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KRISTUS

Piešinys tušu

Jurgis š a p k u s , buv. studentas lietuvių
meno mokyklos, Freiburge, Vokietijoje.

“KAS NE SU MANIM, TAS PRIEŠ MANE”
VYTAUTAS PIKTURNA
Jau dvidešimt penktąjį kartą katalikiškasis pasaulis
iškilmingai švenčia Pijaus XI-jo 1925 metais įvestą Kris
taus Karaliaus šventę, tačiau Kristaus karališkumo idė
ja dar daug kam gana keistai atrodo.
Nesunku žmogui Kristų įsivaizduoti kaip Gerąjį Ga
nytoją, kaip Nukryžiuotąjį, ar net kaip mirties Nugalėto
ją, tačiau ne visi pajėgia Kristų, kaip karalių, sau persistatyti. Atrodo, kad šiais laikais, kada tiek daug kara
lių nuo sostų nukelta, svetima yra Kristaus, kaip ka
raliaus, idėja.
Tačiau ta idėja tik todėl kai kam svetima, kad ne
pilnai ji tesuprantama.
Kad Kristus yra karalius savo dieviškąja prigimtimi,—
niekas neabejoja. — Juk tai “Dievas iš Dievo”, “Šviesa
iš šviesos”, “tikras Dievas iš tikro Dievo”, — sako mūsų
tikėjimo išpažinimas, sustatytas Visuotinojo Bažnyčios su
sirinkimo Konstantinopolyje.
Tai, kad Kristus yra aukščiausias valdovas, liudija Iš
ganytojo elgesys: Jis duoda įsakymus, žiūri, kad jie būtų
vykdomi, ir teisia jų laužytojus.
“Man yra duota visa valdžia danguje ir žemėje,” sa
ko Kristus, “todėl eikite ir mokinkite visas tautas, krikš
tydami ir mokydami juos laikyti visa, ką tik esu jums įsakęs (Mt. 27,18). Arba vėl: “Aš jums duodu naują įsa
kymą mylėti viens kitą, kaip aš jus kad mylėjau” (Jon.
13,34).
Jis įsteigė šventuosius sakramentus ir įsakė juos nau
doti: “Jei jūs nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir neger
site jo kraujo, neturėsite gyvenimo savyje” (Jon. 6,54).
Be to, Kristus kelis kartus iškilmingai pareiškė turįs
teismo galią: “Tėvas nieko neteisia, bet visą teismą pa
vedė Sūnui” (Jon. 5,22).
Kristus taip pat atlygins už Jo duotų įsakymų pil
dymą bei baus už jų laužymą. Jis aiškiai yra pareiškęs,

kad pasaulio gale teis visą žmoniją: "Eikite, mano Tėvo
palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio įkūrimo pri
rengtą karalystę . .. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji,
į amižinąją ugnį, kuri sukurta velniui ir jo angelams”
(Mt. 25, 34-41).
Vadinasi, Kristus elgėsi kaip tikras karalius, duoda
mas įsakymus, prižiūrėdamas jų vykdymą ir bausdamas
neklaužadas.
Elgėsi lyg visų aukščiausias valdovas, nes Jo kalba
griežtai definityvi, Jo pareiškimai turėjo ne fakultatyvi
nį, bet griežtai įpareigojantį, privalomąjį pobūdį. Visi Jo
paskelbti įstatymai saisto visas tautas bei visus individus
ir galioja visais laikais bei visuose kraštuose. “Dangus ir
žemė praeis, mano gi žodžiai nepraeis” — sako Jis pats.
Išganytojo bendralaikiai, kurie klausėsi Jo kalbos,
konstatavo, kad Jėzus iš Nazareto kalbąs “ne kaip pariziejai bei Rašto žinovai, bet kaip valdžią turįs.”
žodžiu , Kristus aiškiai visiems užsirekomendavo, kad
Jis esąs valdovas, kuriam, kaip Jis pats sakė, "duota visa
valdžia danguje ir žemėje.”
Pagaliau tą savo karališką valdžią aiškiais žodžiais iš
reiškė Piloto rūmuose, kada į Romos imperatoriaus vieti
ninko klausimą, ar Jis esąs karalius, Išganytojas atsakė
aiškiai ir ne dviprasmiškai: “Aš esu karalius.”
Bet Kristus yra karalius ir savo žmogiškąja prigim
timi: Jo motina Marija kilusi iš karališkosios Dovydo
giminės. Tačiau Kristus niekada nesigyrė savo žmogiš
kosios prigimties karališkumu ir jokių pretenzijų nereiš-.
kė į žemiškojo žydų karaliaus sostą.
O vis tik, kada eina kalba apie Kristaus karališką ga
lią, negalima Jo dieviškosios prigimties skirti nuo žmo
giškosios, nes Jis yra karalius savo hipotatinėje unijoje,
t. y. savo dieviška ir žmogiška prigimtimi viename asme
nyje.
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O. B. Audronė

Paulius Stelingis
DĖKOJU, VIEŠPATIE

Dėkoju, Viešpatie, už suteiktą šią dieną,
Už šviesią saulę ir už aukštą dangų.
Ir už tėvų namus, kurie kaip žiedus
Mus nuo audrų ir šalčio dengia.

Laimink saują pirmutinę
Byrančių rugių —
Savo prakaito lašuose
Palaimai tikiu.

Lenkiuosi, Viešpatie, prieš skaisčią ryto aušrą,
Prieš tylų vakarą ir juodą žemę.
Kurioj pavasariai ir žiemos keičias—
Ir mes gaivių šaltinių jų srove gyvenam.

Glauski, žeme, gelsvą grūdą —
Saujom jį supu
Ir daigams jame nubudus
šildyki kvapu.

Dėkoju, Viešpatie, už ramią, tylią naktį,
Žydriuosius ežerus ir tamsią jūrą.
Ir už mažytę širdį ir akis,
Kurios dangaus gilybėje žvaigždes įžiūri.

Sužaliuokit, mano žingsniai,
Tankiu žalumu —
želmeneliuos paganysiu
Laimę šių namų.

Dėkoju, Viešpatie, už suteiktą šią dieną,
Už šviesią saulę ir už aukštą dangų.
Ir už šiuos svetimus namus, kurie kaip žiedus
Mus nuo audrų ir šalčio dengia.

Laimink grūdus išbarstytus
Rankų tų pačių,
Laiminki ir šalį visą,
Viešpatie, meldžiu.

Kristaus karališkumą Bažnyčia nuo seno savo litur
gijoje pabrėžia: per Tris Karalius, Verbų sekmadienį, ar
šiaip jau visose maldose, kur Kristų ne kitaip, kaip tik
“Kyrios”, "Dominus” - Viešpačiu vadina.
Vadinasi, Kristus yra karalius. Tik Jo karalystė, kaip
Jis pats sako, “yra ne iš šio pasaulio” (Jon. 18,36). Jo
karalystė neturi ribų, kaip įprasti šios žemės karalystės
kad turi, neapima vienos kurios nors tautos, nėra gina
ma ginkluotos jėgos, tačiau ji yra reali ir egzistuojanti jau
šioje žemėje. Vadinasi, nors ta karalystė “ne iš šio pa
saulio”, tačiau yra “šiame pasaulyje”, šv. Augustinas ir
šv. Tomas Akvinietis sako, kad ta Dievo karalystė yra
Katalikų Bažnyčia — tikinčiųjų bendruomenė. Tos ka
ralystės tikslas — amžinoji žmonių laimė, sielų išgany
mas. Tai gana aiškiai yra išreikšta Kristaus Karaliaus
šventės mišių prefacijoje, kur sakoma, kad ta Dievo ka
ralystė yra “tiesos ir gyvenimo, šventumo ir malonės, tei
sybės, meilės ir taikos karalystė.”
Vadinasi, kas manytų, kad ta Dievo Karalystė tėra tik
kultūrinis veiksnys, pirmoje eilėje ir betarpiškai siekiąs
materialistinės gerovės, tas visai nesuprastų Išganytojo
įsikūnijimo ir tos Dievos Karalystės įkūrimo prasmes. To
ji Dievo Karalystė yra mistinis, — dvasinis Kristaus kū
nas, sudarytas iš mūsų, lyg atskirų sąnarių, o to kūno
galva yra pats Išganytojas. Tokiu būdu ta Dievo Kara
lystė yra gyvas ir veikiantis Kristus, o tos Karalystės tiks
las yra Kristaus pradėto išganymo tęsimas: Bažnyčios
auka, Jos palaiminimas ir malda yra ne kas kita, kaip
paties Išganytojo auka, palaiminimas ir malda. Vadinasi,
Dievo Karalystėje svarbiausias dalykas yra žmogaus pa
šventinimas ir jo į amžinąją laimę vedimas. Tokiu būdu
Kristaus karalystė nei politikos, nei ūkio srityje valdžios
nesiekia, o žemiškomis priemonėmis tik tiek tesinaudoja,
kiek tai reikalinga jos amžinajam tikslui pasiekti.
Tačiau, “jei žmonija apsispręstų Kristaus karališką
valdžią pripažinti privatiniame ir viešame gyvenime”, sa
ko piepiežius Pijus XI savo enciklikoje “Quas primas”,
“tai neišmatuojamos palaimos srovės išsilietų į žmonijos
gyvenimą: teisinga laisvė, drausmė ir ramybė, vienybė ir
taika.”
Ir iš tikrųjų, argi gyvenimas ne tą patį liudija?!—
Kur Kristus pripažįstamas aukščiausiuoju Valdovu, kur
gyvenimas tvarkomas pagal Jo įstatymus, kur žemiški da
lykai palenkiami dvasiniams ir aukštesniems žmogaus
tikslams, ten žmonių gyvenimas yra taikus ir laimingas,
gi kur to nėra, ten žmogus yrą pasmerkiamas klaidžioji
mams, kančioms ir vargui. ’’
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SĖJĖJAS

Kristaus Karaliaus šventės mintis kaip tik L yra pri
minti, kad visą žmogaus ir bendruomenės gyvenimą rei
kia persunkti Kristaus dvasia, viską reikia palenkti Die
vui: Jis turi viešpatauti šeimoje ir mokykloje; su Jo va
lia turi derintis valstybės įstatymai; pagarba ir meilė Jam
turi būti reiškiama ne tik privačiame, bet ir viešajame
gyvenime.
Tai, be abejo, yra priešinga pastangoms tų žmonių,
kurie užsimoję Dievą ir religiją iš gyvenimo išmesti,
žmonijos nelaimei, tai iš dalies yra jiems pavykę... Bet
tokiam gyvenimo nukrikščioninimui jau laikas pasiprie
šinti. šventasis Tėvas Pijus XI, įvesdamas Kristaus Ka
raliaus šventę, kaip tik ir norėjo visus tikinčiuosius su
jungti kovai prieš laicizmą ir pradėti kurti tikrai krik
ščionišką pasaulį , kurio Valdovas būtų Jėzus Kristus.
Nukrikščionintas pasaulis šiandien pats nusigando sa
vo nueito kelio, todėl pats pamatė, kad žmogui šalia me
džiaginės gerovės reikalingos dvasinės vertybės, nes ki
taip ne tik civilizacija, bet ir pati žmonija pasmerkta žū
ti.
"Kas užgauna pagarbą Dievo didybei, tas deda
sprogstamą medžiagą po žmonijos pamatais”, rašė po ano
karo vokiečių rašytojas kun. E. Fiedler. Tos medžiagos
buvo tiek susitelkę, kad mūsų akyse sprogo nauju Euro
pos karu. Ji dar nėra visa išimta, bet gali būti pašalinta,
jei bus suprasta , kad ne vien danguje, bet ir žemėje nėra
aukštesnio valdovo už Kristų.
Kristus Dievo Karalystę įkūrė žemėje, o mus pašau
kė būti tos karalystės ramsčiais ir bendradarbiais. Ir čia
mes negalime būti pasyvūs, nes bet koks pasyvumas yra
Kristaus ir Jo karalystės išdavimas. Dievo Karalystės na
rys turi Dievo apreikštą religiją pažinti, ją žodžiu ir gy
venimu išpažinti, ją ginti ir aktyviai dalyvauti tos ka
ralystės plėtime.

Kristaus Karaliaus šventė kaip tik ir primena būtiną
reikalą kovoti už Dievo Karalystės teises, nes kitaip tu
rėtumėme iškristi iš “Kovojančios Bažnyčios” ir taptumėme gesti pradedančia bendruomene, kuri griauna Dievo
Karalyste ir jos vietoje stato pagonišką šventovę, kur
aukojamas pinigas bei kūnas, ir žudoma žmonių giminė.
“Svarstymų ir projektų kūrimo laikas praėjo. Dabar
yra veikimo valanda!” — pareiškė Pijus XII Italijos ka
talikiškosios akcijos atstovams. O tie šventojo Tėvo žo
džiai kaip tik ir įpareigoja įsijungti į katalikiškąją akciją
ir kovą už krikščioniškai suprastą žmogų, i kovą už Kris
tų ir Jo karalystę.
*;:
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MES TURIME IŠLIKTI LIETUVIAIS
PRANAS NAUJOKAITIS
šiandien, kai esame prieš savo norą išblaškyti po
plačiausias pasaulio erdves, tarp visokių svetimų jtakų,
savo tautines individualybės išsaugojimo klausimas yra
pati svarbiausioji problema. Tai tiesiog gyvybinis reika
las. Ypač nuo savos tautos atitrūkimo pavojus gresia jau
nimui, kurio didelė dalis savo tėvynėje yra palikusi dar
vaiko amžiuje ir savo krašto realaus vaizdo jau nebegali
išgyventi.
Kaip išlikti lietuviu? Iš pažiūros šis klausimas atrodo
toks paprastas ir natūralus, bet savo esmėje jis yra labai
platus ir komplikuotas, kaip kad yra neįprastos ir sudė
tingos tos gyvenimo sąlygos, i kurias visi priverstiniai šių
laikų emigrantai yra patekę.
Nagrinėdamas šį klausimą, pirmoje eilėje prieš akis
turėsiu gyvenimo sąlygas JAV ir tą jaunimą, kurs nese
niai į šį kraštą yra atvykęs. Tačiau daugelis paliestų
klausimų gali būti pritaikoma ir Amerikoje gimusiam
lietuviškam jaunimui. Taip pat kituose emigraciniuose
kraštuose, į kuriuos yra patekę mūsų jaunimo, ši proble
ma yra ne mažiau svarbi kaip JAV, ir jos sprendimas
taip pat gali būti panašus.
Kontrastų kraštas

Norėdami atsakyti į klausimą, kaip Amerikoje išlikti
lietuviu, pirmiausia turime pažiūrėti į tą aplinkumą, ku
rioje tenka gyventi, ir surasti tuos pavojus, kurių pir
miausia reikia saugotis.
Kas yra Amerika? Mes nuo seno buvome įpratę žiū
rėti į Ameriką kaip į laimės kraštą. Ne vienas mūsų tau
tietis seniau ir vyko į Ameriką ne ko kito, o tik laimės
ieškoti. Kai kam pavyko parsinešti iš šio krašto dolerių
pluoštą ir tuo būdu pataisyti savo materialinį būvį. Bet
kiek tada pakelta vargo, kokias sunkios gyvenimo kovos
būta ir šioje laimes šalyje, šiandien ne vienas žilagalvis
šio krašto lietuvis galėtų papasakoti, šiandien ir mes,
naujieji ateiviai, esame priversti susidurti su kieta šio
krašto realybe ir įsitikinti, kad sunkiu darbu ir didelėmis
pastangomis pasiekiama tai, kas žmogaus padoresniam
kasdieniniam gyvenimui yra reikalinga. Tačiau ši dar
bo ir pragyvenimo problema tiesioginiu būdu tautybes iš
laikymo problemos neliečia, tik netiesioginiu būdu ji
yra viena tautinės kultūros sąlygų.
Amerika yra didelių kontrastų kraštas, didelio tem
po, milžiniškos reklamos ir visokiariopos laisvės kraštas,
žmogui įpratusiam prie europinio gyvenimo formų, labai

dažnai čia sunku iš karto susigaudyti dalykų esmėje,
sunku atskirti tikras vertybes nuo tuščio blizgesio ar net
nuo patrauklia forma skleidžiamo purvo. Noriu pabrėžti
du pagrindinius kontrastus, kurie neišvengiamu būtinu
mu paliečia ir mūsų gyvenimą ir likimą.
Kultūriniai kontrastai. Užtenka tik pasižvalgyti į po
puliariuosius Amerikos laikraščius ir žurnalus, turinčius
milijonus skaitytojų, į kiekvienoje gatvėje rodomus kino
paveikslus, turinčius daugybę žiūrovų, į eilines radijo ir
televizijos programas, į pasilinksminimo vietas ir mar
gaspalvę gatvės minią, kad susidarytum gana ryškų vaiz
dą, kuo minta ir kuo domisi bei ištisomis dienomis gyve
na eilinis Amerikos miesto gyventojas. Iš šitų išviršinių ir
visiems į akis krintančių kasdieninio ir šventadieninio gy
venimo reiškinių daugumas mūsų pasidarome visuotines
ir labai gilias išvadas apie visą Amerikos kultūrą, apie
Amerikos inteligentiją, skonį ir t.t. Tik, deja, šios visuo
tinės išvados dažniausiai yra klaidingos.
Iš tikrųjų Amerikoje esama ir tikrai aukštos kultū
ros. Užtenka užsukti į muziejus, į meno galerijas, į bib
liotekas, į aukštuosius mokslo židinius, į rimto žanro
teatrus, pasikalbėti kad ir su eiliniu inteligentu, kad ši
tos apgraibomis susidarytosios išvados sugriūtų. Didieji
technikos laimėjimai, kuriais Amerika tikrai gali pasi
didžiuoti, mokėjimas organizuoti valstybinį, ekonominį ir
visuomeninį gyvenimą, mokėjimas sukurti tokį aukštą
gyvenimo standartą, kurs pralenkia visus pasaulio kraš
tus, pagaliau, mokėjimas spręsti ir vairuoti didžiąsias pa
saulio politines problemas, rodo, kad Amerika seniau yra
išėjusi iš pionierių amžiaus ir pasiekusi tokių didelių kul
tūrinių laimėjimų, su kurių daugeliu ir Europa, tas di
dysis kultūros ir civilizacijos lopšys, negalėtų lygintis.
Kuri tad Amerikos kultūra mus pirmiausia pasie
kia? Savaime aišku, kad mes pirmiausia atsiduriame Amerikos miesčionijos eilėse, ir kiekvieną dieną kaip lašas
po lašo krenta į mūsų jausmus, protą ir valią džiazo mu
zikos garsai, kino ir laikraščių kaubojai ir komikai ir ki
tos dar menkesnės vertės scenos ir vaizdai. Jie taip ne
sulaikomai veržiasi į mus, kad mes patys nejučiomis pra
dedame visu tuo gyventi ir net būti patenkinti. O ana di
džioji dangoraižių, bibliotekų, meno galerijų ir muzikos
salių kultūra taip ir lieka kaž kur toli nuo mūsų.
Tapti miniažmogiu ir paprastu miesčioniu yra la
bai rimtas pavojus.

