, ir visada, po daugelio nepa vy
kusių bandymų teisingai juos iš
spręsti, žmonijos akys nukrypdavo
į krikščionybę. Jos nuomonė ir da
bar yra pakankamai aiški ir tvirta.
Socialinis klausimas yra nuolat aš
trus, tad socialinė reforma turi
būti taip pat nuolat vykdoma, ta
čiau remiantis tik esamąja sant
varka, taigi evoliucijos, o ne revo
liucijos keliu. Pirmiausia reikia
įgyvendinti pačių idėjų, reforma
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kelti žmones iš dorinio ir visuo
meninio supuvimo, o paskui tik
vykdyti visuomenės institucijų ir
ūkinio gyvenimo reformas. Santy
kiuose su socializmu krikščionybė
jo, kaip ekonominių reformų kėlėjo,
neatmeta, tačiau pasmerkia jį kaip
pasaulėžiūrą, kaip materializmą ir
ateizmą. —
Suvažiavimo pabaigoje priimtose
rezoliucijose ypatingai buvo už
akcentuoti šie keturi punktai:

1. Pagrindinis ateitininkų tikslas
yra pilnutinės krikščioniškos asme
nybės išugdymas.
2.Ateitininkai, suprasdami reli
gijos, kaip aukščiausios gyvenimo
vertybės, reikšmę, ypač pabrėžia re
liginio sąmoningumo, efektyvios re
liginio gyvenimo praktikos bei kata
likiškojo apaštalavimo reikalą.
3. Visuomeniniame darbe ateiti
ninkai skiria daugiau dėmesio so
cialiniai veiklai.
4. Užsibrėžtiems uždaviniams at
likti, suvažiavimas reikalauja iš
visų ateitininkų didesnio organiza
cinio susicementavimo, dvasinio kū
rybingumo, aktyvumo ir pasiauko
jimo.
Suvažiavimo metu iškilo daug
praktinių ir organizacinių klausimų.
Buvo išrinkta nauja Studentų Atei
tininkų Sąjungos Centro Valdyba.
Suvažiavimas baigėsi, dalyviai iš
važinėjo namo, ir pavasarėjantys
kalnai pasiliko vėl tylūs.
J. B.

Studentų Visuomenininkų Klubo
„Ateities“ metinės
Š. m. gegužės mėn. 15 d. suėjo
metai nuo Studentų Visuomenininkų
„Ateities“ klubo įsisteigimo. Svar
biausiu uždaviniu Klubas laiko pa
dėti akademiniam jaunimui susi
orientuoti pagrindiniuose visuominės
problematikos, kad jau čia, tremty,
o ypač ateities Lietuvoje, jaunas
akademikas būtų pasiruolęs prakti
niam darbui.
Per metus klubas yra suruošęs Tūbingeno studendijai ir visuomenei
šias paskaitas (eilės tvarka): 1. prof,
dr. A. Maceinos „Politika ir pa
saulėžiūra“, 2. J. Girniaus „Kultūra
ir pasaulėžiūra“, 3. doc. dr. A. Damušio „Atominio amžiaus proble
mos“, 4. prof. dr. A. Maceinos „Kul„Vytauto“ Klubo sukaktis.

Sausio 28 d. Augsburge susirinkę
stud, at-kų visuomenininkų „Vytau
to“ klubo bičiuliai — sendraugiai
jaukiame pobūvyje minėjo savo klu
bo 20 m. gyvavimo sukaktį. Genera
linė krivolė išrinko bičiulių seniū
nus, buvo svarstyti aktualieji at-kų
ir lietuvių tremtinių gyvenimo klau
simai.
Sukaktuvininkus sveikino
daug žymių mūsų visuomeninio gy
venimo asmenų. Taip pat gauta ne
maža sveikinimų raštu.