APSKRITUKAS, Trakų apylinkės ežerėlis. Ma
žas, už jį yra apie 2000 didesnių Lietuvoje, bet
įdomus tuo, kad į jį suteka vanduo iš kitų dvie
jų ežerų, o iš jo neišteka. Tai vienas iš nedau
gelio uždarųjų ežerų mūsų krašte. Jis yra 1
km. į šiaurę nuo Trakų Galvės ežero, kurio
vienoj iš 20-ties salų yra Vytauto Didžiojo pilis.

Nuotr. A. Bendoriaus

3

6

Tautiniai kontrastai. Kartais skaitome laikraščiuose
arba išgirstame didžiųjų šio krašto vyrų kreipimąsi į
Amerikos tautą. Tačiau šitoji tautos sąvoka čia yra vi
sai kitokia kaip mes esame įpratę Europoje ją suprasti.
Amerikiečių tautos nėra. Amerikoje gyvena įvairių įvai
riausių rasių ir tautų mišinys: anglo-saksų, prancūzų, vo
kiečių, italų, ispanų, rusų, ukrainiečių, lenkų, negrų, lie
tuvių ir daugybė kitokių tautų emigrantų. Tai, palyginti,
naujas kraštas, kuriame tautiniu atžvilgiu buvo paskelb
ta didžiausia laisvė ir tolerancija. Amerikos didieji visuo
menės ir politikos vadai dažnomis progomis net primena
skirtingos kilmės amerikiečiams saugoti ir branginti sa
vo kalbą, savus papročius, savas tradicijas, čia teoretiš
kai yra laisvė kiekvienai tautai savarankiškai kultūrinėje
srityje reikštis, turėti savo spaudą, savo draugijas, savas
priemones tautinei individualybei išlaikyti.
O vis dėlto kaip nepaprastai sunku šiame krašte tau
tinę individualybę išlaikyti! Yra kaž koks nerašytas įsta
tymas — gaivalinga gyvenimo srovė, kuri su nepaprasta
jėga ir inercija traukia viena kryptimi—suamerikonėti.
šis žodis reiškia visišką nustojimą savo tautinės indivi
dualybės. Įvairios Amerkoje gyvenančios tautos yra pasinėrusios lyg žuvys į anglo-saksų jūrą. Ir toji jūra to
kia galinga ir gaivališka, kad kitos tautos tiesiog tirpte
joje tirpsta lyg vandenyje druska. Ištisi milijonai vokie
čių, italų, lenkų yra nuskendę šitoje anglų-saksų jūroje.
Taip pat ir lietuvių ten yra nuskendę šimtai tūkstančių.
O likusiems tas nuskendimo pavojus gresia visu savo kie
tumu.
Kai kas ir iš mūsų tautiečių į šitą savos tautos at
žalų džiūvimą žiūri visai šaltai, kaip į žiaurią, bet nepa
keičiamą realybę. “Jei didelės tautos neatsilaiko nesu
maltos šitame malūne, tai ką mes maži norime būti gud
resni už didžiuosius”, pasako šie savo susitaikinimą su li
kimu ir abejingai nuleidžia rankas.

Ar reikia kapituliuoti?

Nors ir nelengva Amerikos gyvenimo sąlygose išsau
goti savo tautinę individualybę, bet vis dėlto tai yra gali
ma padaryti. O tai jau yra labai svarbus pagrindas išeiti
į kovą dėl savo tautos atžalų gyvybės išsaugojimo. Juk
mes turime jau pačioje Amerikoje gimusių ir augusių
tautiečių (net trečiosios kartos), kurie yra nemažesni pa
triotai už naujuosius ateivius, kurie savo tautos reikalus
brangina ir vertina, jais gyvena tiek pat jautriai, kaip ir
pačioje Lietuvoje augę ir mokslus išėję lietuviai. O len
kų, italų, vokiečių pasiekti laimėjimai savo tautų tirpimui
sustabdyti taip pat yra labai pamoką dalykai.
Jeigu jau didžiosios tautos, kurios turi pakankamai
žmonių savo didelėse tėvynėse savai kultūrai kurti ir
tautos aspiracijoms reikšti, taip stipriai yra susirūpinu
sios savo išeivių tautiškumo išlaikymu, tai mums, ma
žai ir priešų žudomai bei blaškomai tautai, yra negalima
prarasti nė vieno savo tautiečio ir jo atiduoti įsisiūbavu
siai anglo-saksų jūrai. Ypač mus skatina veikti tas fak
tas, kad savo tautinės individualybės išlaikymas visiškai
derinasi su JAV valstybine sąvoka ir konstitucija. Tapti
geru amerikiečiu visiškai nereiškia išsižadėti savos tauti
nės individualybės. Juk ar mažiau myli Ameriką, ar silp
niau atlieka jam uždedamas valstybines pareigas tas lie
tuvis, italas, lenkas, kurs yra neužmiršęs savo tėvų kal
bos, kurs brangina savo tėvų papročius, jų kultūrą, už
tą lietuviškos, lenkiškos ar itališkos kilmės amerikietį,
kurs jau visų aukščiau minėtų vertybių savo sieloje nebe
turi? Reikia pasakyti, kad tautinės individualybės išsau
gojimas dar praturtina žmogaus dvasią ir patį žmogų pa
daro vertesniu. Amerikoje gyvendamas, žmogus vis tiek
jau paties gyvenimo yra verčiamas pasisavinti daugybę šio
krašto savybių. Taigi tas, kurs pajėgia išsaugoti savo tau
tinę individualybę, dvasiškai yra turtingesnis už tą, kurs
tai padaryti nepajėgia.
Tautinės individualybės esmė.

Kas sudaro tautinę individualybę? Pirmiausia tauti
nė žymė yra gimtoji kalba. Labai teisingai Vydūnas yra
pasakęs, kad tautai kalba yra tas pats, kas atskiram žmo
gui žadas, žmogus nustojęs žado (galėjimo kalbėti žodine
kalba) labai menkai tegali pareikšti savo vidaus pasaulį.
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Taip ir žmogus, praradęs savo tėvų kalbą, labai daug nuta ar ana kalba galima labai gražiai mintis reikšti, poezistoja. Kalba yra ne vien tik susižinojimo priemonė.
Kalboje yra įaugusi ištisų šimtmečių tautos kultūra. Mes
dažnai girdime šnekant, kad ši kalba graži, skambi, kad
ją kurti, kad ji turtinga, kad joje yra daugybė prasminių
ir muzikinių niuansų, o apie kitas kalbas sakoma, kad
jos nemuzikalios, šiurkščios, kad jos skurdžios, kad jų
formos nelanksčios.
Lietuvių kalba yra viena gražiausių, turtingiausių,
muzikaliausių pasaulio kalbų. Sava kalba galime tikrai
pasididžiuoti.
Jau pačioje kalboje glūdi labai daug tautinių verty
bių. Tik tą kalbą, žinoma, reikia gerai mokėti, jos visą
grožį pajusti! Tačiau tautinė individualybė nėra vien tik
savos kalbos išsaugojimas.
Tautos individualybę sudaro visa tautos kultūra: me

nas, mokslas, papročiai ir visos tos formos, kuriomis žmo
gus įvairiomis aplinkybėmis pareiškia savo protą, valią
ir jausmus.
Klaidinga yra nuomonė, kad Lietuvos patriotais gali
ma būti ir nemokant nė lietuvių kalbos, negyvenant savo
tautos gyvenimu. Toks teigimas yra tikra nesąmonė. Ži
noma, gero savam kraštui galima padaryti ir negyvenant
tautos gyvenimu. Bet tai padaro ir visai mums svetimi
žmonės. Tai nieko bendro neturi su tautybės išlaikymu.
Lietuviu išlikti reiškia savo tautos gyvenimu gyventi.
Problemos branduolys

Kaip gyventi savo tautos gyvenimu po pasaulį iš
sklaidytiems, šiandien ir yra pats problemos branduolys.
Pradėkime nuo pagrindinio dalyko — nuo gimtosios
kalbos išlaikymo. Tas mūsų jaunimas, kurs Lietuvoje gi
mė ir augo ir kurs lankė vienokią ar kitokią lietuvišką
mokyklą, pakankamai moka kalbėti lietuviškai. Tačiau
reikia ir gražiai lietuviškai kalbėti. Teko girdėti vieną jau
ną studentę deklamuojant tikrai patriotišką lietuvišką ei
lėraštį. Mergaitė, matyt, jautrios širdies, moka įsijausti į
deklamuojamą dalyką, tačiau žodžiai buvo tariami su to
kiu vokišku akcentu, kad tiesiog graudu darėsi dėl gra
žiosios mūsų tarties sugadinimo. Pasirodo, kad ši lietu
vaitė tremtyje gyveno tokiose sąlygose, kur turėjo lankyti
vokišką gimnaziją. Ten ji ir paspėjo sugadinti savo gražią
tartį. O kiek dabar jaunimo lanko angliškas mokyklas Amerikoje? Ar jiems negresia tas pats pavojus?
Lietuviškos mokyklos klausimas JAValstybėse yra pa
ti pagrindinė problema, kurią išsprendus palankia mums
prasme, reikalai iš karto pasitaisytų. Man teko kiek pa
žinti Naujosios Anglijos čia gimusio lietuviško jaunimo.
Kai kurie jaunuoliai gana gražiai kalba lietuviškai. Tai
yra nuopelnas lietuvių patriočių vienuolių, kurios tuose
rėmuose, kuriuos leidžia Amerikos įstatymai, sugebėjo
pakankamai išmokyti lietuvių kalbos. Tačiau šitokių mo
kyklų yra nedaug telikę. Dėl to, žinoma, kaltas ne lietu
viškas jaunimas, bet tie vadovai, nuo kurių geros valios
priklauso parapijinių vadinamųjų “lietuviškų” mokyklų
tvarkymas. Dabar kartais atsitinka taip, kad tokios mo
kyklos mokinys už lietuvišką kalbėjimą net už ausies pa
tampomas. O kiek yra vaikų ir jaunuolių, kurie aplinky
bių yra priversti lankyti grynai angliškąsias žemesniąsias
ir aukštesniąsias mokyklas!
Dėl to ir naujai atvykusio lietuvių jaunimo gimtosios
kalbos mokymas yra jau problema, šeštadieninės mokyk
los mėgina tą klausimą spręsti, bet tai dar nėra pakan
kama priemonė. Mums turi rūpėti ir Amerikoje gimęs
jaunimas. Amerikos įstatymai gimtosios kalbos reikalu
duoda progos pasireikšti gerai tėvų ir mokinių valiai, tik
iki šiol, deja, tuo mažai pasinaudojama.
Ko nepajėgia duoti mokykla, turi duoti šeima ir
tautinė bendruomenė. Lietuviška šeima yra lietuvybės
tvirtove. Bet kokia tragedija, kai tikri lietuviai tėvai savo
kalba su savo vaikais jau nebesusikalba! O tokių faktų
senesnėje mūsų išeivijoje gana gausu. Taip įvyksta, pa
prastai, dėl nebuvimo šeimoje jokių lietuviškų tradicijų.

(Bus daugiau)
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SUSIMASTĘS TAMSUS NEVĖŽIS
PROF. STEPONAS KOLUPAILA
Sveikas, Nevėži! Tylus, ramus, platus,
Tarp aukštų krantų, ąžuolais apaugęs,
Plauki, galiūnas, kaip tik akims matos,
Gelmėje savo skandini padanges!

Ąžuolai - seniai, ant krantų sustoję,
žalius vainikus lapų kel’ į dangų,
Tur būt’, senovės jie dūmą dūmoja
Apie jaunystę ir meilią, ir brangią ...

(Emka. Dirva-žinynas 1903, Shenandoah, Pa.)
Nevėžis — viena didesnių Lietuvos upių, labai
jdomi savo istorija. Pagal tradiciją ji skyrė Aukštai
čius nuo žemaičių. Jei nebūtų sutrukdęs Pirmasis
pasaulinis karas, Nevėžiu būtų plaukę laivai iš Ne
muno per Lielupę į Rygos uostą! Trylika naujų ka
pitalinių tiltų per Nevėžį, plačiausi melioracijos dar
bai (4800 km. kanalu Nevėžio baseine!) — byloja
apie Nepriklausomos Lietuvos technišką pažangą.
*

*

*

Kaip atrodo senieji raštai ir Panevėžio miesto var
das, Nevėžis seniau buvo moteriškos giminės, kaip ir visi
kiti Nemuno nitakai, ir tik vėliau “išsigimė” į vyriškąją.
Kalbininkas K. Jaunius (1898) tvirtino, kad Nevėžio var
das kilęs iš indoeuropiečių šaknies “vaagh”, kas reiškia
šaukti, ošti: Nevėžis—neošianti, rami upė. Buvo prama
nyta kitų, nerimtų aiškinimų, pvz. būk Nevėžyje nėra
vėžių...

*

*

*

Nevėžis prasideda šlapiuose miškuose ir pievose apie
7 km . pietus nuo Troškūnų mst., ties Grybulių k. Senes
nieji raštai taip romantiškai atvaizduoja Nevėžio pra
džią:
"Netoli Raguvos miestelio, į pietus nuo Troškūnų,
paniurusio miško paunksnyje tūno klampios, švendrų
tirštai užaugusios pelkės. Aklą ir klaikią glūdumą retkar
čiais sudrumsčia baugus apuoko ūkavimas arba šlykščių
šliužų šnypštimas, kurie šliaužioja šen ir ten per kyšojančius iš balos kupstus.
“ši vieta niekad nemato keliautojo, net iš žingeidu
mo nieks čion nekiša nosies; ir ką jis čia būtų radęs matytino, nebent vaiduoklius, kurie vaidenasi panašiose bai
siose vietose.
“Iš tokio tat niūraus užkampio teka Nevėžis, laiko
ma viena žymesnių Žemaičių upių, kurią, kaip plukdo
mą, ne kartą mini seimų įstatymai”. (I. Bušinskis, Nevė
žio krantai. Vilnius 1873).
Mūsų melioratoriai nusausino tas pelkes ir jokių bai
sių šliužų ten neberado; dabar Nevėžio pradžia — kuklus
nusausinimo griovis. Mūsų geografijos vadovėliuose buvo
susidariusi legenda, kad Nevėžis teka iš Nevėžio ežero
paliai Troškūnus; tokio ežero ten nėra ir nebuvo. Tiesa,
anapus šventosios upės, Kurklių valsčiuje, yra Nevėžio
ežeras ir iš jo teka Nevežėlė, Virintos deš. intakas.

*

*

*

Nevėžis teka vingiais bendra šiaurės-vakarų kryptimi
pro Traupį, Raguvą, Miežiškius, Velžį, Pajuostį, ligi Pa
nevėžio miesto, žemiau Panevėžio Nevėžis patenka į se
ną ledynų slėnį, nukreiptą į pietų-vakarus, beveik į pie
tus, ir teka juo pro Naujamiestį, Krekenavą, Surviliškį,
Apytalaukę, Kėdainių miestą, Labūnavą, Babtus, ir že
miau Raudondvario įteka į Nemuną iš dešiniojo šono, 200
km nuo jo žiočių, 10 km žemiau Kauno.
Nevėžio vagos ilgumas yra 215 km, baseino plotas
yra 6088 km2, truputį didesnis, kaip Šešupės, bet mažes
nis, kaip šventosios.

KRUOSTOS VANDENS MALŪNAS

Iš prof. S. Kolupailos “Nevėžis”
Nevėžis priima bent 64 intakus, kurių vardai mums
žinomi, 33 iš kairiojo šono, 31 iš dešiniojo.
Kairieji intakai: pasroviui: Traupis, Pienia, Lepeika,
Prūdas, Lankstupis, Inčys, Ringužis, Alkupis, Opataina,
Aluontė, Juoda, Zagiena, šarmu tas, Molaina, Uostrautas,
Graužuojis, Varkalis, Rūdupelis, Plėnupis, Laužupis, Diablonis, Upytė, Linkuvė, Brasta, žalesys, Alkupis, Obelis,
šerkšnis, Ašariena, Berupė, Gynia, Kelnupis, Sausinę.
Dešinieji intakai: Juostinėlis, Lendrupis, Dekuška,
Vaideginė, Ringužis, Rūdupis, Aulamėlis, Aulumas, Juos
ta, Vinupė, Sonžyla, Liekupis, Sudramala, Kiršinąs su
šuoja, Lieluvis, Sirnupis, Vadaktis, Šventupis, Lokauša,
ženepirštis, Lokaušėlė, Liaudė, Kraujupis, Kruostas, Dot
nuva, Smilga, Upytė, Šušvė, Alona, Striūna su Strabe,
Vejuona.
Nevėžio intakai turi savų bent 216 intakų, kurių
vardai žinomi. Didžiausias intakas—Šušvė, 137 km ilgu
mo, prasideda netoli Šiluvos; jos baseinas sudaro beveik
20% viso Nevėžio baseino. Kiti didiesnieji intakai: Obe
lis, Kiršinąs, Gėrupė, Juoda, Juosta, Upytė ir Smilga.

* * *
Nevėžio kritimas tarp versmių ir Sonžylos žiočių
(žemiau Panevėžio) yra 54 m arba 62 cm kiekviename ki
lometre; tarpe Sonžylos ir žiočių, 131 km ruožte, kriti
mas tėra 19 m. arba 15 cm viename kilometre, kuone dvi
gubai mažesnis, kaip Nemune. Dar įsidėmėkime, kad Ne
vėžio vaga žemupyje nepaprastai gili, 7-8 m vasarą, ligi
13 m pavasary, kai Nemunas teturi vasarą 1,5 - 2 m, pa
vasary ligi 9 m. Iš to matyti, kad Nevėžio slėnis yra la
bai senas, gal net senesnis už Nemuno slėnį.

»

*

*

Nuo senų laikų Nevėžis buvo naudojamas laivybai.
Didesni Nemuno laivai galėjo plaukti ligi Stabaunyčios,
žemiau Babtų, mažesnieji —ligi Kėdainių. Ties Kėdainiais
ryškiai matyti, kad upės vaga buvo ištiesinta. Kryžiuočių
žygių kronikose pažymėtas žygis laivais Nevėžiu 1370 me
tais. Kai kryžiuočiai 1404-1409 metais buvo užgrobę visą
žemaičių kraštą ligi Nevėžio, mistras Konradas von
Jungingen buvo išderėjęs iš Vytauto leidimą užtvenkti
Nevėžį ties Kėdainiais, vandens malūnui įtaisyti "amži
niems laikams.” Žalgirio kautynės išlaisvino Žemaičius.
1568 metų Gardino seimas pripažino Nevėžį tinkamą
laivybai. 1581 metų įstatymas užtikrino Kėdainiams lais
vą vandens kelią, kurio nevalia tvenkti.
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SURVILIŠKIO TILTAS PER NEVĖŽI
Iš prof. S. Kolupailos “Nevėžis”

1607 metų seimas vėl prisiminė Nevėžį: Sebastijonas
Kęstartas, Ariogalos tijūnas ir Žemaičių teisėjas, ir Jonas
Dzeveltauskas, Kauno karuža, buvo paskirti Nevėžio til
tams, keltams ir užtvankoms patikrinti.
Kai kuriose knygose tvirtinama, kad laivai plaukiojo
Nevėžiu ligi Panevėžio; tai lyg patvirtina rasti kaž kur
apie Naujamiesti baidoko griaučiai. Iš tikrųjų, aukščiau
Kėdainių Nevėžis visai netinka laivybai, ir seniau taip
pat negalėjo būti geresnis.
Nepatikrintos žinios apie Nevėžio laivybą suklaidino
Napoleoną 1812 metais. Prancūzų kariuomenė plačiai
naudojosi Nemunu maistui ir amunicijai gabenti. Jie bu
vo numatę nuvežti Nevėžiu savo “sunkiąją” artileriją Ry
gos miestui daužyti. Prancūzų laivai įstrigo Nevėžyje, ir
visi planai iširo.
* * *
Dar daugiau išgarsėjo Nevėžis vandens kelio projek
tais iš Nemuno į Rygos uostą. Panevėžio apylinkėse, apie
4 km į šiaurę, lygiagrečiai Nevėžiui teka Lėvuo, MūšosLielupės intakas, žiūrint i žemėlapį, nesunku sujungti Ne
vėžį su Lėveniu per Sonžylos slėnį. Kelias iš Nemuno į
Rygą žymiai trumpesnis, kaip kelias per Dubysą ir Ven
tą ligi Vetnspilio uosto, o svarbiausia, takoskira čia daug
žemesnė, apie du su pusę kartų žemiau, kaip tarp Duby
sos ir Ventos.
1798 metais generolas de Vitte buvo paruošęs Nevėžio-Lielupės vandens kelio projektą. 1824 metais atlik
ti nauji tyrinėjimai. Paaiškėjo sunkumai maitinti kanalą
vandeniu, nes čia nėra tinkamų ežerų ar vietų dirbtinoms
kūdroms įrengti. Pirmenybė buvo pripažinta Ventos-Du-

KĖDAINIAI
Buvusieji dvaro- rūmai, o Nepriklausomybės
laikais — Aukštesnioji Kultūrtechnikų Mo
kykla.
J ... .
Nuotr. prof. S. Kolupailos

ž

bysos projektui, ir tas pradėtas vykdyti. Kaip žinome,
1830 metų sukilimas sutrukdė statybą ir ji nebuvo baig
ta. Pradžioje šio šimtmečio rusų valdžia vėl susirūpino
Ventos-Dubysos keliu. Tada latvių inžinierius K. Jansons
iškėlė Nevėžlo-Lielupės kelio pranašumus, ir tas suma
nymas laimėjo. 1914 metais pradėti nauji tyrinėjimai, bet
prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas palaidojo įdomų su
manymą.
Nepriklausomoji Lietuva turėjo laisvas Nemuno žiotis,
ir vandens kelias į Rygą mums buvo neaktualus. Tik bu
vo pradėtas vykdyti sumanymas pagerinti laivybos sąly
gas bent ligi Kėdainių. O Sonžylos kanalą tarp Lėvens ir
Nevėžio įvykdė mūsų meliaratoriai, sausindami Lėvens
aukštupį. 1930 metais iškastas kanalas, kuriuo Lėvens
potvynio dalis nukreipiama į Nevėžį ties Berčiūnais. Tam
vandens pertekliui reguliuoti įtaisytas slenkstis po geležin
kelio tiltu (naujajame Panevėžio-Joniškėlio geležinkely
je).
* * *
Nuo 1926 metų Nevėžio baseine pradėti platūs me
lioracijos darbai: sutvarkyta Juoda, Obelis, Linkuvė; ypač
dailiai sutvarkytas Nevėžio aukštupis, aukščiau Miežiškio.
Nauja taisyklinga vaga dailiai vingiuoja po slėnį. Dideliam
kritimui sušvelninti įtaisyta keliolika tvirtų mūrinių
slenksčių. Melioracijos darbams Nevėžio baseine išleista
per 13 milionų litų; bendras kanalų ilgis siekia 4800 km,
22 kartų ilgiau, kaip pats Nevėžis!
♦ * *
Nevėžj kerta daug kelių; visiems buvo pastatyti pastovūs tiltai, daugiausia geležbetoniniai. Ties Panevėžiu
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DABARTIES GYVIEJI ATEITININKŲ REIKALAI IR UŽDAVINIAI
Sutrumpintas pranešimas, skaitytas ateitininkų suvažiavime Pittsbnrghe 1950 m. spalio 1 d.
STASYS BAR2DUKAS
1. ATEITININKU KELIAS PRINCIPUI ŠVIESOJE

Jau keturiasdešimt metų, kaip ateitininkai žygiuoja
savo keliu. Keliu, kuris turi savo tikslą ir užda
vinius. Į gyvenimą pašaukti dar rusų caro priespaudos
metais, vėliau savo akimis matę laisvės saulę tautai pate
kant, brendę nepriklausomo gyvenimo laikais ir vėl su
laukę baisiausios vergijos bei tautos sutemų dienų, pa
galiau net savo tėvynės netekę ir po visus žemės kampus
išsisklaidę, jie ir toliau tebeina iškėlę tą pačią vėliavą,
kurioje įrašyti didieji jų idealai — Dievas ir tau
ta, katalikybė ir lietuvybė.
Krikščioniška tiesa ateitininkui nėra tik
paprastas teorinis žinojimas, bet jo gyvenimo kelio kryp
ties nurodymas, nes ir pats Kristus, Evangelijos žodžiais
tariant, yra pats kelias, pati tiesa ir pats gyvenimas.
Taigi krikščionybė, sako A. Maceina, yra ne teorija, bet
gyvenimas, ne idėja, bet tikrovė. Tai buvimas, kuris api
ma net ir menkiausius mūsų judesius (žr. “Ateities” 4-5
nr.) Todėl ir ateitininkų didysis tikslas “visa atnaujinti
Kristuje” reikalauja ne tik jų pačių asmeninio tobulėjimo
ir nuolatinio atsinaujinimo, ne tik jų pačių nepaliaujamos
pažangos ir vis naujų pasiryžimų, bet taip pat dvasinės
ir moralinės didybės siekimo irsavo
tautai. Ateitininkai yra įsitikinę, kad jų tauta šitos
didybės tegali pasiekti tik eidama krikščionybės keliu,
nutiestu per lietuvišką žemę, štai kodėl ateitininkams
vienodai rūpi, kad religija atnaujintų tautos gyvenimą ir
kad šis gyvenimas išlaikytų bei ištobulintų tas apraiškas,
kurios, prof. St. Šalkauskio žodžiais tariant, “išskiriamai
charakterizuoja savo tautą, palyginant su visomis kitomis
tautomis” (“Visuomeninis auklėjimas” 143-144 psl.).
Tuo būdu ateitininkų ideologija ir pagrindiniai jos
principai katalikybė bei tautybė nustato gaires ir jų veik
lai bei siekimams. Apvaizda skyrė ateitininkams atsidurti
visai naujose ir skirtingose aplinkybėse, tad iškilo jiems

yra du tiltai, vad. Laisvės ir Respublikos. Kauno-Panevėžio plentui pastatytas tiltas aukščiau dviejų geležinkelio
tiltų ties Kėdainiais, žemaičių plentui — aukščiau Babtų.
Nepaprastai dailus vienos arkos geležbetoninis tiltas pa
statytas ties Surviliškiu 1930 metais pagal prof. P. Mar
kūno projektą. Pats didžiausias tiltas per Nevėžį buvo pa
statytas 1931 metais ties Raudondvariu; tai vienos angos
geležinis tiltas, 107 m ilgumo. Tokio ilgumo tilto santva
ra buvo vienintelė Lietuvoje. Buvo, nes rusai susprogdi
no tiltą 1941 metais ...
Ir Nevėžio krantai pasipuošė Nepriklausomybės lai
kais. Žemiau Panevėžio išaugo Cukraus fabrikas, trečia
sis Lietuvoje, išsistatė Kėdainiai, Panevėžys, Pajuostis ...
Panevėžys, pagal tradiciją—malūnų miestas, nes ten se
niau buvo vandens malūnas, gavo visą eilę naujų fabri
kų.

*

*

♦

Panevėžy buvo pastatyta nauja, dailiai išpuošta ka
tedra, kai jis pasidarė vyskupijos centru. Kėdainiai buvo
seniau vienas didžiausių Lietuvos miestų; jis net buvo
grįstas, kadangi kiekvienas važiuojąs į miestą privalėjo
atgabenti po akmenį! Kėdainiuose išliko kelios bažnyčios,
viena ypatingai sena. Dvaro parke netgi pastatytas ry
tietiškas minaretas (smailas mahometonų mečetės bokš
tas). Ypatingai įdomi istorija Raudondvario bažnyčios. Ją
statė italų architektas L. C. Anichini, kuris buvo atvykęs
į Lietuvą, kaip Napoleono kariuomenės karininkas, pa
teko į nelaisvę ir pasiliko čia. Bažnyčią statydamas, jisai
nukrito nuo pastolių ir užsimušė. Bažnyčia buvo nepa
prastai puošni; tarp kito, bažnyčioje buvo fundatorės gra
fienės Tiškevičienės balto marmuro statula, meniškai at
likta. 1915 metais rusai, prieš atiduodami Kauną vokie
čiams, susprogdino tą puikų kūrinį. 1936 metais čia buvo
atstatyta nauja, daug kuklesnė bažnyčia....

taip pat ir visai naujų pareigų bei uždavinių. Jiems ap
žvelgti, išsiaiškinti ir dėl jų vykdymo būdų nusistatyti ir
skiriamas šis pranešimas.

2. KOVOJE DEL TAUTOS GYVYBES IR LAISVES.
Ateitininkai, išaugę iš savo tautos, visa savo esme yra
su jos gyvenimu sutapę, šį ryšį gražiai yra nurodęs J.
Girnius savo paskaitoje, skaitytoje ateitininkams 1947 m.
plaukiant Reinu Vokietijoje: “Kiekvienu metu ateitinin
kų veiklai linkmę nustatydavo bendrasis tautos reikalas.
Visada mūsų tautiniai uždaviniai sutapo su bendraisiais
gyvenamojo momento tautiniais rekalavimais. Klausdami
save, ką kuriuo metu turime veikti, visada žiūrėdavome,
ko tuo metu iš savo sūnų reikalavo tėvynė. Lietuvos bal
sas visada buvo tasai kelrodis, į kurį mes kreipėmės ir
kuriuo mes vadovavomės” (“Tautiniai mūsų uždaviniai
tremtyje” 5 psl.). Todėl ateitininkus matome savo tau
tai tarnaujant nuo pat jų gyvatos pradžios ligi šių die
nų. Reikėjo skelbti ir brandinti Lietuvos laisvės mintį—
jie tai darė; reikėjo kelti lietuvišką dvasią—jie ją kėlė;
reikėjo Lietuvai teisingesnių gyvenimo pagrindų—jie rū
pinosi juos padėti; reikėjo tautai didesnės kultūrinės pa
žangos — jie metė mintį pasukti Lietuvos laikrodį šimtą
metų į priekį; reikėjo tėvynę nuo priešų ginti — jie su
dėjo ir kraujo aukas. Laisva, kultūringa ir laiminga Lie
tuva — štai tas tikslas, kuriam savo jėgas skyrė ateitinin
kai, įsijungę į įvairių sričių lietuvišką darbą.
Šiandien tautiniai uždaviniai dar padidėjo. Iš vienos
pusės raudonasis okupantas graso pačiai tautos gyvybei,
vykdydamas fizini ir dvasinį jos naikinimą. Iš kitos pusės
matome, kokių didelių aukų pareikalauja per lietuvių
kolonijas plačiai besiritanti nutautimo banga. Ten, tėvy
nėj, prievartinis, čia — savanoriškas genocidas. Tačiau
abu juodu—lygiai skaudūs, nes retina mūsų eiles ir silp
nina mūsų jėgas. Ties tauta yra pakibusi žūties grėsmė.

Nevėžis, ypač žemupy, nepaprastai rami ir maloni
upė. švelnūs posūkiai dailiai apžėlę krūmais ir medžiais.
Ypatingai graži upė pavakarėj, kada tykiame jos van
deny, lyg veidrody, atsispindi apžėlę krantai su visom
smulkmenom, o saulės atspindžiai nuo vandens žaidžia
krantų žalumoje. Plaukdamas laiveliu gali matyti kran
tuose nuostabų dvigubą savo laivo vaizdą—stačią ir ap
vožtą. Tai savotiška Nevėžio “fata morgana.” Krantų
atspindžiai taip susilieja upės posūkiuose, kad plaukiant
sunku atspėti kelias; vandens srovė čia labai lėta, vie
tomis jos negalima pastebėti.
žalių spalvų harmonija visais galimais atspalviais —
toks Nevėžio vaizdas vasarą. O rudeni, kai lapai keičia
spalvas, upės krantai virsta geltonų-raudonų-rudų-žalių
dėmių kilimu. Dėl to Nevėžį mėgo meškeriotojai, medžio
tojai ir kiti gamtos grožio mėgėjai...
Tokiu atvaizdavo Nevėžį Maironis:
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis,
Kaip juosta, juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.
♦ * *
Hidrometrinės stotys Nevėžio nuotakiui tirti buvo
įrengtos Panevėžy ir Kėdainiuose. Vidutinis vadens debi
tas ties Kėdainiais 1925-1943 metais buvo 16,1 m3/s, di
džiausias 335 m3/s. Palyginus su kitomis Lietuvos upė
mis, Nevėžio nuotakis yra daug mažesnis, dėl pelkių ir
mažų kritimų.
Daugiau žinių apie tą upę buvo surinkta ir paskelbta
mano knygoje “Nevėžis, Hidrografinė studija”, Kaunas
1936.
Bet ir šiuo metu, kaip kitados, vėl pasigirsta nemir
tingas tautos balsas: "Lietuviais esame mes gimę, lietu-
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“AUDRA”
Iš “Juodvarnių”
Dail. V. Ratas

viais turime ir būt!" Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas paskelbia Lietuviu Charts vie
ningai Pasaulio Lietuvių Bendruomenei sudaryti. Šios
Bendruomenės tikslas — išlaikyti tautos gyvybę, išlaikyti
ir ugdyti gimtąją kalbą, tautines bei valstybines tradicijas,
tautinę kultūrą ir t.t. "Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,—
sako M. Krupavičius, — turi virsti ta didžiąja lietu
vių galybe, kuri padės išlaikyti tremtiniuose ir išeiviuose
letuvybę ir padės greičiau ir lengviau mums laisvę laimė
ti. Vienas frontas ir viena vadovybė—kaip visur daroma
sunkiu karų metu. Nedelsdami ir netrukdydami to fron
to organizavimą turime greičiau baigti. To laukia tėvy
nė, to laukia ir mūsų tautos svarbiausi interesai. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės suorganizavimas tai mūsų
svarbiausias dienos uždavinys” (1950 m. rugp. 10 d. Eltos
biul. Nr. 8/82).
Nuo šio uždavinio vykdymo nėra atleisti nė ateininkai. Priešingai: jų pareiga aktyviai i ši didį ir atsakingą
tautos darbą jungtis ir energingai jam davovauti, šali
nant iš kelio sąmoningai ar nesąmoningai atsirandančias
kliūtis. Ateitininkų pareiga apaštalauti idėjai, siekiančiai,
jog letuviai savo tėvų išlaikytą tautos gyvybę perduotų
ir ateities kartoms, kad amžinai gyventume. Betkuris
pasyvumas, nerangumas ar neapsisprendimas būtų nieku
nepateisinamas, juo labiau apgailėtinas, jei ateitininkus,
kaip ir apskritai katalikus, pats gyvenimas paliktų užpa
kaly. Dar daugiau: neteikti jėgų tautos nykimo procesui
sulaikyti būtų ir nusikaltimas, už kurį reikėtų atsakyti,
kaip sako tas pats M. Krupavičius, ne tik prieš savo tau
tą, bet ir prieš patį Dievą: “Atsakysim prieš Juos nepa
darę reikiamų žygių. Atsakymas bus sunkus" (Eltos
biul.).
3. TAUTINĖS DVASIOS IŠLAIKYMAS