Karlsruhe's „ Grandies “ šventė
Atsikūrusi prie Karlsruhės Aukšt.
Technikos Mokyklos stud, at-kų
„Grandies“ korporacija 1946. XII. 15
šventė savąją šventę. Iškilmingo po
sėdžio metu buvo minima a. a. prof.
St. Šalkauskio 5 m. mirties sukaktis.
Paskaitą skaitė prof. Z. Ivinskis.
Grandiečius pasveikino doc. dr. A.
Darnusis ir stud, atkų korporacijų
bei draugovių atstovai.
Vakare įvyko tradicinė „Grandies“
kavutė, kurios metu priimti nauji
nariai, o vyresnieji pakelti filiste
riais.
— 1947. 2. 9. įvyko korp! „Gajos“
šventė, kurios metu 5 baigę medicinos
studijas korporantai pakelti filiste
riais ir 3 kandidatai at-kai senjorais.
Šventės metu įdomią paskaitą apie
Lietuvos sveikatos reikalų sutvarky
mą skaitė, Prof. Meškauskas, gajiečius sveikino prof. Damušis, Dr. P.
Karvelis, Dr. P. Jasaitis ir adv. Bo
belis. Meninėje daly su įdomumu
klausėme sol. Paukščio dainų ir žiū
rėjom. A Valeišaitės išraiškos meno
šokių. Šokėjos pažanga ir jos darbatiniu šokimu reikia džiaugtis. Ypa
tingai visus sužavėjo Šopeno valsas.
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Šokėjai akomponavo ir solo pianinu
Rachmaninovo Cis-mol išpildė I. Kirstein.
Šventė baigta nuotaikingu pobū
viu.

tūros organizacija valstybėje“, 5.
prof. dr. Z. Ivinskio „Reikšmingieji
lietuvių tautos valstybinės sąmonės
etapai“, 6. prof. dr. Z. Ivinskio „Ka
talikybės vaidmuo lietuvių tautos
išsilaikyme“, 7. adv. V. Vaitiekūno
„Krikščioniškosios socialinės minties
apraiškos Lietuvoje“, 8. prof. dr. A.
Maceinos „Krikščionybė ir humaniz
mas“. Pereitų metų gruodžio mėn.
klubas suruošė prof. Stasio Šalkaus
kio minėjimą, kuriame paskaitą
skaitė prof. dr. Maceina: „St. Šal
kauskio pasaulėžiūra“ ir prof. Dr. Z.
Ivinskis „Šalkauskis žmogus ir pro
fesorius“. Taip pat gruodžio mėn.
įvyko buv. valstybės prezidento
Aleksandro Stulginskio, bolševikų
nukankinto Sibire, minėjimas, ku
riame paskaitas apie Stulginskio as
menybę ir visuomeninį darbą skaitė
prof. Mykolas Krupavičius ir Dr. P.
Karvelis. Klubui vadovauja Vincas
Natkevičius.
Ką veikia M. A. S. atostogų metu

Tremties metu atostogas reikia iš
naudoti ruošimuisi. Moksl. At-kų
Sąjunga liepos mėn. vykdo:
Ateitininkų kuopų pirmininkų ir
mergaičių atstovų suvažiavime Augs
burge liepos 8 d. Suvažiavime apta
riama veikimo linija, daromi kuopų
veiklos pranešimai, nustatoma są
jungos organizacinė padala tremtyje.
Vyresn. at-kų stovykla Obere
Kalle (10—20 liepos), netoli Oberstdorfo, kalnuose. Joje dalyvauja
šimtas moksleivių. Stovykloje išei
namas ir ideologinio paruošimo kur
sas.

M.A.S. Konkurso laimėtojai
Šių metų pradžioje M. A. S. Vo
kietijoje C. valdyba, norėdama su
gyventi moksl. at-kų. judėjimą, buvo
paskelbusi moksl. at-kams konkur
są parašyti tris rašinius: „Mano
Kuopos istorija“, „Kodėl aš esu atei
tininkas?“ ir „Ko aš noriu iš atei
tininkų organizacijos“. Konkurso ko
misija, susidedanti iš mokyt. V. Kul
boko, R. Šomkaitės ir Vyt. Žvirgždžio
perskaičiusi ir įvertinusi prisiųstus
rašinius premijas paskyrė sekančias:

Už rašinį „Mano kuopos istorija“
I premija — Scheinfeldo at-kei
L. Apanavičiutei,

II premija — blombergiškiui vyt.
Šadraikai,
III premija — eichstėtietei C. Šid
lauskaitei.

Už rašinį „Kodėl aš esu ateitinin
kas“ primąja ir trečiąja premija neį
vertintas nė vienas rašinys.
II premija gavo eichstetietis A.
Sabaliauskas.

Už rašinį „Ko aš noriu iš ateitinin
kų organizacijos“ pirmąja ir trečiąja
premijom taip pat nebuvo įvertin
tas nė vienas rašinys.

II premija teko blombergiškei L.
Gilytei.

Konkurso laimėtojams dovanos:
Brazdžionio, Nagio. V. Kudirkos, St.
Zobarsko knygos įteiktos Reino kon
ferencijos metu. Mus pasiekė žinios,
kad jau viena iš konkurso laimėtojų
— L. Gilytė išvyko į Angliją ir pre
miją pasiekė ją jau tenai.
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Trumpos žinutės iš Moksl. At-kų veiklos
Scheinfeldas

Scheinfeldo at-kai turėjo įsirengę
gražią ir jaukią ramovę. Pristigus
butų, stovyklos vadovybė ramovę
rekvizavo. Mes linkim scheinfeldiškiams nenustoti drąsos ir nebijoti
pabandyti iš naujo įsikurti. Šiais
laikais juk mes taip pratę . . .
Eichstetto kuopa turi sporto sek
cija. Joje trys skyriai krepšininkų,
tinklininkų ir šachmatininkų. Pa
vyzdys visiems!
Mūncheno kuopa 1947. 6. 7. šventė
savo gyvavimo metines. Iš Centro
lankėsi dvasios vadas kun. P. Patlaba ir coli. A. Mažiulis. Ištvermės
bavarų sostinės draugams.
1947. 6. 15. metines šventė Hanau
Pr. Dovydaičio vardo at-kų kuopa.
22 kandidatai prieš gražią kuopos
vėliavą davė ateitininko pasižadė
jimą. Posėdžio metu paskaitą skai
tė prof. S. Sužiedėlis. Buvo daug
sveikinimų žodžiu. Hanau kuopa lei
džia periodinį laikraštėlį Spindulius.
Išėjo jau septyni numeriai.
Miincheno ir Augsburgo kuopos
padarė mokinių teismus.
Miinchenas

Šių metų vasario mėnesį 8 dieną
vietinės lietuvių gimnazijos at-kai
suruošė mokinio teismą, kuris su
kėlė didelį susidomėjimą moksleivių
tarpe. Teismo sąstatą sudarė gim
nazijos mokytojai: dipl. teis. P. Minkūnas, dr. Krasauskaitė ir dir. Kaz
lauskas. Mokinys buvo kaltinamas
1) dvasinių ryšių su tėvyne nutrau
kimu, 2) pareigų neatlikimu ir 3)
blogu elgesiu. Kaltinamasis buvo
nuteistas dvejais paskutiniais punk
tais. Nors už kaltintojų, gynėjų-advokatų stalų sėdėjo ir liudininkų
eilėse buvo mokiniai, tačiau, pirmi
ninkaujant dipl. teisėjui P. Minkūnui viskas sudarė tarsi tikro teismo
vaizdą. Teismą, be gausios vietinės
publikos, stebėjo pakviesti Augs
burgo liet. gimn. at-kų kuopos at
stovai.
Kovo mėn. 1 dieną įvyko mokslei
vių at-kų ruošiamas literatūros va
karas, kuriame poetas mokyt. K.
Bradūnas skaitė paskaitą apie meną
ir literatūrą; padeklamuota 1946 m.
premijuotų poetų eilėraščių, o vie
tiniai moksleiviai ir svečiai iš Augs
burgo paskaitė savos kūrybos. K. T.
Blombergas