a) Žvilgsnis i gyvenimo tikrove
Normaliomis sąlygomis jaunimą tautiniam gyvenimui
ir kultūriniam savo tautos darbui rengia šeima, mokykla,
valstybė, bažnyčia (pagrindiniai veiksniai) ir organizaci
jos, aplinkuma (atsitiktiniai veiksniai). Savoj tėvynėj jau
nimo tautinę induvidualybę brandina tautinės kultūros
dvasia, slypinti kiekviename tautos kūrinyje.
Visai kita padėtis yra emigracijoje ar tremtyje. Iš tau
tinio ugdymo čia išsijungia visa eilė net pagrindinių veiks
nių. Ir ne tik išsijungia—emigrantines tautines grupes jie
Veikia jau nutautinimo linkme, šiai nutautinimo dvasiai
pasidaro neatsparūs ir visi kiti veiksniai. Antai lietuvių
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šeimose , be mažų išimčių, vaikai jau lietuviškai nebekal
ba. Ne tik nebekalba, bet jiems iš viso svetima ir senoji
jų tėvų tėvynė. Lietuvių parapinėse mokyklose daug kur
jau taip pat nieko lietuviško nėra — nei lietuviškų ženk
lų, nei paveikslų, pagaliau nei lietuvių kalbos pamokų.
Tačiau liūdniausia, kad šių mokyklų vadovai kaikur yra
priešiškai nusistatę ir prieš pačią lietuvybę, net tremtinių
vaikams neleisdami lietuvių kalbos pamokų. Ir lietuviška
bažnyčia, be mažų išimčių, taip pat yra nuėjusi oportu
nizmo, t. y. nauda paremto prisitaikymo, keliu: kalbiniu
atžvilgiu pasidariusi mišri, o tautinei kovai “neutrali”.
Tautinių problemų šitokiose parapijose nėra — jose vai
kai katekizuojami svetimąja kalba, palankiai žiūrima j
mišrių šeimų sudarymą, įvedamas evangelijos skaitymas
svetimąja kalba ir kt.
Vyraujant šitokiai dvasiai ir nuotaikai, lietuvybė pa
laipsniui iš gyvenimo išstumiama. Jos ateitis pasidaro dau
giau nei liūdna — padvelkia kapinynu. M. Krupavičius,
į viską pažiūrėjęs atviromis akimis ir drįsęs atvirai tiesą
pasakyti, padėtį apibūdino šiaip: “Amerikos lietuvybė sto
vi ant labai netvirto kelio. Pavojai jai išnykti yra labai
realūs” (Eltos biul.). Ir šitie pavojai kyla iš pačių lietu
vių, nes lietuviai patriotai tėvai, lietuviai patriotai moky
tojai ir kunigai anksčiau išeivijoje lietuvybę palaikė, bet
“tie patys išblėsę veiksniai ją ir užmuš.” Parapinės mo
kyklos “prieš metų eilę lietuvybę ugdė ir saugojo, jų kū
rėjai tokį uždavinį joms paskyrė. Metų eilei praėjus, tos
pačios mokyklos iš savo vėžių išslydo ir pačią lietuvybę
pradėjo slopint ir naikint” (Eltos biul.).
štai padėtis, kurią pripažįsta oficialus asmuo, nes M.
Krupavičius čia kalba kaip Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas. Jos vaizdas duotas tikras,
nes ir patys daug kur jį stebime savo akimis ir pergyvena
me širdimis. Lietuvybė Amerikoje nyksta, nes išblėso jos
židiniai. Nors kitose srityse Amerikos lietuviai yra tikrai
pajėgūs — palyginkime jų politinę veiklą per ALTą ir
labdaros bei tremtinių įkurdinimo veiklą per BALFą, ta
čiau, nutoldami nuo tautos kultūros versmių, beveik visą
savo priaugančią kartą atiduoda svetimai dvasiai. Šitaip
diena iš dienos ir metai iš metų vyksta tautinė savižudy
bė.
Mūsų pareiga ją sulaikyti. Todėl ir ateitininkams čia
iškyla eilė naujų uždavinių, diktuojamų jų tautinių sieki
mų.

z-
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PILNĖJANTIS MĖNUO
RABINDRANATH TAGORE
Išvertė Juozas Tininis
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NAMAI

Aš žingsniavau vienas lauko keliu, kai saulėlydis, ne
lyginant šykštuolis, slėpė paskutinį savo auksą.
Dienos šviesa giliau ir giliau nėrėsi į tamsą, o vienišas
laukas, kurio derlius buvo nuimtas, stovėjo tylus.
Staiga aštrus berniuko balsas atsimušė į dangų. Jis,
berniukas, ėjo tamsoje nematomas, palikdamas savo dai
nos taką vakaro tyloje.
Jo kaimiški namai stovėjo gale dirvono, anapus cuk
rinių nendrių lauko, pasislėpę lieknų arekinių ir kokosi
nių palmių šešėliuose, bananmedžių ir tamsiai žalių duon
medžių paunksmėse.
Aš stabtelėjau valandėlę savo vienišame kelyje,
žvaigždžių šviesoje, ir išvydau prieš save ištiestą aptemu
sią žemę, savo rankomis apkabinančią nesuskaitomus na
mus, išpuoštus lopšiais, lovomis, motinų širdimis, vakaro
lempomis ir jaunomis džiaugsmingomis gyvybėmis, ku
rias nieko nežino apie savo vertę pasauly.

PAJŪRYJE

Begalinių pasaulių pajūry susitinka vaikai.
Neaprėpiamas dangus dunkso sustingęs aukštybėse, o
neramūs vandenys audringai šėlsta. Begalinių pasaulių
pajūryje susitinka vaikai, krykštaudami ir šaukdami.
Jie stato sau namus iš smėlio, ir žaidžia tuščiomis
kriauklėmis. Iš suvytusių lapų jie darosi laivelius ir šyp
sodamiesi juos plukdo viršum neišmatuojamu gelmių.
Vaikai žaidžia savo žaidimą pasaulių pajūry.
Jie nežino, kaip plaukti, nežino, kaip užmesti tinklų.
Perlų žvejotojai neriasi ieškoti perlų, pirkliai plaukia sa
vo laivais, o vaikai rankioję akmenėlius ir vėl juos iš
barsto. Jie neieško pasietų turtų ir nežino, kaip užmesti
tinklų.
Jūra daužosi ir juokiasi, o jos krantas žėri blankia
šypsena. Mirtį nešiojančios bangos dainuoja vaikams be
prasmes balades, tarsi motina, supdama savo kūdikio lop
šį. Jūra žaidžia su vaikais, ir jos krantas žėri blankia šyp
sena.
Begalinių pasaulių pajūry susitinka vaikai. Audra
bastosi neišvažinėtoje padangėje, laivai dūžta neturinčiuo
se kelių vandenynuose, mirtis yra išėjusi medžioti, o vai
kai žaidžia.

Begalinių pasaulių pajūry vyksta didelis vaikų susi
rinkimas.

ŠALTINIS
Ar kas žino, iš kur ateina miegas, kuris užmerkia
kūdikio akis? Taip, sklinda gandas, kad jo buveinė yra
užburtas fėjų kaimas, blankiai švitulių nušviesto miško
paunksmėse, kur svyra du kuklūs užkerėti pumpurai. Iš
ten jis ateina pabučiuoti kūdikio akių.
Ar kas žino, kur yra gimusi šypsena, kuri plazdena
ant miegančio kūdikio lūpų? Taip, sklinda gandas, kad
jaunas blankus pilnėjančio mėnesio spindulys palietė nyk
stančio debesies kraštą, ir rasos nuplauto ryto sapne
pirmą kartą užgimė šypsena, kuri plazdena ant miegan
čio kūdikio lūpų.
Ar kas žino, kur taip ilgai buvo užslėptas mielas
švelnus sveikumas, kuris žydi kūdikio nariuose? Taip, kai
motina buvo jauna mergaitė, jis, persunkęs jos širdį, sly
pėjo švelnioje ir tylioje meilės misterijoje, — tas mielas
švelnus sveikumas, kuris yra pražydęs kūdikio nariuose.
PALAIMINIMAS

Palaimink šią mažą kūdikio širdį, šią baltą sielą, kuri
yra laimėjusi dangaus pabučiavimą mūsų žemei.
Jis mėgsta saulės šviesą, mėgsta motinos veido žvilgs
nį.
Jis nėra išmokęs niekinti dulkės ir trokšti aukso.
Priglausk jį prie savo širdies ir palaimink.
Jis yra atėjęs į šitą šimto kryžkelių šalį.
Aš nežinau, kaip jis tave pasirinko iš minios, kaip
atėjo prie tavo durų ir nutvėrė tave už rankos, kad pa
siklaustų sau kelio.
Jis seks paskui tave, juokdamasis ir kalbėdamasis ir
be abejonės savo širdy.
Išlaikyk jo pasitikėjimą, vesk jį tiesiai ir palaimink.
Uždėk savo ranką ant jo galvos ir melsk, kad nusileis
tų iš aukštybių kvapas ir išpūstų jo bures ir nuplaukdintų jį į ramybės uostą, nors ir bangos apačioje grąsydamos didėja.
Neužmiršk jo per savo skubumą, leisk jam ateiti prie
savo širdies ir palaimink jį.

RINALDO IR HERMIT
Gianbattista Tiepolo
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XXI PAX ROMANA PASAULINIS KONGRESAS AMSTARDAME
JONAS NORKAITIS

Rugpjūčio mėnesį Pax Romana Olandijoje suorgani
zavo eilę parengimų. Amsterdame įvyko XXI Pax Roma
nos pasaulinis kongresas. Prieš tai buvo prie Pax Roma
nos prisijungusių tautinių sąjungų atstovų metiniai suva
žiavimai: intelektualams Apeldoorne, studentams Chateau
Bouvigne prie Bredos. Ateitninkai turėjo būti atstovauja
mi visuose trijuose parengimuose. Deja, sendraugių atsto
vo nebuvo, nes sendraugiai nepalaiko ryšių su Pax Ro
mana. Į studentų sąjungų atstovų suvažiavimą išvykome
dviese su coli. Z. Brinkiu. Suvažiavimas vyko rugpiūčio
mėn. 14-19 dienomis. Jame buvo atstovaujama 41 sąjun
ga iš visų kontinentų. Suvažiavimą atidarė Pax Romanos
studentų sąjūdžio pirmininkas Cees A. Pompe. I atidarymo
posėdį atsilankė ir žodį tarė Bredos vyskupas koadjuto
rius Jos. Baeten. Katalikų Studentų Susiivenijimo Olandi
joje pirmininkas N. G. de Vries suvažiavimo proga savo
sąjungos vardu Pax Romanai padovanojo vėliavą.
Kongreso organizavimas buvo pavestas olandų kata
likų studentų intelektualų sąjungoms. Katalikai Olandi
joje nėra labai skaitlingi. Jie tesudaro trečdalį viso gy
ventojų skaičiaus. Tačiau reikia pažymėti jų gerą organi
zuotumą.
XXI Pax Romanos pasaulinį kongresą globojo Olan
dijos princas Bernhard. Garbės komitetą sudarė Olandi
jos vyskupai, ministerių kabineto nariai ir eilė kitų žy
mių asmenų. Garbės komiteto pirmininku buvo J. Em.
kardinolas Johannes de Jong. Kongrese dalyvavo apie
penkiasdešimties tautų atstovai, viso per tūkstantį asme
nų. Lietuviai kongrese buvo vieni iš pačių neskaitlingiausių. Prie Bouvigne dalyvavusių atstovų dar prisidėjo
coll. V. Natkevičius, šiame Pax Romanos kongrese pirmą
kartą dalyvavo studentai ir intelektualai kartu. Pradžio
je Pax Romana, įkurta 1921 metais Fribourge, Šveicari
joje, apėmė tik studentus. Intelektualai susiorganizavo
labai neseniai, tik 1947 metais. Dabar Pax Romanos inte
lektualų sąjūdis (MIIC) ir studentų sąjūdis (MIEC) vei
kia atskirai, tačiau glaudžiai bendradarbiaudami ir ko
ordinuodami savo veikimą bendrame komitete.
Oficialioji kongreso dalis prasidėjo rugpiūčio mėn.
20 d. iškilmingomis pamaldomis, kurias laikė Harlemo
vyskupas Mgr. J. P. Huibers. Pamaldų metu pamokslą
pasakė vyriausias Pax Romanos abiejų sąjūdžių dvasios
vadas, Lozanos, Ženevos ir Fribourgo vyskupas Mgr.
Francois Charriėre. Pirmą kartą Pax Romanos istorijoje
popiežius kongresui paskyrė specialų savo laišką, kuris
buvo perskaitytas pamaldų metu. Po pietų įvyko iškilmin
gas atidarymo posėdis, pirminnikaujant Pax Romanos in
telektualų sąjūdžio pirmininkui Roger Millot. Posėdyje
dalyvavo keletas vyskupų, Olandijos vyriausybės atstovai,
Amsterdamo miesto burmistras ir dalis Amsterdame akredituotų svetimų valstybių pasiuntinių. Kongresą svei

kino Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Trygve
Lie asmeninis atstovas prof. E. Giraud. Kongreso dalyviai
pasiuntė padėkos telegramą J. šv. popiežiui Pijui XII. En
tuziastingai buvo sutiktas ilgametis Pax Romanos genera
linis sekretorius, dabar garbės generalinis sekretorius, vie
nas iš Pax Romanos kūrėjų, sąjūdžiai pašventęs visą sa
vo gyvenimą, kun. Joseph Gremaud. Kun. Gremaud skai
tė pirmąją kongreso paskaitą tema “Atpirkimo misterijos
akivaizdoje.
Kongresą plačiai aprašė spauda. Buvo paminėta atei
tininkų organizacija ir dabartinė jos narių padėtis Lietu
voje.
Kongreso tiesioginiam darbui, kuris buvo grynai stu
dijinio charakterio, buvo parinkta tema “Intelektualo
bendradarbiavimas atpirkimo darbe.” Pagal dienotvarkę,
kongreso dalyviai kiekvieną rytą dalyvaudavo šv. Mišio
se, prieš kurias įvykdavo konferencija, laikoma vieno iš
kongrese dalyvaujančių vyskupų. Vienos pamaldos buvo
laikomos bizantiniškame rite. Jų metų giedojo ukrainie
čių klierikų choras. Prieš piet įvykdavo viena visiems
kongreso dalyviams bendra paskaita. Po pietų dalyviai
pasiskirstydavo diskusijų grupėmis nagrinėti atskirus spe
cialius klausimus, surištus su tą dieną prieš piet įvykusia
paskaita. Diskusijos būdavo pradedamos specialaus pre
legento referatu.
Pagal statutą, suvažiavimo prezidiumą sudarė ligšio
linis sąjūdžio pirmininkas ir valdančioji taryba. Praneši
mą apie sąjūdžio dabartinę padėtį padarė generalinis sek
retorius Bernard de Hoog. Sąjūdžiui priklauso 72 tauti
nės sąjungos. Praėjusiųjų metų eigoje sąjūdis suruošė IIIją Pax Romanai priklausančių Amerikos sąjungų konfeferenciją Meksikoje ir studijų savaitę Eurpos vienybės
klausimams svarstyti Matrei, Austrijoje. Taip pat buvo
suorganizuota susirinkimų Fribourgo universiteto ruošia
mų tarptautinių vasaros kursų metu. Bendrais bruožais
pranešime buvo paliestos visos Pax Romanos veikimo sri
tys, prie kurių vėliau buvo plačiau sustota, svarstant at
skirus dienotvarkės punktus.
Valdančiajai tarybai pasiūlius, buvo nutarta priimti
vieną generalinę studijų temą, kuri sekančiais dviems me
tais turėtų stovėti visų Pax Romanai priklausančių są
jungų darbo centre. Buvo pasiūlyta dvi temos: “Univer
siteto užduotis” ir “Komunizmo problema.” Lietuvių at
stovas pasiūlė “žmogaus asmens teisės ir santykis su val
stybe.” Priimta: “Universiteto užduotis”.
Ilgą dienovtarkės dalį užėmė subsekretariatų prane
šimai, kurių yra įsteigta visa eilė. Veikia keturi profesinio
pobūdžio subsekretariatai: medicinos, ekonomijos bei so
cialinių mokslų, teisės ir farmacijos. Kiekvienas jų yra
sudarytas iš kurios nors valstybės studentų tarpo. Profe
sinio subsekretariato uždavinys yra rūpintis sudaryti savo

šiuose namuose vyko Pax Romana
Kongresas Amsterdame
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A. Baužinskaitė

Leonardas Žitkus

• * *

ŽODIS

Užgimęs lūpų virpesy,
Galingas ir trapus,
Skaudžios akimirkos svetys,
Nešąs buities vargus.

Toli nuo didmiesčio spūsties.
Pas mielą žemdirbį svečiuos.
Ir klausia jis: “Kaip tu jauties?”
Ir nesakau jam, kaip jaučiuos.

Del gėrio amžino garbės
Varpus tyliai palies,
Ir žers perlus, nepagailės,
Iš prakeiksmo dalies.

Ir
Ir
Ir
Ir

Jis širdį saule apibers
Ir vėl kapos ledais,
Jis kaltą teisins, teisų smerks
Ir klystančiam atleis.

Alsuoju technikos ritmu.
Žaviuosi traktorium kviečiuos.
Tiktai širdy vis neramu,
Ir nežinau, kaip aš jaučiuos.

Mirštąs, lyg aidas, virpesiais,
Galingas ir trapus,
Jis vėl akimirksniais šviesiais
Iš praeities pabus.

Lyg būtų gaila ko brangaus:
Gal dalgio skambesio žvangaus,
O gal girgždėjimo varčios...
Ir nežinau, kaip aš jaučiuos.

mokslo srities bibliografiją, studijuoti mokslo santykius su
katalikiškąja pasaulėžiūra, atskiriems klausimams paskir
ti trumpesnės apimties leidinius ir retkarčiais suruošti
tarptautine studijų savaitę kuriai nors problemai nagri
nėti. Be profesinių subsekretariatų, dar veikia vad. tech
niniai: msijų, socialinės akcijos ir studenčių reikalams.
Taip pat sudarytas subsekretariatas Pietų Amerikos rei
kalams ir provizoriniai veikia meno ir istorijos subsekretariatai. Atskiri subsekretariatai palaiko ryšius tiek su at
skiromis sąjungomis, tiek su atskirų universitetų studen
tų grupėmis ir pavieniais asmeninimis. Subsekretariatų
vedėjai pageidavo turėti galimai daugiau ryšių su visais
jų darbu besidominčiais. (Subsekretariatų adresus gali
ma sužinoti per Pax Romanos generalinį sekretariatą, 14,
rue St. Michel, Fribourg, Šveicarija).