Lietuvių Gimnazijos Blomberge
moksl. At-kų Alf. Lipniūno vardo
kuopa š. m. birželio mėn. 15 d. su
šaukė iškilmingą susirinkimą 1941 m.
išvežtiems prisiminti. Buvo pakviesti

gimnazijos mokytojai, mokiniai ir
jų tėvai.
Susirinkimą atidarė kuopos pir
mininkas Vyt. Navickas (VI kl.). Po
to sendraugis teisėjas Janulionis
spaitė įdomią paskaitą apie Nepri
klausomybės netekimo metus ir abi
okupacijas. Toliau kuopos vicepir
mininkė G. Navickaitė (VI kl.) skaitė
rašinėlį (Bolševizmo aukos). Ji pri
minė mums žymiuosius at-kų per
pirmąją okupaciją raudonojo teroro
ištremtus į Sibirą. R. Grigarevičūtė
(VI. kl) skaitė rašinėlį „Birželio gė
lės“! Tarpe paskaitos ir rašinėlių
buvo įterpta deklamacijų. Kuopos
dvasios vadas savo paskutiniu žo
džiu supažindino su į Sibirą išga
bentu kun. Vailokaičiu, jo darbais
tautai ir visuomenei. Susirinkimas
užbaigtas at-kų himnu.
Š. m. birželio mėn. 21 d. kuopa
suruošė išvykstantiems į Angliją
kuopos nariams ateisveikinimą, kurį
atidarė kuopos pirm. vyt. Navickas
(VI. kl.) pirmas atsisveikinimo žodį
tarė kuopos dvasios vadas gimn.
kapelionas kun. K. Juršėnas. Jis
linkėjo tęsti tą kūrybinį darbą, kurį
čia pradėjo, neprarasti idealo, nes
šalta aplinka aušina žmogaus karštą
širdį. Be tikėjimo mes esame bejė
giai šiam gyvenime, todėl išvyks
tantieji nuvykę turi dar su didesniu
entuziazmu siekti savo užsibrėžto
idealo. Viską atnaujinti Kristuje.
Dievas žino jūsų likimą, telydi jis
tuos kančios kelius ir tie keliai te
būnie apvainikuoti džiaugsmu. Sto
vyklos klebonas kun. Demikis prašė
nepamiršti tų, kurie čia liko Vokie
tijoj, palaikyti su jais ryšį, kad lie
tuviška karšta meilė tampriai rištų
mus dvasiniais ryšiais su tėvyne.
Berniukų būrelio globėjas mopyt.
Bagdonas linkėjo nebūti chamelionais, tai yra nekeisti savo ideologi
jos, bet sudaryti ratelį iš kurio spin
duliuotų at-koji, dorybė ir lietuviš
kas patriotizmas. R. Palkimaitė (VI.
kl.) pasilikusiųjų vardu palinkėjo
geros kloties ir tarė at-ką su Dievu.
Po to kuopos pirm. įteikė kiekvie
nam išvykstančiam po dovanėlę, o
išvykstantieji pasirašė kuopos kny
goje. Sendr. prof. Jucaitis kaip sto
vyklos viršininkas džiaugėsi tokiu
garžiu ir intensyviu at-kišku atsto
vavimu Blombergo stovyklos ribose.
At-kai turi būti poliai, iš kurių
trykštų ramybė, meilė ir tikėjimas.
Išvykstantiems linkėjo, kad ir toliau
spindėtų idealais ir kad, atėjus lai
kui grįžtų į tėvynę ir vėl sukurtų
at-kų kuopas ir būrelius. Savo žodį
baigė Brazdžionio eilėmis kuopos
pirm., kuris taip pat priklausė iš

vykstančiųjų skaičiui, visų išvyks
tančiųjų vardu dėkojo už viską kuo
pos dvasios vadui sendraugiams ir
nariams. Susirinkimo programa paį
vairino keletas deklamacijų. Baigiant
sugiedamas at-kų himnas.
Ta pačia progą išrinkta iš liekan
čiųjų narių naujoji valdyba:
S. Razmus (V kl.) — pirmininkas,
D. Daunytė (V kl.) — vicepirmi
ninkė,
R. Palkimaitė (IV kl.) — sekretorė,
D. Navickaitė (IV kl.) — jaunes
niųjų globėja,
Vyt. Eringis (VI kl.) — iždininkas.

Po rinkimų naujoji valdyba ir iš
vykstantieji nariai, kurių daugumą
sudarė senoji valdyba, buvo pa
prašyti pasilikti. Likusiems Centr.
vald. Įgaliotinis mokyt. Laniauskas
padarė pranešimą, kad išvykstan
tieji į Angli ją at-kai Anglijoj vėl
bursis į vieningą būrį tęsti pradė
tojo darbo.
Dr.
Naujas Ateitininkiškas Žiburys
Memmingene

Joninių dieną, 1947. 6. 24., Memmingeno Liet, gimnazijoje įsisteigė
moksl. at-kų kuopa. Steigiamajame
susirinkime dalyvavo apie 30 moksl.
Įsisteigusią kuopą sveikino gimn.
dir. inž. Mikaila, prof. kan. K. Ste
ponavičius, skautų vardu p. Augu
si inavičienė, p. Skirtgaudas, M. A. S.
Centr. vald. pirmininkas vyt. Žvirzdys. Kuopą globos kun. V. Siliauskas. Pirmus žingsnius pradėjusiems
linkiu nepalūžti. Drąsos ir ištver
mės!
Kuopų laikraštėliai

Augsburgo kuopa išleido jau du
numerius „Spindulių“. Hanau net
septynis savo „Spindulių“ numerius,
Eichstattas — du numerius „Mūsų
žygių“ ir Oldenburgas vieną numerį.
Labai sveikintina minėtų kuopų
iniciatyva. Mokykimės žurnalistų
darbo, bandykim savo jėgas. Spauda
— didžiausias šių laikų ginklas. Ji
— naujojo amžiaus rašytinė atominė
bomba.
Ateitininko Vadas, yra laikraštis
taikomas vyr. klasių moksleiviams
at-kams. Jį leidžia rotatorium M.
A. S. Centro Valdyba, redaguoja J.
Norkaitis. Iki šiol išėjo jau du nu
meriai.
M.A.S. Centro Valdybos Sekretorium

pakviestas coli. J. Petrošius, kuris
birželio mėn. pradžioj perėmė parei
gas. Į Mergaičių skyrių pakviesta
koll. R. Sadauskaitė.
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=PAŠTAS
Raštų „Ateičiai“

esame gavę iš šių bendradarbių:
N. Balčiūnaitės, D. Staniškio, Rū
tos, Ansbachiškio, „O, visagali“ auto
riaus. Vyt. Tarvainio, VI. Būtėno, V.
V., A. Petriko, R. Platvagio, K. Tri
mako, iš Mūncheno, A. Sabaliausko,
Pr. Cinkaus, E. R. iš Augsburgo, B.
Tulpės, J. Minelgos ir kt. Dalį raštų
sunaudosime. Sekančiame numeryje
bus ir redakcijos atsakymai. Taip
pat su sekančiu numeriu pradėsim
skyrių mūsų jauniesiems „Kreivas
šypsenas“ ir sporto dalį. Nesunau
dotų rankraščių redakcija nesaugo.
Raštus siųsti M. A. S. Centro Val
dybos adresu.