Svarstant Pax Romanos spaudos reikalus, ilgiau buvo
sustota prie žurnalo. Pax Romanos to paties vardo orga
nas iki šiol teturi nepilnus pusantro tūkstančio prenu
meratorių. Jo leidimas visą laiką surištas su nuostoliu.
Suvažiavimas nupsrendė įpareigoti sąjungas susirūpinti
geresniu žurnalo išplatinimu savo narių tarpe, kas prie
esančios žemos prenumeratos kainos neturėtų būti sun
ku. Taip pat nutarta bandyti leisti antrą žurnalo laidą
vien anglų kalba. Pasisekimo susilaukė vokiečių atstovo
siūlymas kiekvienos sąjungos organui įsivesti nuolatinę
informacijų skiltį apie Pax Romanos darbą.
Svarstant finansų reikalus, buvo priimta pereitų me
tų apyskaita ir biudžetas sekantiems metams. Konstatuo
ta, kad Pax Romaną nuolat turi kovoti su finansiniais
sunkumais ir verčiasi daugiausia Vatikano parama ir iš
šalies gaunamomis aukomis. Suvažiavimas įpareigojo kiek
vieną sąjungą rasti Pax Romanai rėmėjų iš katalikų stu
dentų veikimu besidominčių asmenų tarpo. Taip pat kiek
viena sąjunga įpareigota paskirti prie Pax Romanos ryšinin
ką finansų reikalams.
Pax Romanos šalpos darbą suvažiavimas nusprendė
labiau nukreipti į Azijos studentus, kur jis ypač reikalin
gas ir dėl finansinių aplinkybių gali būti efektingai vyk
domas. Taip pat bus toliau tęsiamas tremtinių studentų
rėmimas. Tremtyje esančių sąjungų atstovai atskirame
posėdyje svarstė šį klausimą ir bendrame pareiškime sa
vo pageidavimus perdavė suvažiavimui, Kaip ypač sunki
buvo rasta Austrijoje esančių ir neseniai į Vokietiją at
vykusių pabėgėlių padėtis. Suvažiavimo dalyviai tremti
nių reikalams parodė didelio supratimo, didesnio, negu
dažnai sutinkame savosios visuomenės ar baigusiųjų collegų tarpe. Suvažiavimas pritarė valdančiosios tarybos
pasiūlymui nebepratęsti Pax Romanos kartu su kitomis
organizacijomis įkurto World Students Relief veikimo,
bet vykdyti šalpos darbą tiesiog arba per International
Students Service.

žiba žvaigždės danguje,
žydi žemėj lelija.
saulė žiedą išbučiuos.
nežinau, kaip aš jaučiuos.

Tolimesniuose suvažiavimo dienotvarkės punktuose
buvo svarstyti Pax Romanos santykiai su tarptautinėmis
organizacijomis ir pabrėžta santykių su UNESCO reikš
mė. Naujais Pax Romanos studentų sąjūdžio nariais buvo
priimtos vengrų, San Salvadoro ir čekoslovakų šv. Kirilo
ir šv. Metodijaus vardo organizacijos. Koresponduojančiu
nariu buvo priimta Austrijoje gyvenančių vokiečių Bal
kanų tremtinių studentų sąjunga Donauschwaben. Iš
rinkta nauja Pax Romanos studentų sąjūdžio vadovybė su
Claude MacDonald (Kanada) priešakyje. I valdančiąją
tarybą, pagal įsigalėjusį paprotį, be kitų buvo išrinktas
vienos tremtyje esančios sąjungos atstovas. Bendru trem
tinių sąjungų atstovų susitarimu, ši vieta buvo pasiūlyta
rumunų sąjungai.
Rugpiūčio mėn. 21 d. Olandijos vyriausybė Amster
damo meno galerijos ptalpose kongreso dalyviams suruo
šė priėmimą, į kurį atsilankė Olandijos princas Bernhard.
Priėmimo metu kalbas pasakė Olandijos švietimo ministeris prof. F. Th. Rutten, Amsterdamo miesto burmistras
A. J. d'Ailly ir Pax Romanos intelektualų sąjūdžio pir
mininkas inž. Roger Millot. Rugpiūčio men. 23 d. buvo
suruošta eilė išvyktų po Olandiją.
šalia tiesioginio darbo, atstovams buvo suruošta išvy
ka į pietų Olandijos Noord Brabant provinciją. Išvykos
metu buvo progos pamatyti žymiąją gotiško stiliaus
Hertogenbosch katedrą. Bredos miesto burmistras rotu
šės salėje suvažiavimo dalyviams surengė priėmimą.
Kita proga buvo aplankytas Haarlemo meno muzie
jus, kuriame visų pirma surinkti olandų tapytojo Frans
Hals kūriniai. Rugpiūčio mėn. 25 d. Amsterdamo miesto
operoje įvyko specialus kongreso dalyviams skiriamas
Guiseppe Verdi operos “Trubadūro” spektaklis. Po spek
taklio Amsterdamo katalikų studentų namuose kongreso
dalyviai praleido vakarą.
Rugpiūčio mėn. 26 d. kongreso uždarymo pasėdis. Jam
pirmininkavo Pax Romanos studentų sąjūdžio pirminin
kas Cees A. Pompe. Sveikinimo kalbas pasakė eilė tarp
tautinių katalikų organizacijų atstoų. Kongresą sveikino
UNESCO pirmininko atstovas. Taip pat gauta nemaža
sveikinimų raštu. Beigiamąją kongreso paskaitą skaitė
prof. Jean Guitton. Posėdžio metu kongresas priėmė eilę
rezoliucijų, kurios spausdinamos atskirai. Taip pat priim
tos sveikinimo telegramos Olandijos karalienei, Olandijos
metropolitui kard. de Jong, Vatikano valstybės sekreto
riui kard. Mnotini ir Pax Romanos globėjui kard. Pizzardo. Programoje buvo numatyta leisti kiekvienos tautos
atstovui tarti keletą žodžių. Posėdžiui užsitęsus ilgesnį lai
ką, nuo to reikėjo atsisakyti. Visų vardų baigiamąją kal
bą pasakė latvis vyskupas Mgs. B. Sloskanš.
Tos pačios dienos vakare dalis kongreso dalyvių išvy
ko į Romą. Sekantis Pax Romanos pasaulinis kongresas
įvyks 1952 metais Kanadoje.

U
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ATEITININKŲ RŪPESČIAI KETURIASDEŠIMTAISIAIS VEIKLOS METAIS
Trečiasis Amerikos At-kų S-gos Suvažiavimas
K. A—tis.

Kiekvieni metai atneša at-kam naujus rūpesčius ir
problemas. Suprasdami ir įvertindami gyvenamąjį mo
mentą, visuomet pasiryžę kovai dėl savo idealų, at-kai
budrūs ateizmo kesniams ir Lietuvos laisvinimui bei jos
kultūros išlaikymui. Padėčiai įvertinti ir tiems reikalams
aptarti, at-kai kasmet šaukia visuotiną narių suvažiavi
mą.
Amerikos At-kų S-ga dabar turi 1150 narių, organi
zuotų į 29 kuopas. Tai žymi katalikų inteligentų jėga,
esanti vienoj valstybėj. Čia yra ir At-kų Federacijos Vyr.
V-ba, At-kų Taryba, Studentų ir Moksleivių Centrai.
Trečiasis A. A. S-gos suvažiavimas prasidėjo rugsė
jo 30 dieną Pittsburghe, dalyvaujant ALRK Federacijos
Kongrese. Beveik pusę Kongreso atstovų sudarė at-kai.
Tai buvo įrodymas, kaip gausiai at-kai yra įsijungę į Amerikos liet. kat. veiklą, šiuo buvo įnešta į kongresą ir
šviežaus vėjo. To pasėkoje kongreso nutarimuos randame
pritarimą PLBendruomenės idėjai ir nutarimą sustiprin
ti lituanistikos dalykus lietuvių parapijinėse mokyklose.
Suvažiavimo atidarymas. Spalio 1 dieną suvažiavimas
prasidėjo šv. Mišiomis. Pažymėtinas labai gilus S-gos Dva
sios Vado kun. P. M. Juro pamokslas, pasakytas laike pa
maldų.
Svetingasis šv. Kazimiero parapijos klebonas kun.
M. Kazėnas visus pavaišino ir leido naudotis atatinkamo
mis patalpomis.
75 atstovai, atvykę iš 19 kuopų, ir keletas svečių su
sirinko posėdžiams. Atidarydamas suvažiavimą, AAS
Centro V-bos pirmininkas J. S. Laučka prie savo trumpo
žodžio prijungė liet, vyskupų tremtyje, prel. Krupavičiaus
ir kun. Slavyno sveikinimus. Sveikinimų buvo daug. Ke
turiasdešimtaisiais sukakties metais įvykstančio suvažia
vimo proga, buvo pakviestas suvažiavimo garbės prezidiu
mas: prel. J. Balkūnas, kun. Juras, prof. Pakštas, prof.
Damušis ir L. šimutis. Darbo prezidiumas: St. Lūšys, J.
Damušienė ir P. Kisielius.
Vyr. Federacijos Vadas prof. Damušis, vienintelis ga
vęs sveikinimo žodį, grįžo 40 metų atgal ir priminė, kad
tais laikais lietuviams inteligentams šiltai įsikūrus ir nie
kuo nesirūpinant, nihilizmas ir kiti izmai rado atvirą ke
lią į Lietuvą. Ir dabar Amerikos at-kai, įsikūrę patogiau
už kitų kraštų at-kus, neturi pamiršti jų laukiančių pla
čių dirvonų. Ir kvietė, kad at-kai dalyvautų Lietuvos
laisvės kovoj, kad žodį lydėtų veiksmas ir kad save pra
turtintų dvasinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, su kurio
mis visi grįžtų į Lietuvą.
Toliau sekė valdybos pranešimai. Dvasios Vadas kun.
Juras palinkėjo, kad iš mažo grūdo prieš 40 metų išaugęs
vaisius ir toliau taip gražiai bujotų.
V-bos pirm. J. Laučka v-bos vardu padarė praneši
mą apie nuveiktus darbus, prel. Balkūnas atidengė iždo
knygas, o Revizijos Komisijos pirm. St. Lūšys pagyrė val
dybos veiklą ir kad visos knygos rastos tvarkoj.
Visi pranešėjai atkreipė dėmesį į narių nedrausmin
gumą mokant nario mokestį.

St. Barzduko referatas.

Bene didžiausias ir išsamiausias suvažiavime praneši
mas - referatas buvo Stasio Barzduko. Tai žymaus at-kų
veikėjo ir kultūrininko kruopščiai paruoštas referatas. Jį
spausdiname atskirai.
Išklausę šį referatą, suvažiavimo dalyviai vėl grįžo
pietums pas ALRKF Kongresą, kur su skambia daina
bendrai praleido porą valandų. Popietiniam posėdy vyko
gyvos diskusijos dėl Barzduko referato. Tarpe daugelio,
kalbėjo ir L. šimutis, ilgametis Amerikos liet, veikėjas,
“Draugo” redaktorius, taipgi ateitininkas.
Labai gaila, kad posėdis buvo nustrauktas, nes reikė
jo vykti į šv. Valandą. Liko tik specialios komisijos. Po
šv. Valandos tesusirinko tik pusė atstovų, nes daugelis tu
rėjo išvažiuoti.
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Bet tai neatėmė suvažiavimui pulso, diskusijos vyko
labai gyvai.
Statutas. Statutą referavo K. Ambrozaitis. Tai nebuvostatuto referavimas, bet tik jo pristatymas suvažiavi
mui ir paaiškinimas, kaip ir kodėl statutas gimė. At-kų
emigracija iš Vokietijos beveik užsibaigė, atvykę Ameri
kon at-kai nusistovėjo, todėl atėjo laikas nusistatyti dėl
galutinos organizacinės formos.
Iš pranešimų ir diskusijų paaiškėjo, kad siūlomos dvi
formos:
a) palikti Amerikos At-kų S-gą su savistoviomis moks
leivių, studentų ir sendraugių kuopomis ir
b) panaikinti Amerikos At-kų S-gą ir steigti atskiras
Moksleivių, Studentų ir Sendraugių Sąjungas. Kilo karš
tos diskusijos. PSAS pirmininkas Dr. P. Kisielius visų
studentų vardu reikalavo steigti atskirą Studentų Sąjun
gą, PMAS pirm. J. Baužinskas jam pritarė ir siūlė steigti
atskirą Moksleivių Sąjungą. Kai jau net prof. Pakštas,
atydžiai sekęs diskusijas, pradėjo nerimti ir kai jaunimas
pradėjo gyvai judėti kėdėse, — St. Barzdukas atsiėmė
savo pasiūlymą steigti atskiras tris sąjungas, o Federaci
jos Vadas pritarė laikinam palikimui Amerikos At-kų Sgos, — diskusijos nutrūko. Tik J. Laučkai prie šio nuta
rimo pasiūlius pastabą, kad PMAS ir PSAS Amerikos stu
dentams ir moksleiviams vadovauja per Amerikos At-kų
S-gą, diskusijos vėl užvirė, šią pastabą nulėmė prezidiumo
pirmininkas, pastatydamas balsavimui. Dauguma pasisa
kė už šią pastabą.
S-gos statutas, dėl kai kurių paragrafų, savaime bu
vo nepriimtas.
At-kų šalpos Fondas, šio fondo statutą referavo Pr.
Vainauskas. Buvo siūloma steigti fondą tikslu remti
mokslą einantį jaunimą, o išimtinais atvejais ir kt. reika
lams. Fondas veikia atskirai, turi savo narius-mokėtojus,
kurie savo suvažiavimuos renka valdybą ir t.t. Fondo
statutas balsų dauguma priimtas.
Mažamečių organizavimas. Mažamečių organizavimą
beveik ištisus metus studijavo speciali komisija. Mažame
čių organizavimas rado pritarimą Kunigų Vienybės Seime
ir kitur, šį klausimą referavo Pr. Naujokaitis, siūlydamas
“Lietuvos Jaunučių” vardą ir patiekdamas paruoštą sta
tutą, principe panašų į Lietuvoj veikusią angelaičių or
ganizaciją.
Diskusijose buvo siūloma jaunuosius įjungti tiesiogi
niai į at-kų organizaciją. Suvažiavimas pritarė Naujokai
čio projektui, o dėl vardo — dar pagalvoti.
Spaudos reikalai. Išsemtas laikas jau nebeleido šiuo
svarbiu klausimu diskutuoti. Numatytas referentas J.
Baužinskas tiktai pasiūlė:
a) Kiekvieno at-ko pareiga prenumeruoti "Ateitį”,
b) Kiekviena kuopa privalo turėti “Ateities” platinto
ja.
d) Kuopos bent vieno parengimo pelną skirtų “Atei
čiai”,
d) Kiekviena kuopa išrenka korespondentą, kuris
nuolat rašo korespondencijas “Ateičiai”.
Suvažiavimas šiuos pasiūlymus vienbalsiai priėmė.
Tuo tarpu dar norėjosi priminti suvažiavimui ir vi
siems at-kams, kad at-kų organą, ideologinį žurnalą “Atei
tį” prenumeruoja tik kas ketvirtas at-kas ir iš tų tik du
trečdaliai tėra apsimokėję. “Ateitis” yra ne vien mokslei
vių, bet visų at-kų žurnalas. Organizacijos organe, kaip
veidrodyje, atsispindi organizacijos veikla ir jos gyvumas.
Todėl “Ateities” tobulėjimas ar nykimas priklauso nuo
visų at-kų, nuo jų bendradarbiavimo ir prenumeravimo.
Visi at-kai, o ypač jaunieji, prašomi remti “Ateitį” savo
raštais ir kūriniais, kuris kartą į mėnesį atsiųstų “Atei
čiai” korespondenciją apie kuopos veiklą.
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Buv. A. A. S-gos Centro Val
dyba.

Sėdi: (iš kairės) prel. J.
Balkonas, J. B. Laučka ir
kun. P. M. Juras.

Stovi: K. Ambrozaitis, P.
Naujokaitis ir Z. Prūsas.
Rezoliucijos. Po visų diskusijų ir svarstymų, priimtos
sekančios rezoliucijos:

vykdyti, nutarė jos steigimą JAV remti ir at-kus įparei
goti šio darbo aktyviai bei ryžtingai imtis;

a) JUNGIMASIS I TAUTOS KOVASuvažiavimas, konstatuodamas pasauly išplitusi chao
są, viešpataujančią prievartą ir gerai žinodamas, kad pa
tys at-kai yra organizuotai naikinamos ir prievartaujamos
tautos vaikai, didžiuojasi tautos kova už laisvę ir teisę, už
savo tėvų žemę ir Dievą, lenkia savo galvas prieš tautos
didvyrių aukas ir Įsipareigoja atsidėti tiesos ieškojimui,
ginti dvasines vertybes ir siekti krikščioniškosios dvasios
Įgyvendinimo visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime.
Ateitininkų tikslas “visa atnaujinti Kristuje” iš mūsų rei
kalauja ne tik nenuilstamos asmeninės pažangos ir nuola
tinių atsinaujinimų, bet ir darbo, pasiaukojimo bei išsiža
dėjimo siekiant savo tautai geresnės ateities.

d) SPAUDOS REIKALU:
Kad “Ateitis”, ateitininkų žurnalas, galėtų atlikti jai
skiriamus uždavinius, suvažiavimas įpareigoja visus są
jungos narius "Ateitį" prenumeruotis.
Be to nariai remia "Aidus" ir “Eglutę,"
Nutarta pasiųsti daug sveikinimų, tarpe jų ir A-kų
organizacijos steigėjams.

b) TAUTINIS LIETUVIU ŠVIETIMAS
IR AUKLĖJIMAS
Suvažiavimas laiko, kad prigimtoji teisė kiekvienam
žmogui laiduoja savo tautybės išpažinimą ir ugdymą. To
dėl šita teisė lietuvi įpareigoja visur ir visados liktis lietu
viu. Kad lietuviai savo tėvų išlaikytą tautos gyvybę ga
lėtų perduoti ir ateinančioms kartoms, suvažiavimas nu
tarė at-kus įpareigoti:
1) rūpintis, kad lietuvių kalba būtų vartojama šei
mose ir visuose lietuvių tarpusavio santykiuose;
2) rūpintis, kad lietuvių vaikai katekizacijos ir tiky
bos būtų mokomi jų gimtąja kalba;
3) priešintis lietuviškų vardų bei pavardžių iškraipy
mui mokykloje, spaudoje ir privačiame gyvenime;
4) siekti, kad lieutvių kalba būtų tinkamai dėstoma
lietuvių parapinėse mokyklose, kad jai būtų skiriamas
pakankamas pamokų skaičius ir kad mokiniai čia gautų
pagrindinių lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos bei ge
ografijos žinių, dėstomų gyvos tautinės sąmonės mokyto
ju:
5) steigti šeštadienines lietuvių mokyklas nelietuviš
kas aukštesniąsias mokyklas lankantiems lietuvių vai
kams jų tautinei individualybei ugdyti;
c) PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES REIKALU
Suvažiavimas, laikydamas PL B-nę vieną iš priemonių
visų lietuvių vieninga valia tautos laisvei atgauti, jos
gyvybei, kalbai, tautinėms tradicijoms išlaikyti ir tautine
kultūra Visagalio valiai bei laisvo žmogaus pašaukimui

Prof. K. Pakšto žodis.

Nors daugumai atstovų reikėjo išvažiuoti, tačiau visi
su malonumu pasiliko išklausyti buvusio At-kų Fed. Va
do ir, galima sakyti, dabartinio lietuvių tautos pranašo
kalbos.
Apžvelgęs dabartinę pasaulio politikos padėtį ir nu
pasakojęs, kada ir kur prasidės sekantis karas ir kaip il
gai užtruks, toliau kalbėjo:
— Jaučiu pasaulio idėjų ir nuomonių pulverizaciją.
Tas pats ir pas katalikus. Iš 400 milijonų katalikų, 200
mil. yra neaiškių, susimaišiusių, 100 mil. veikia prieš ka
talikus ir 100 mil. aktyvių katalikų.
— Skubus reikalas persiorientuoti, — laimėsime tik
susijungę.
— Rusija įžengė į savo dinaminį perijodą. Pasaulio
destrukcijos inkubatorius yra Maskva, šios dienos politi
kai taiko į Maskvos ekspansijos periferiją. Reikia, kad
būtų taikoma tiesiai į “inkubatorių."
Toliau, nupasakojęs Lietuvos situaciją ir jos padėti
būsimam kare, kada grįšime Lietuvon ir ką joje rasime,
tęsė:
— Ką ateitininkai turi parnešti Lietuvon? Mums da
bar prieinama pasaulio protų ir širdžių sukurtos gėry
bes ir kiti dalykai. Visa tai turime studijuoti ir pasisavinti,
surinkti ir parnešti į Lietuvą, nes visa tai bus reikalinga
atsistatant.
— Mano šūkis — Lietuvos laikrodį pasukti 100 metų
pirmyn -—neišsipildė, laikrodis buvo sugadintas. Tačiau,
dabar mes parvežkime einantį laikrodi, — atatinkamai
paruoškime viską observatuojantį protą.
— Esame stumdomi! ir paniekinti. Toks žmogus ne
turi prarasti pusiausvyros, toks žmogus turi kovoti. Esa
me kankinių tauta, todėl turime mokėti ir kovoti. Niekas
tiek kraujo ir aukų nesudėjo, kaip Lietuva. Reikalaukime
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ŠIS TAS APIE BEISBOLU
K. Ganvytas
JAV beisbolo sezonas pradedamas balandžio men. ir
baigiamas spalio mėnesio pradžioje. Tuo metu kitos spor
to šakos reiškiasi labai siauru mastu, nes mėgėjų dėme
sys atkreiptas i beisbolo pirmenybes, kurios čia vyksta 2
lygose (American ir National League). Nėra ypatingo
skirtumo tarp šių lygų, tačiau sakoma, kad American
League yra turtingesnė, na o tuo pačiu šios lygos klubai
turi geresnius žaidėjus. Klubų vardai bei geresniųjų žai
dėjų pavardės žinomos beveik kiekvienam amerikiečiui.
Sakoma, kad jie net populiaresni už prezidentą. American
League sudaro: New York (Yankees), Detroit (Tigers),
Boston (Red Sox), Cleveland (Indians), Washington (Se
nators), Chicago (White Sox), St. Louis (Browns), ir Phi
ladelphia (Athletics), gi National League atstovauja Phi
ladelphia (Phillies), Brooklyn (Dogers), New York
(Giants), Boston (Braves), St. Louis (Cardinals), Cincinatti (Reds), Chicago (Cubs) ir Pittsburgh (Pirates). Se
zono metu kiekviena šių komandų turi sužaisti 150 rung
tynių su savo lygos komandomis: žaidimai vyksta dienos
metu, kartais vėlai vakare prie šviesų. Pasitaiko, kad žai
džiama net 2 rungtynės iš eilės.
Ypatingo įdomumo beisbolas susilaukia, kai arti
namas! prie pirmenybių pabaigos. Dažniausiai jau būna
išryškėję kandidatai dėl meisterio vardo ir tuomet prasi
deda tikra kova dėl pirmos vietos. Savaime aišku, kad ši
kova nepaprastai domina mėgėjus ir stadijonai būna pil
ni, sunku gauti bilietą į rungtynes, įvykstančas savaitga
lio metu. Šiais metais buvo gan įtemptos savaitės, kol nu
galėtojai paaiškėjo. American League nugalėtojais tapo
žinoma New Yorko Yankee komanda. Sis klubas jau 17
kartų laimėjo savo lygos pirmenybes ir 12 kartų pasau
lio meisterio vardą. Yankees skaitoma viena iš turtin
giausių komandų: o tai daug reiškia beisbole. Pav.: šiais
metas, sezonui artėjant į pabaigą, New York komanda nu
sipirko keletą gerų žaidėjų iš National League komandų
ir tuo pačiu, sustiprinusi savo žaidėjų sąstatą, laimėjo
pirmenybes. Gi National League nugalėtojas paaiškėjo
tik pačią paskutinę sezono dieną: Philadelphia, pratęsus
rungtynes, laimėjo prieš Dodgers iš Brooklyn.
Svarbiausias reiškinys beisbolo pasaulyje yra pasaulio
pirmenybės (World Series). Reguliariam sezonui pasibai
gus, lygų nugalėtojai susitinka ir kovoja dėl pasaulio
meisterio vardo. Komanda, laimėjusi 4 rungtynes (iš 7 ga
limų), tampa nugalėtoju. Šių rungtynių metu visi ameri

kiečiai savo dėmesį atkreipia į beisbolą—kiti reiškiniai bei
įvykiai pamirštami. Dėl bilietų stovima 15-20 vai. eilėje.
Iš visų valstybių suvažiuoja žmonės šių rungtynių pasi
žiūrėti. Stadijonas būna perpildytas, bilietai parduodami
už fantastines sumas, dešimteriopai aukštesnes už norma
lią kainą. Žinoma, visi mėgėjai nepatenka į stadijoną, ten
ka pasitenkinti televizija ir radio aparatais. Kad beisbolas
svarbus momentas amerikiečių gyvenime galima spręsti
vien iš to, kad už leidimą televizuoti visas pirmenybes,
kompanija užmokėjo 800,000 dolerių. Radio stotys už
transliavimus užmokėjo 137,000 dolerių. Pasaulinių pir
menybių metu galima dažnai pastebėti žmones, nešančius
su savimi radio aparatus ir besiklausančius transliavimo
apie žaidimo eigą. Philadelphijoje šiais metais parkuose
net buvo išstatyti televizijų aparatai (tas padaryta bur
mistro įsakymu), idant gyventojai galėtų stebėti savo ko
mandos kovą dėl pasaulio nugalėtojo titulo. Deja, Yankees
laimėjo ir šias pirmenybes, nugalėdami savo priešininkus
4 kartus iš eilės.
Turime ir lietuvių beisbolininkų. žymiausias šiuo me
tu turbūt bus Ed. Vaitkus, kuris žaidžia už National
League meisterį, Philadelphia. Praeitais metais šis žy
mus žaidėjas buvo sužeistas, kai viena įsimylėjusi mergi
na jį peršovė. Tačiau pagijęs jis vėl grįžo į areną ir pasi
rodė labai gerai. Šiuo metu jis skaitomas vienu iš geres
nių žaidėjų visame pasaulyje.
Nors iš esmes beisbolas yra švelnus žaidimas, lygi
nant jį su kitomis, Amerikoje praktikuojamomis šakomis,
tačiau jis jau nukrypsta nuo tikrojo sporto tikslo. Visi
žaidėjai yra profesionalai, t. y. jų pagrindinis pragyvenimo
šaltinis yra beisbolas .įveltas komercinis momentas iš
jungia tikrą sporto dvasią, žaidėjai parduodami, perka
mi. Pačios rungtynės žaidžiamos dėl pinigų. Mėgėjai beis
bole labai mažai reiškiasi, nes nėra iškilių komandų, ka
dangi geresnius žaidėjus užangažuoja didieji klubai. Tie
reiškiniai mėgėjus išstumia iš arenos—-jie visiškai nepa
stebimi. Visas dėmesys atkreiptas į profesionalus, nes jų
žaidimo lygis iš tiesų yra nepaparstai aukštas, žymiosios
žvaigždės beisbolo pasaulyje yra labai populiarios, šiuo
metu žymūs žaidėjai yra J. DiMagio (New York Yan
kees), T. Williams (Red Sox), J. Robinson (Dodgers),
Kiner (Pittsburgh) ir daugybė kitų, kurių jokiu būdu ne
būtų galima išvardinti. Tačiau šių metų sensacija yra 21
m. Ford (Yankees), kuris parodė nepaprastų sugebėji-

už tai užmokesčio ir branginkime tą auką, nesibarstykime.
— Tik tą motiną laikau šventąja, kuri duoda būrį
kovojančių, susipratusių lietuvių vaikų, bet, ne kuri duo
da vaikus kitiems. Netiesa, kad svetimoj aplinkoj išauga
svetimi vaikai. Kur lietuvis bebus, gimdys tik lietuvį. Iš
anties kiaušinio neišperėsi viščiuko.
— Lietuvis tik tas, kuris yra prisirišęs prie lietuviš
kos kultūros. Mes esame visuotinoj mobilizacijoj už lietu
viškąją kultūrą. Kas lietuvišką kultūrą išduoda, tas ne
lietuvis. Kas nekovoja už lietuvybę, tas ne lietuvis. Aš
dar niekam nesu nusileidęs ir nesusvyravęs kovoj už lie
tuvybę, ir dar niekur dėl to neturėjau nemalonumų.
— Mes skrendame kaip angelas su kovos kalaviju
ir kovoj už lietuvybę esame palaiminti, bet ne kankiniai.
— Greitai ateis laikas, kada iš mūsų kovos ir didžio
sios tautos semsis kovos dvasios vandens.

Perrinkta ir revizijos komisija, kurios pirmininkas yra St. Lūšys.
Ateitininkų šalpos Fondo valdyba išrinkta sekanti:
Fondo Globėjas prel. Balkūnas, nariai: kun. V. Slavynas,
P. Minkūnas, Pr. Vainauskas ir V. Šmulkštys.
Baigiantis suvažiavimui, at-kus pasveikinti atvyko
prel. Ambotas iš Hartford, Conn.

Vadovybės rinkimai

Suvažiavimas nutarė Centro Valdybą palikti New Yorke
ir perrinko senąją valdybą, kurią sudarė: kun. Pr. Juras—
dvasios vadas, prel. J. Balkūnas—fondo globėjas, J. Laučka—pirmininkas, Pr. Naujokaitis — sekretorius ir kult,
reikalų tvarkytojas, Z. Prūsas — iždininkas ir ypatingų
reikalų tvarkytojas ir K. Ambrozaitis—vicepirmininkas ir
jaunimo reikalų tvarkytojas.
• Suvažiavimas suteikė valdybai kooptavimo teisę. Cent
ro Valdyboj numatoma pasikeitimų.
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Uždarymas. Suvažiavimas buvo uždarytas trumpu
prezidiumo pirm. St. Lūšio žodžiu:
— Mūsų nepažįstantieji ir tendencingi žmonės ir da
bar dar laiko at-kų organizaciją partija. Mes nesam par
tija. Esam srovė, tyro, tekančio šaltinio vandens srovė.
— Kaip seniau, taip ir dabar at-kai, kaip meteoras, iš
siveržia iš ūkanų ir traukia paskui save lietuvių katali
kų visuomene.
-— Konferencija praėjo vieninga, gražia nuotaika. Vi
si, kaip vienas, dirbkime at-kų ir tautos idealamas.
Malda, o po jos—galingai sugiedotas At-kų Himnas.
Vertinant suvažiavimą, tenka priminti, kad jam buvo
tinkamai pasiruošta. Tik aplinkybės neleido pilnai išsem
ti programos. Gaila, kad jau kelintas suvaižavimas turi
praeiti paskubom ir stoka laiko, neleidžia pilnai išdisku
tuoti aktualiuosius klausimus. Tačiau svarbiausieji klau
simai buvo aptarti ir nuspręsti. Dabar priklausys nuo vi
sų at-kų, kaip jie vykdys suvažiavimo nutiestas veikimo
gaires ir įpareigojimus.
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MŪSŲ
GIMTOJI KALBA
KOKS TURĖTŲ BŪTI GIMTOSIOS KALBOS SKYRIUS?
L. Dambriūnas

Iki šiol šį skyrių užpildydavo tik atskiri žmonės dau
giausia grynai kalbos dalykais. Dėl to tas skyrius nebuvo
ir negalėjo būti labai įdomus. Norėčiau pasiūlyti skyrių
reformuoti — jį praplėsti, pagyvinti, paįvairinti. Refor
muotas jis turėtų būti dviem atžvilgiais: 1) turinio ir 2)
bendradarbių atžvilgiu.
Turinio atžvilgiu skyrius nebuvo visai patenkinamas
todėl, kad jame daugiausia buvo taisomos kalbos klaidos.
Buvo rašoma apie tai, kas lietuvių kalboje netaisyklinga,
netinkama ir nurodoma, kaip tas ar kitas dalykas turi
būti vartojamas. Bet tai daugiau negatyvinis, apsaugojamasis kalbos ugdymo darbas, ir dėl to vienašališkas. Rei
kia ir ko nors pozityvaus, kuriamojo ugdymo. Reikėtų
stebėti ir iškelti aikštėn, kas mūsų kalboje yra savotiško,
būdingo, o ypač praktiško ir gražaus.
Ypač norėčiau pabrėžti reikalą daugiau kreipti dėme
sio į kalbos grožį, jos estetinę pusę. Kaip visur gyvenime
mes labai vertiname tuos du dalykus—praktiškumą ir dai
lumą, taip lygiai turėtų būti labai vertinami tie du da
lykai ir kalboje. Todėl reikėtų domėtis ne tik tuo, kas
joje netaisyklingai vartojama, kas joje negera, vadinas ir
negražu, bet dar daugiau kad ir tokiais dalykas: ypatin
gais gražiais lietuviškais žodžiais, posakiais, išsireiškimais,
sakiniais, net atskirais kūriniais ar jų dalimis, pvz. gra
žiais žmonių priežodžiais, patarlėmis, ypatingai posakiais,
kurių galima nugirsti gyvojoje žmonių kalboje ar užtikti
tautosakoje, rašytojų raštuose, gražiomis liaudies daine
lėmis, gražiais elėraščiais ar prozos dalykėliais. Tokius
dalykus reikėtų stebėti, rinkti ir siųsti “Ateičiai” skelbti.
Norėčiau atkreipti moksleivių dėmesį į dar vieną da
lyką — tautosakos rinkimą. Manau, kad dr. Balys su
Būga ne viską dar surinko. Savo kolonijoje moksleiviai
turėtų apeiti visus senesnius, iš Lietuvos ankščiau ar vė
liau atvykusius žmones ir užrašyti iš jų viską, ką jie dar
žino ir atsimena, žinoma, jokiu būdu netaisant ir nekei
čiant jų kalbos.
Antras dalykas, kurį noriu ypač pabrėžti, yra ben
dradarbių reikalas, šį skyrių užpildyti turėtų ne kokie
specialistai, pvz. lituanistai mokytojai, bet visi, o ypač
moksleiviai, tiek vyresnieji, tiek jaunesnieji. Kad jaunieji
bendradarbiai geriau reikalą suvoktų, paduodu čia kele
tą detalizuotų dalykų, kurie galėtų būti lyg darbo prog
ramos gairėmis.
1. Taisyti, kas taisytina, ir kurti, ko dar trūksta.