JAV „Vyčiai“ apie mus
MAS Vokietijoje C. Valdyba yra
užmezgusi ryšius su JAV lietuvių
katalikų jaunimo organizacija „Vy
čiais“. Prieš porą mėnesių Čikagoje
įvyko Čikagos apskrities „Vyčių sei
melis, kuriame vyčius sveikino MAS
įgaliotinis JAV A. Kairys. Seimelio
rezoliucijų komisija išnešė šią rezo
liuciją, kurią seimelio dalyviai priė
mė: „Išklausius p. R. Kairio, ateiti
ninkų Vokietijoje (tremtyje) atstovo,
pranešimo ir sveikinimo, seimelis už
tai dėkoja, prašo persiusti ateitinin
kams Lietuvos „Vyčių“ sveikinimus
Seimelis skatina Lietuvos „Vyčių“
apskritį užmegzti artimus ryšius su
organizuotu Lietuvos katalikų jau
nimu tremtyje ir kiek leis sąlygos,
teikti jam ir moralinės ir materiali
nės paramos.
MAS C. Valdyba š. m. vasario

-= Įvairenybės

Korespondentams

ATOMINE BOMBA IR SIBIRAS

Rašykime žinutes trumpiau, visų
pirma tiksliai kalbėdami apie įvy
kius. Koresp. tikslas — pranešti ka
da, kas ir kaip įvyko. Koresp. tai ne
beletristinis vaizdelis. Laukiame ži
nių ir iš visų gimnazijų gyvenimo.

Amerikiečių spaudos žiniomis, as
muo, kuriam Stalinas pavedė „pa
gaminti atominę bombą“ — garsus
atominės fizikos žinovas Piotr Kapica — už „tarybinės gynybos sabo
tažą“ ištremtas į Sibirą.

Visiems

Kapicos kelias į mokslininkus su
rištas su Cambridge universitetu ir
prie jo esančia Cavendich vardo
labaratorija. Ją įsteigė klasikinės
elektrodinamikos tėvas James Clerk
Maxwell, po kurio mirties jai vado
vavo du garsūs Anglijos fizikai:
Lord Raleigh ir J. J. Thomson. 1919
metais Rutherford čia įvykdė pir
mąją dirbtinę elementų transmataciją: bombarduodamas azotą a —
dalelytėmis, gavo deguonį. Tais pa
čiais metais Rutherford perėmė la
boratorijos vadovavimą ir ištisus
du dešimtmečius aprūpino pasaulį
garsiais atomo fizikos specialistais,

Laukiam visą moksleiviją įsitrau
kiant į laikraščio kūrimo darbą.
Kviečiam ir studentus bei sendrau
gius, kuriems rūpi jaunimo reikalai.
Pasistenkime patys įdomiai užpildyti
„Kreivųjų šypsenų“ skyrių.
M. A. S. Centro valdyboje dar
gaunami šie ateitininko Bibliotekos
leidiniai:
Ateitininko Ceremonijalo Statutas
— galiojantis ir tremtyje, labai nau
dingas moksleivių, studentų ir send
raugių daliniams.
Prof. Šalkauskio „Ateitininkų Este
tinė ideologija“ (projektas) reika
linga ir būtina ypatingai menu besi
domintiems.
„Ateitininko vardas ir veidas.“
Siame gyvai ir vaizdžiai parašytame
leidiny kiekvienas moksleivis ras
daug elgimosi, mandagumo ir kitų
nurodymų. Kiekvianam verta pasi
skaityti.
Prof. St. Šalkauskio AKTUA
LIAUSIEJI ATEITININKU UŽDAVI
NIAI“. — Tai yra Fed. vyr. valdy
bos atsišaukimas iš 1927 m. į atei
tininkus. Atsišaukimo mintys dar ir
dabar labai aktualios. Iš turinio: 1.
ideologinis įsisąmoninimas — susi
prasti, 2. Pažanga organizaciniame
gyvenime — susiorganizuoti, 3. Pasi
rengimas kovai prieš dechristiani-