Kiekvienas moksleivis be abejo skaito ne tik Ateitį, bet
ir kitus laikraščius. Ir randa ten tokį sakinį: “World Se
ries žaidynėse vakar Yankees išlošė prieš Phillies.” Visi
matome tame sakiny keletą neišverstų angliškų žodžių.
Aišku, kad tokia mišrainė nėra skanus dalykas. Reikia tą
sakinį sutvarkyti. Bet kaip? Moksleivis pats gali tą dar
bą nesunkiai atlikti. Pirmiausia jis kreipiasi į žodyną. Jei
žodyne pakankamai aiškaus atsakymo neranda, eina pas
draugą sportininką. Sportininkai be abejo žino, kas tai yra
World Series, jie žino daug lietuviškų sporto dalykų pa
vadinimų, terminų ir reikalą išaiškins. Jei tam reikalui
lietuviško termino nėra, gal jie galės ką pasiūlyti. Toliau

mų kaip metikas. Iš 11 rungtynių, kuriose jis turėjo me
tiko poziciją, šis jaunuolis laimėjo 10 žaidimų. Jam pra
našaujama didelė ateitis beisbolo pasaulyje, tačiau šiuo
metu jis turbūt bus pašauktas į kariuomenę, šie žymieji
žaidėjai gauna ir nemažas sumas už savo žaidimą. Di
džiausią sumą praeitais metais gavo T. Williams iš Bos
ton Red Sox, kuris pasirašė sutartį už 125,000 dolerių. Yra
dar keeltas žaidėjų, kurių žaidimas atlyginamas 100,000
dolerių. Tačiau tai tik keletai žaidėjų pasiekiama, gi mi
lijonai svajojo apie beisbolą, galimybes pagarsėti, tapti
geru žaidėju.

moksleivis galės dar pagalvoti, ar negalima sulietuvinti ir
kitų dviejų žodžių — Yankees ir Phillies. Ir tik po to,
nepavykus vietoj išsiaiškinti, galima siųsti klausimą re
dakcijai.
Lietuviškų laikraščių skelbimuose randame tokių žo
džių: taverna, karpetai, rezortas, setas (miegamojo kam
bario setas, indų setas) ir k. Kaip tie daiktai vadinami lie
tuviškai? Aš neturiu laiko jų aiškint. Manau, kad rasis ne
vienas moksleivis, kuris visus tuos žodžius ir aną sakinį
tinkamai sulietuvins, štai ir visas uždavinys Nr. 1.
2. žodžių atranka, žodžius galima rinkti įvairiems
specialiams reikalams, pvz. sinonimus. Turime pvz. būd
vardį stiprus. O kokių daugiau žinome būdvardžių, kurie
reiškia stiprumą? Pvz. tvirtas, galingas, pajėgus, o suval
kiečiai sako dar drūtas (ką jis reiškia ne Suvalkijoj?).
Visi šie būdvardžiai yra sinonimai, t. y. panašios reikšmės
žodžiai. Yra tarp jų ir skirtumo. O gal kas galėtų ir pa
vyzdžiais tą skirtumą paaiškinti?
Bet konkretus čia uždavinys pirmiausia galėtų būti
toks: kiekvienas moksleivis bent iki Kalėdų turi surasti
po 5 gražiausius lietuvių kalbos žodžius. Gražiausius skam
bumo, muzikalumo atžvilgiu. Čia nereikia sumaišyti žo
džio su daiktu, kurį tas žodis reiškia. Pats daiktas gali bū
ti gražus, bet žodis, to daikto vardas, gali būti negražus,
neskambus, ir atvirkščiai. Nesvarbu, kad rinkėjų nuomo
nės skirsis. Būtų įdomu, kad Kalėdų numeryje jau maty
tume, kurie lietuviški žodžiai yra gražiausi. O gal pasitai
kys, kad kai kurie žodžiai laimės daugiausia taškų, t. y.
grožio konkursą! Kodėl tik moterys turi dėl grožio kon
kuruoti? Tai uždavinys Nr. 2.
3. Posakiai, išsireiškimai bei sakiniai. Rinktini įdo
mūs, specifiškai lietuviški posakiai bei sakiniai, įdomūs
grynai kalbos ar ir literatūriniu atžvilgiu. Tokių posakių
bei sakinių galima nemaža rasti liaudies dainose, pasako
se, Valančiaus, žemaitės, Krėvės, Vaižganto ir k. rašyto
jų raštuose. Pvz. Betgi priprato ir nieko sau buvo (ar
galima tą nieko sau pažodžiui į vokiečių ar anglų k. išver
sti?) (Krv.). Be uogienės jai pietūs ne pietūs. Iš pra
džių Sakalynės gyventojai buvo labai tai jiems. Ir nutrūko
galvas į Sakalynę (Vaiž.).
4. Gražios mintys. Rinktinos gražios mintys iš įvai
rių mūsų rašytojų raštų, kaip Maironio, Šatrijos RaganosPečkauskaitės, Vaižganto, prof. Šalkauskio, A. Maceinos
ir k.
5. Pasidalinimas įspūdžiais. Moksleiviai skaito lietu
viškas knygas. Kodėl nepasidalinti įspūdžiais, kuriuos gau
name perskaitę kokią knygą. Tai paskatins ir kitus paskoityti. Toks pasidalinimas nebūtinai turi būti ilgas. Ga
lima parašyti ir trumpai, pvz. perskaičius “Pavasario
Balsus” parašyti, kas yra knygos autorius, kurio pobū
džio knyga (poezija), kodėl ji patiko, kurie eilėraščiai la
biausiai patiko ir ar verta visiems skaityti. Galima, žino
ma, parašyti apie knygą perskaitytą ir nebe pirmą kartą.
6. Straipsniai - rašiniai. Visiškai sutinku su Al. Baro
nu, kad jaunimas turi prirašyti Ateitį. Bet nemanyčiau,
kad kiekvienas turėtų pradėti nuo eilėraščių ar apysakų
rašvmo. Jei kas jaučia, kad rašytojas jis nebus, gali pra
dėti rašyti ką kitą: skaitytų knygų recenzijas-kritikas,
straipsnius auklėjimo bei auklėjimosi klausimu, visuome
ninėmis ar net filosofinėmis temomis. Nuo tokių straips
nių pradėti kartais net lengviau, nes tam nereikia ypatin
go talento, kaip beletristikai, bet tik bendro išsilavinimo
ir apsiskaitymo.
Tai yra pasiūlymas redakcijai ir bendradarbiams
skaitytojams. Tuo būdu išeinama iš grynai kalbos dalykų
srities. Bet iš kitos pusės, kalba nėra griežtai atskiriama
nuo kitų gyvenimo sričių — meno, mokslo, gyvenimo
kasdienybės. Rašydamas mokaisi kalbos, bet rašydamas
daugiau ar mažiau ir ugdai kalbą. Nėra abejonės, kad
kalbos ugdymui, tobulinimui daugiau reikšmės turi rašy
tojai (plačia prasme, t. y. kas tik rašo), negu jos taisy
tojai. Kas kuria, tas tuo pačiu kuria bei ugdo ir kalbą.
Dėl to galima būtų ir skyriaus vardą pakeisti plates
nės reikšmės pavadinimu, pvz. Gimtasis žodis, o kai ku
riuos dalykus, mano minėtus, nebūtinai dėti tik į tą vie
ną skyrių. Svarbu tik, kad Ateities bičiuliai remtų .savo
žurnalą ne tik skaitydami, bet ir rašydami.
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PIRMASIS PASAULINIO MOTINŲ SĄJŪDŽIO KONGRESAS
DR. V. KARVELIENfi

šių metų birželio 6-10 d. prancūzių motinų atstovės
drauge su 28 tautų motinų atstovėmis buvo susirinkusios
svarstyti motinų vaidmenį ekonominiame gyvenime.
Lietuvą atstovavo ponios Bačkienė, Galdikienė ir
Karvelienė.
Trijų tarptautinių kongresų pasėkoj ‘Pasaulio pažan
gos darbininkė—motina’, remiama prancūzių Pilietinės ir
Socialinės Motinų Sąjungos, inspiruojamos retos inteli
gencijos moters p-lės Boutillard, susilaukė pirmojo Pa
saulinio Motinų Sąjūdžio (Mouvement Mondial des Me
res) Kongreso.
Atidarymo posėdy pirmoj eilėj dalyvavo Ponia Geor
ges Bidaut, Ponia Vanier, Kanados ambasadoriaus žmo
na, Jungtinių Amerikos Valstybių ambasados atstovės,
Italijos, Egypto, Irano, Norvegijos, Šveicarijos, Tarptau
tinio darbo biuro ir t.t. vyriausybės.
P. Baron sveikino vyriausybės vardu ir pareiškė, esąs
suinteresuotas kongreso tema. Motinos yra vartotojų at
stovės. Pagerėjus ekonominiam gyvenimui reikalinga, kad
vartotojas naudotųsi geresnėmis rūšimis. Vartojimo klau
simas tapo lygiai taip pat svarbus, kaip ir gaminimo.
Belgijos atstovei M-lle de Lalieux atpasakojus praeitį
nuo 1947 metų ir p-lei Talerlet (Šveicarija) pasveikinus
kongresiste, Ponia d’Arcy, (Pasaulinio Motinų Sąjūdžio)
pirmininkė, atvaizdavo numatytus trijų dienų kongreso
darbus. Pirmoj eilėj iškeliami moters ir motinos pašau
kimai.
Dauguma moterų pašauktos būti motinomis. Pasau
lėžiūra, norinti išlaisvinti moterį nuo jos motiniškų parei
gų ir padaryti ją lygia vyrui darbo ir gyvenimo malonu
mo drauge, yra priešinga prigimtai teisei. Tikrovėj dau
guma moterų per motinybe atsiekia savo asmenybės ištobulėjimo. Motinybė yra pašaukimas, kuris užpildo visą
jos gyvenimą. Pasaulinio Motinų Sąjūdžio tikslas duoti
motinoms galimumo sukurti žmoniškesnį pasaulį.
Nei balsavimo teisė, nei uždarbio lygybė negali duo
ti galutino sprendimo šiam klausimui. Tik motinos vieta
šiandieninio pasaulio gyvenime gali nulemti.
Toliau kalbėtoja nurodė, kad nėra sąryšio (incompatibilite) tarp ekonominės lygsvaros ir socialinės pažan
gos. Tikrlaus sakant, įvykdyta socialinė pažanga yra ge
resnės ekonominės lygsvaros bazė. Motina šeimos židiny
duoda šeimai aukštesnį gyvenimo su vidutiniais ištekliais
lygi; ji padeda visuomenei išvengti nenormalių išlaidų.
Kalbėtoja toliau duoda moters darbų šeimoje apžval
gą. Įvairios gyvenimo sąlygos daro šį klausimą labai su
dėtingu. Čia paliečiamas ne tik materialinis darbo klau
simas. Sunkiausia įvertinti šeimyniniam darbe visą moti
nos širdies inteligentingumą, kurį ji įdeda į šeimyninį
darbą.
Motina atsakinga už žmogaus moraline pažangą.

Šeiminio moters veikimo įtaka į tautinio arba pasau
linio ūgio viešumą pasižymi dviem atvejais: motinos var
totojos vaidmuo ir, kas kainuotų visuomenei, jei reiktų
pavaduoti motiną paprastai jos atliekamuose namų dar
buose.
Kongresas svarstė temą: ekonominis motinos vaid
muo. Ekonomija yra tik priemonė pagerinti gyvenimo są
lygas. Bet motina yra taip pat atsakinga dėl žmogaus

A. V.

KARALIUI

Nuo savo aukšto kryžiaus sosto, mano Dieve,
Rankas ištiesės mirt rengies.
Karūną nuostabiais rubinais raudonais apliejes,
Vis atleidimo mum meldies.

Karaliau,
Priglausk
Tik tavo
Ir atneša

mano brangią mažą žeme
prie savo sosto.
vardas mano šaliai laisve lemia
paguodos.

intelektualinės ir moralinės pažangos, kuri yra galima
dalinai per jos fizinį darbą, bet taip pat ir pirmoj eilėj
per jos auklėjančią įtaką. Tradicijų saugotoja ir kilnių
idėjų nešiotoja - motina yra tikrai žmonijos pažangos
darbininkė. Tai yra motinos vaidmuo padaryti civilizaci
ją žmoniškesne. Motinų valanda išmušė pasauly, nes jos
pirmoj eilėj yra taikos faktoriais.
Ar yra motinos, kurios nebūtų nusistačiusios prieš karą?

Ar Pasaulinis Motinų Sąjūdis nusistatęs prieš karą?
MMM nusistatęs už taiką, ne prieš ką nors, bet su visu
pasauliu, ne dėl karo baimės, bet dėl taikos meilės. Mes
norime visomis mūsų pastangomis sukurti taikos pasaulį,
kur karas neturės vietos.
Mes prašome motinoms teisės ir galimumo sukurti
šį naują pasaulį, šiuo tikslu mes tiesiame ranką visoms
pasaulio motinoms. Mes siunčiame mūsų meilės pareiški
mą su nenugalima viltim tų, kurios žino, kad meilė nu
gali viską.
MMM pirmininkės p. d'Arcy kalba susilaukė didelio
pritarimo. Po to kongreso dalyvės buvo priimtos prezi
dento Vincent Auriol, kuris buvo šio kongreso garbės pir
mininkas.
Motinas šeimos ir tautos ūky.

P-lė de Lagrange, teisių profesorė Clermont Ferrand,
padarė pranešimą šia tema: motina šeiminėj ekonomijoj
(įstatymai ir įpročiai). Ji konstatavo, kad monogaminėš
vedybos sutampa su moters padėties šeimos ūky pagerėji
mu. Motina naudojasi ūkišku statutu, kuris jai leidžia už
sitikrinti tiesioginių namų ūkio interesų saugotojos vaid
menį. Toliau kalbėtoja nušvietė vedusios moters teises. Ji
palietė visų kraštų įstatymus.
Kas dėl moters ūkiškų teisių, kalbėtoja nurodė, kad
kai kurie civiliniai kodeksai uždeda vyrui pareigą duoti
žmonai reikalingas namų ūkiui lėšas. Tačiau visų kraštų
įstatimdavystės nepakankamai gina materialinius moters
interesus. Pačios moterys privalo ieškoti priemonių su
stiprinti savo teises, kurių pagalba jos galėtų apsaugoti
šeimos ir vaikų intresus.
Austrijos atstovė Mme Hietl palietė moters darbo
šeimoj ekonominę vertę.
Nurodžius skaitlingas sutaupąs, kai motina pasišven
čia šeimos židiniui: skalbimo, prosavimo, siuvimo ir t.t.
sutaupos, p. Hietl nurodė, kad motinos darbas namuose
turėjo didelę įtaką į krašto ūkį. Budėdama, kad jos židi
nio nario būtų racionaliai maitinami, motina pašalina
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ligas. Ramybės atmosfera, kurią sudaro motina namuose,
duoda galimumų tėvui tapti ramiu, išlaikyti lygsvarą, ši
moralinė atmosfera turi didelės reikšmės tėvo darbui, o
per ji visai tautai.
Motina židiny.

Argi galima manyti, kad daugiau naudos dirbti dirb
tuvėj arba biure, negu nuosavoj virtuvėj? Argi daugiau
moteris prisideda prie bendros krašto gerovės, dirbdama
fabrike, krautuvėj? Priešingai, pasilikdama namuose
motina dirba daugiau šeimos gerovei, o socialinė ir eko
nominė sanvarka privalo duoti jai priklausančią vietą. Ir
todėl motina ‘šeimos židiny’ numato socialinių reformų
programą, kuri liečia atlyginimus, tapusius šeimyniniais.
Todėl reikalinga, kad moterys greta vyrų kovotų pilieti
nės ir socialinės akcijos planuose, žmona ir motina tuo
pačiu laiku tampa socialinių reformų ir poltinės pažangos
apaštale.
Motinų vargai.

Ponia de Wolf—Schmyder (Šveicarija) atvaizdavo
motinos darbo šalia namų pasėkas. Pirmoj eilėj darbas
šalia namų turi sąryšio su vaikų mirtingumu. Viena an
keta parodė, kad 26,2% vaikų mirtingumo būna, kai mo
tina pasilieka dirbti namuose ir 57% vaikų mirtingumo,
kai motina išeina dirbti šalia namų.
Toliau motina, dirbdama šalia namų, privalo nutrauk
ti savo darbą, kai jos vaikai suserga. Atleidimas motinos
iš darbo dėl vaikų ligos atsiliepia i gamybą. Jeigu motina
nepertraukia savo darbo vaikui susirgus, ji patalpina ser
gantį į ligoninę ir daro dideles išlaidas. Lopšeliai taip pat
sudaro bendruomenei labai dideles išlaidas.
Motinos darbas šalia namų turi ir kitų blogybių: mo
tinos pervargimas ir netekimas sveikatos dėl dvigubos
darbo naštos namuose ir šalia namų. Motina nebeturi lai
ko sukurti jaukią namų židinio atmosferą ir iškyla išsi
skyrimai.
Motinos darbas šalia namų labai atsiliepia į vaikų
mokymąsi. Ardennes padaryta anketa parodė, kad 90%
neatvykusių į mokyklą vaikų buvo iš šeimų, kur motinos
dirba už namų.

Socialinė tarnyba labai apkrauta, kai motina dirba
už namų. Išlaidas pakelia bendruomenė.
Jaunų nusikaltėlių skaičius taip pat padidėjęs. Karo
metu daugelis vaikų nepažino šiltos židinio atmosferos.
Jie buvo atskirti nuo savo tėvų, deportuoti. Pamažu
vaikai deformavo savo sąžinę. Jie užsiėmė prekyba, vogė,
ištvirkavo, štai, dėl ko mes šiandien matome tiek jaunų
nusikaltėlių, kurių daugelį randame psichiatriniuose ir
pataisos namuose. Jaunų nusikaltėlių klausimas taip pat
ekonominis klausimas, iškeliąs reikalą kovoti su blogybe
iš pagrindų, t. y. duoti motinoms galimumo pasiaukoti šei
mos židiniu ir vaikų auklėjimui.
Ponia Colini iš Italijos kalbėjo dėl motinų vargų, jų
priežasčių ir priemonių juos nugalėti. Motinų vargai, ku
rtus joms tenka pakelti kiekvieną dieną, neapskaičiuoja
mi: materialiniai, moraliniai ir psichologiniai vargai. Eko
nominiu atveju motinų vargai daugausia kyla dėl stokos
lėšų. Aišku, kad motinoms reikia padėti šeiminiais prie
dais. Antra vargų rūšis kyla dėl butų nepritaikymo kas
dieniams motinų darbams. Reiktų, kad moterys ir moti
nos bendradarbiautų architektų projektuose. Elektriniai
namų ūkio aparatai didele dalimi galėtų sumažinti moti
nų namų darbo vargus. Deja, tai sunkiai pritaikoma dėl
jų brangumo.
Baigdama p. Colini reikalauja išlaisvinti motiną iš
kasdienių trūkumų ir kasdienės vergijos.
Savo kalboje p. Colini priminė su didele užuojauta
ir lietuvių masines deportcijas. Lietuvos atstovės už tai
jai padėkojo.
Birželio 10 d. prieš piet buvo Pasaulinio Motinų Są
jūdžio Tarptautinės Tarybos posėdis. Kongreso dalyvės
tapo priimtos pas burmistrą.
Prieš kongreso pabaigą tapo priimtos rezoliucijos,
kurių tarpe buvo paminėtos ir persekiojamos motinos,
kenčiančios okupuotuose kraštuose, deportuotos ir iš
tremtos.
Įvairiuose kongreso posėdžiuose buvo padaryti lietu
vių, lenkių ir ukrainiečių atstovių pranešimai apie per
sekiojamas motinas sovietų užimtuose kraštuose, depor
tuotas ir emigrantes.