32

mėn. buvo kreipusis i JAV Lietuvos
vyčių Centrą, prašydama mksl. atkams padėti įsigyti sportinių priemo
nių. Neseniai gautu laišku Lietuvos
vyčių C. Valdybos pirmininkas Boley-Bolevičius, pranešė, kad pirmieji
pakietai jau išsiųsti. Boley-Bolevičius
laiške toliau taip rašo: „Užtikrinu
Tamstą, kad Lietuvos vyčiai lietu
viško jaunimo Vokietijoje neužmirš
ir stengsis kiek galėdami jam padėti.
Bendrai su Jumis laukiame švieses
nių mūsų tautai dienų, gi mūsų bro
liams moksleiviams Ateitininkams
linkime stiprybės ir ištvermės. Duok
Dieve, kad Jūs neužilgo galėtumėt
tęsti savo kiinų darbą mūsų senoje
tėvynėje.
Esame dėkingi Vyčiams už paramą
ir tikime, kad šis gražus lietuviškas
ryšys toliau tik dar labiau sustiprės.

zaciją, 4. Inteligentų uždavinių stu
dijavimas, 5. Reikalas įsigyti kūry
binį nusistatymą, 6. Pareiga įsigyti
kūrybinį nusistatymą (at-kai ir po
litika ir kt.).

„ATEITININKŲ ISTORIJA“ —
plačiausia ir sistemingiausia iki šiol
bet kur spausdintos mūsų istorijos
laida. Kiekvienam at-kui būtina, o
ir šiaip naudinga visiems, besidomin
tiems mūsų organizuotais sąjūdžiais.
Leidiniai spausdinti rotatorium.
Įviršeliuoti.
Leidinių kaina — egz. — RM. 2.
Užsakymus siųsti M. A. S. Centr.
Valdybos adresu.

...

tarpe jų ir P. Kapica. Kapicos su
galvotas naujas metodas sužadinti
stiprios elektrinės srovės smūgiais
magnetinius lankus iki 300.000 gau
sų intensyvumo prisidėjo prie ato
mo struktūros aiškinimo. Grįžęs į
Sovietų Sąjungą, Kapica tyrinėjo
kosminius spindulius, kurie, kaip
manoma, ateina iš Paukščių Tako
kaip įvykusių atomo branduolių
reakcijų tesioginiai liudininkai. Bet
totalitariniai rėžimai mokslininkų
nemėgsta. Lygiai kaip Robespierre
nugiljotinavo moderniosios chemijos
įkūrėją Lavoisier, vaduodamasis šū
kiu „nous n’ avons pas besoin de sa
vants“, Hitleris išvijo Albertą Ein
šteiną bei Lizą Meitner, Stalinas
likviduoja tuos mokslinikus, kurie
iškrypsta iš „generalinės“ materia
listinio marksizmo linijos.
LĖKTUVŲ PADANGOS SU
SPARNELIAIS

Moderniški lėktuvai tupia žemėn
d'deliu greičiu, kas iššaukia ne
malonų smūgį, kurio keleiviai ver
čiau norėtų išvengti. Goodrich pa
dangų gamybos firma atrado būdą
šiam smūgiui sumažinti. Pasirodo
kad daugiausiai kalti čia yra nesi
suką lėktuvo ratai tuo metu, kai
lėktuvas paliečia žeme. Jiems įsukti
reikalinga energija iššaukianti stai
gų lėktuvo greičio sumažėjimą. To
dėl ši firma sugalvojo pritaisyti
prie padangų šonų mažus sparnelius
taip, kad lėktuvui išleidus važiuok
lę, oro srovė įsuka padangas pagei
daujama kryptimi. Tokiomis pa
dangomis aprūpinti lėktuvai nutu
pia labai švelniai.
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MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ ŽURNALAS

Redaguoja redakcinė kolegija. Redaktorius Vytautas
Žvirgždys. Leidžia „ŽALGIRIS“ Wiirzburge.
Viršelis ir vinjetės dail. Makulio.
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