DAIL. P. AUGIUS: — LIETUVOS BAŽNYTKAIMIS
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JAUNIESIEMS
STOVYKLAUJAME
ARVYDAS BARZDUKAS
Traukėme “šėriau žirgelį per savaitėlę” — net auto
busas drebėjo, šoferis galvą kraipė ir pripažino, jog ši
taip dainuojančio jaunimo tai jis dar nebuvo matęs.
Saulė jau kilo virš miško, o mes krovėme nelengvus
lagaminus iš autobuso ir statėme stovyklos aikštėje. Tai
ir suvažiavome, vyruti! Iš Bostono, Brocktono, Amster
damo, Chicagos, Brooklyno, Clevelando, Hartfordo, Philadelphijos, Baltimorės, Detroito ir daug kitų Amerikos
kampų. Suvažiavome dirbti bei mokytis ir kartu pasilsė
ti, atsigauti. Tai patvirtino ir stovyklos komendantas An
tanas Sabaliauskas: dar padoriai kelionės dulkių nusikra
tyt nespėjus, sustatė į ratuką ir šiurpą keliančiu balsu
išskaitė, kas stovykloj galima ir kas ne: “Kad aš jokio
dūmelio stovykloje nematyčiau, ir jokio linksminančio
vandenėlio. Jei sugausiu — bulves skusite!” Tačiau tai
dar nereiškė, kad komendantas piktas — “fasoną” išlai
kyti reikėjo, “čia fry kontrė” — kažkas žiojosi, tačiau ne
spėjo baigti, nes ir tempas kaip “fry kontrėj”: berniukų
stovyklos komendantas V. Vygantas, “oficialiai” berniukų
bosu tituluojamas, tą dar gerai prasižioti nespėjusį, pa
čiupo už rankos ir su bloknotu kitoj nukūrė į mišką ieš
koti savo karalystės — berniukų stovyklos palapinių.
Vos suradus, prasideda ir įsikūrimo darbai. Otonas
Vaitkevičius skundžiasi, kad pro jo palapinės stogą gali
ma skaičiuoti varnas padangėj lakstančias. Kitam trūksta
lovos, dar kitas nori virvutės veidrodėliui pasikabinti. Vi
si kaip skruzdės bėgioja, neša kas ryšulį antklodžių, kas
čiužinį, o patogumų mėgėjai sunkiai tempia ir didžiulę
komodą su veidrodžiu.
O praskleidę šakas slapčia (kitaip draudžiama), meski
me akį į mergaičių stovyklą. Jos vadovė R. šomkaitė su
atsidėjimu numeruoja palapines ir skirsto mergaites. Vi
duryje stovyklos stovi gal nuo civilinio karo laikų išlikęs
iš žievių pastatytas “fortas.” Tai busimoji mergaičių sto
vyklos vadovybės buveinė, čia tuoj savo rašomąją maši
nėlę atkrausto ir stovyklos “finansų ministeris” V. Grajauskaitė.
Pirmąjį darbo egzaminą laiko Chicagos mergaitės, pa
skirtos į virtuvę. Reikia priskusti bulvių. Gaila nudailin
tų nagučių ir tokių švaručių gležnų pirštelių, tačiau ma
mytė taip toli, taip toli... Pagaliau varpas jau šaukia
pirmųjų pietų. Tarp pietaujančių matome ir pirmuosius
mūsų svečius: At-kų fed. vadą prof. dr. A. Damušį, kun.
Juršėną, kun. Znotiną, kurie ne tik skaniai valgo, bet kar
tu su visais traukia ir “šėriau žirgelį”, tapusį stovyklos
himnu. Stovyklos kapelionas kun. dr. K. širvaitis, gal būt
daugiausia triūso padėjęs stovyklą organizuojant, vis dar
susirūpinęs, kad šeimininkėms ko netrūktų, kad visi so
tūs būtų.
* * *

Tuoj po pietų visi renkamės į salę, kur oficialiai ati
daroma stovykla. Centro valdybos pirm. J. Baužinskas ir
stovyklos kapelionas kun. dr. K. širvaitis kreipiasi į sto
vyklautojus kviesdami į bendrą darbą, siekiant idealo.
Jaunuose veiduose spindi entuziazmas ir pasiryžimas, kai
at-kų himno žodžiai galingai veržiasi į erdvę: “Dirbkim,
kovokime dėl Lietuvos...” Dabar oficialiai prisistato ir
stovyklos komendantas A. Sabaliauskas. Jis pasižada būti
“švelnus ir geras” — ne toks, koks komendantas “turėtų
būti”. Netrukus mes girdėjome kaip jis iš tikrųjų “švel
niai” mokė vieną stovyklautoją, per atidarymą tyrusi
stovyklos rajoną.
Po vakarienės pasirodo kuopos. Tai prisistatomasis
vakaras. Programa nuotaikinga ir įdomi: rašinėliai, ei
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lėraščiai, dainos, humoro gabaliukai. Pabaigoj paprašom
Aukščiausiąjį palaimos mūsų darbams, per mingantį miš
ką nuaidi “Marija, Marija”, ir visi skirstomės į palapines
nakties poilsio. Tik niekad nepailstas ir visa matąs ber
niukų stovyklos viršininkas dar tvarko naktines sargy
bas.
* * *
Pažeme slenka debesys.... “Bridau gilų purvynėlį — oi,
oi, oi...” niūniuoja mergaitės, visom galimom priemonėm
dangstydamosios nuo įkyriai pilančio lietaus. Takais vin
giuoja srovelės, stambūs lašai krinta nuo medžių. Stovyk
lautojų nuotaika, priešingai apsiniaukusiam dangui, gied
ri, draugiška, lyg kad po ilgo nesimatymo vėl krūvon
būtų susirinkę vienos šeimos vaikai. Susimes būrelis į vie
ną vietą — ir pasigirsta juokai, suskamba lietuviška dai
na.
Ir laisvalaikis neleidžiamas dykai. Stovyklautojų tar
pe atsiranda pajėgių tinklinio žaidėjų, tad susiorganizuo
ja komandos, ir, saulutei pro debesį džiugiu spinduliu
šyptelėjus, su kamuoliu išbėgame į aikštelę. Tuoj iškyla
stipresnieji, puošiasi laimėjimų laurais, ir pasirodo silp
nesnieji, degą revanžo dvasia. Pavyzdžiui Chicagos mer
gaites supasuoja prieš Clevelando geltonplaukes, o štabo
teamas, nepalaikomas žiūrovų, pasiduoda stovyklos rink
tinei. O kada saulutė vėl savo meilų veidą paslėpdavo už
pilkų debesų, ir aikštelėje pasidarydavo slidu kaip čiuo
žykloj, stovyklos pavilijone sporto vadovo V. Valaičio
iniciatyva vykdomas stalo teniso turnyras, sutraukęs per
18 žaidėjų. Turnyro nugalėtoju tampa V. Kleiza iš Chi
cagos.
Linksma stovykloje būdavo ir vakarais, kada prie
Raimundo traukiamo akordeono salėje net sušilę sukda
vosi poros. Dabar pasirodydavo ir jumoro laikraštis “La
kuota Meška.” Pilnas dienos aktualijų, į viską žiūrįs iš
išvirkščios pusės, neaplenkiąs nei jaunųjų nei senių —jis
būdavo kiekvieno linksmavakario būtinoji programos da
lis, priverčianti skaniai šypsotis. Vai nevieno ar nevienos
rūstybę užsitraukė jo garbingieji redaktoriai J. Manelis
ir A. Sužiedėlis.
»
Stovykloje suvažiavusiems jaunuoliams ir jaunuo
lėms, be poilsio nuo šviesų, reklamų ir gatvės triukšmo,
be gražios gamtos ir skanaus maisto pateikiama gausiai
ir dvasinio peno. Mums skiepijama Dievo ir tėvynės mei
lė, mes skatinami išaugti gerais tėvynės vaikais ir tau
riais žmonėmis. Mums aiškinami nauji darbo metodai, at
sidūrus svetimoje šalyje, ir nurodomos klaidos. Tam rei
kalui kiekvieną dieną įprastinis varpas šaukia visus i di
džiąją salę, kur klausome paskaitų, dalyvaujame disku
sijose ir pašnekesiuose. Pirmąją paskaitą, liečiančią atkų sąjūdžio bruožus bei aktualiuosius at-kų uždavinius
išeivijoj, skaitė prof. dr. A. Damušis. Su įdomumu išklau
sėme prel. J. Balkūno paskaitą apie Amerikos lietuvių
jaunimo organizacijas ir mūsų, kaip at-kų, uždavinius jų
tarpe. St. Barzdukas nurodė kelius lietuvybei emigracijoj
išlaikyti. Taip pat dar kalbėjo prof. J. Malinauskas—ber
niukams ir Tamulionienė mergaitėms saviauklos klausi
mais. Kitas šiuo metu aktualias problemas savo paskaito
se kėlė Vyt. žvirzdys, prof. J. Graurogkas ir V. Rocevičius. Pašnekesį apie būrelio veikimą gyvai pravedė V.
Vygantas. Taip pat R. Sabaliauskui ir V. Vygantui vado
vaujant, diskutuojami keli svarbesni at-kų veiklos užda
viniai. Visos paskaitos buvo lydimos gausių diskusijų, kas
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AMERIKOS MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ VASAROS STOVYKLA CLEVELANDE
rodo, kad susirinkusiems paskaitų mintys buvo įdomios.
Jos taip pat gausiai praturtino mūsų žinias.
Stovyklautojai ne tik klausėsi paskaitų, bet ir patys
daug kur aktyviai reiškėsi. Buvo pravesta eilė konkur
sų, kur duota progos jaunimui parodyti savo žinias ir su
gebėjimą. Lietuvių literatūros žinojimo konkurse, kurio
laimėtoju išėjo V. Vaitkevičius (Bostonas), surinkęs vi
sus galimus taškus, buvo parodyta, jog ir svetimoje šaly
je, ir svetimoje mokykloje esant, lietuvių literatūra atkams nėra svetimas dalykas. Deklamavimo konkursą lai
mėjo N. Rauckaitė (Hartfordas), o dailiojo skaitymo —
A. Brazdžionis (Bostonas). Ypač stiprių pajėgų, turtingų
savo žiniomis ir gerai valdančių žodį, pasirodo iškalbos
konkurse, kur laurus nuskina A. Keblinskas (Brocktonas), pasakydamas geriausią 5 min. kalbą. Tikrai gražų
lietuviškumo išlaikymo pavyzdį visiems parodė Amerikoj
gimęs ir augęs Raimundas Ivaška, gražaus rezultato pa
siekdamas iškalbos konkurse.
Visi nugalėtojai buvo apdovanoti. Dovanoms centro
valdyba parinko patį mieliausią moksleivio ateitininko
draugą — lietuvišką knygą. Taip pat nepamirštos ir šei
mininkės Cicėnienė ir Barzdukienė, visą stovyklos laiką
gaminusios stovyklautojams skanų valgi. O kiekvienam
stovyklautojui stovyklai prisiminti buvo įteiktas tėvų
pranciškonų padovanotas “Metraštis."
*
Tačiau tarp visų linksmybių ir smagumų vienas va
karas paskiriamas dvasios rimčiai: tą vakarą nulenkėme
galvas prieš lietuvį partizaną, tėviškės miškuose kovojan
tį su prispaudėju. Deglų šviesa prie improvizuoto parti
zano kapo, nakties tyla ir jautrūs kalbėtojų žodžiai nevie
nam išspaudė ašarą ar gilų atodūsį. Dabar labiau negu
bet kada pasigedome išplėštos laisvės, ir dar labiau su
stiprėjo mūsų pasiryžimas vėl iškelti trispalvę Vilniaus
Gedimino kalne. O lietuviui partizanui mūsų širdyse liko
gili pagarba, dėkingumas ir meilė. Galingai skambėjo per
snaudžiantį mišką malda, kylanti iš raudančių širdžių:
“Garbė, Jums, per amžius mieli karžygiai.. Ir kai su
sikaupę ir tylėdami skirstėmės į palapines, mūsų širdys
buvo kartu su Jais, ten toli, kur banguoja Nemunėlis, kur
Šešupė miela plaukia...
Kiekvieną rytą varpas stovyklautojus šaukdavo šv.
Mišių. Paskutinėmis stovyklos dienomis—penktadienį, šeš
tadienį ir sekmadienį visi stovyklautojai, neišskiriant nei
vieno, artinasi prie Dievo stalo. Meldėmės prašydami pa
vergtai tėvynei laisvės, o sau ištvermes gyvenimo kovoj.
•
Sekmadienį, rugsėjo 3 d. iškilmingu posėdžiu paminė
ta Ateitininkijos 40-ties metų sukaktis ir pagerbtas šv.
Kazimieras, kurį šventasis Tėvas yra paskyręs lietuviško
jaunimo globėju. Kalbėjo ir stovyklautojus sveikino visa
eilė svečių. Posėdžio metu at-kų šeima paaugo net septy

niom naujom atžalom. Septynios naujos narės davė ateitininkiškąjį pasižadėjimą.
Vakare į stovyklą suplaukia daug svečių. Vieni iš
Clevelando miesto apylinkių, kiti iš toliau, o kun. Ragažinskas net iš tolimosios Brazilijos mus aplankė, šį vaka
rą įvyksta meno ir literatūros vakaras. Nuotaikingoje
programoje montažas “Naktis ant Nemuno”, mergaičių
oktetas, novelė, deklamacijos, piano solo ir — programos
pabaigai—pasigėrėtinai gražiai sušokti du tautiniai šokiai.
Gaila, kad nepakankamai erdvi salė neleido visiems no
rintiems į šį vakarą patekti.
•
Kaip malonus sapnas prabėgo tos kelios dienos miško
aplinkumoje. Ir kai jau visi vieni kitus pradėjome pažin
ti, kai susidraugavome, kai visi įsidainavome, visai ne
laukiama atėjo ir ta valanda, kai reikėjo viską vėl už
baigti. O kaip dar norėjosi būti kartu, gyventi tuo bendru
gyvenimu, kurti, mokytis, augti dvasioje.
Visai vėlai paskutinę naktį susirinkome prie atsisvei
kinimo laužo. Sustojome ratu ir susiėmėme rankomis.
Pasirodė uždegto laužo liepsna. Liūdnai nuskambėjo “Lie
tuva brangi”, liūdni buvo ir atsisveikinimo žodžiai fed. va
do ir centro vald. pirm, lūpose.
Stovykla jau baigta. Bet nei vienas nenorime dar tuo
tikėti. Niekas nenori eiti į savo palapines. Tik ilgesiu il
gai dar tame svetimo krašto miške skambėjo lietuviška
daina. O kiek gražių prisiminimų, kiek malonių valandų
čia praleista! Kaip mes čia atsigavome ir praturtėjom! Ir
džiaugies, jog mes dar nepalūžom svetimoj aplinkumoj,
jog ateitininkiškieji idealai dar šviečia mums kaip saulė,
jog nepabėgome nei atstumų, nei kitų žemiškų kliūčių ir
kaip viena šeima žengiam petys į petį religinių ir tauti
nių idealų link.
Kitą dieną jau skirstėmės į namus, tardami vieni ki
tiems iki pasimatymo kitų metų ateitininkų stovykloje.

A. B.
RUDUO

Viesulas supūtė lapų pusnis:
Rusvų, gelsvų ir raudonų.
Naktį bemiegę jais žais ir pustys,
Saujoms iškels, išsups ir pavys
Raustančio rudenio soduos.
Medžiai siūbuos tik ištiesę rankas:
Juodas, grubias ir kaulėtas.
Verks šarmoje, kada nieks nesupras,
Kaip gailiai jie lapų rausvąsias varsas
I užmarštį lydi per vėtras.
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Vasaros naktį

Beprotis
Arvydas Tylius

Birutė Empakerytė

Aš pamėgau Gulbių parką. Jis yra pačiam mūsų
miesto vidury, apsuptas nepaliaujančio triukšmo ir aki
nančių reklamų šviesų. Kada tik vienišumo jausmas išve
ja mane iš namų, visados čia ateinu. Ir niekuomet nepra
einu nesustojęs pro nedidelį cementinį tvenkinį, kuriame
plaukioja trys liūdnos vienišos gulbės. Dėl jų ir pamilau
aš Gulbių parką.
štai šio parko taku ėjome vieną vakarą su Aleksiu.
Nė žodžio viens kitam ilgą laiką nepratarėm. Retkarčiais
žvilgterėdavau į Aleksį, ir man atrodė, kad jis kažinką gi
laus mąstė. Netrukdžiau aš jo svajų.
“žiūrėk,” — surikau Aleksiui. Už kelių žingsnių prieš
mus stovėjo juodas katinas.
— Palauk, — tarė man Aleksis; — palauk, nenubaidyk, — ir pagriebė mane už rankos. Aš visai nesupratau,
kodėl jis žiūrėjo taip rimtai ir taip keistai į tą juodą ka
tiną. Katinas spoksojo į mus savo žaliomis akimis, kurios
prietemoj atrodė labai didelės ir švytinčios. Tarsi liūdėjo
kažko ar maldavo. O paskui apsisuko ir lėtai, pamažėli
nuėjo.
— Ar tu matei kada beprotį?—staiga paklausė Alek
sis. Juk aš buvau matęs. Bet žinojau, kad jis nelaukia
mano atsakymo. Jau daug kartų taip pradėdavo ką nors
pasakoti.
— Tai buvo tada, kai bolševikai antrąsyk skverbėsi į
Lietuvą. Jau tuomet aš nebeturėjau tėvų, kaip žinai. Gy
venau vienas Kaune tokioj landynėj. Frontas kasdien
artinosi ir patrankų dundesys kaskart stiprėjo. Žmonės
veržėsi iš miesto, bėgo tolyn nuo ano gąsdinančio dundesio,
kas tik kaip išmanė. Ištraukiau ir aš. Maniau prabūt kur
kaime, kol karas praeis. Tad mažai ką su savim ir tepasiėmiau — vistiek juk grįžti žadėjau.
Kely tai žmonės pavėžėdavo, tai pėsčias eidavau.
Jau buvo popietė ir buvau gerokai išvargęs — tad patrau
kiau tiesog link vienišos sodybos, klūksiančios pašily. Virš
tos sodybos, dar kaip šiandien atsimenu, pūpsojo baltas
debesis, tarsi vėjo išpūstas. Dešinėj į kalną pakopęs, gel
tonavo rugių laukas.
— Priėjau trobesius. Rodėsi lyg nė gyvos dvasios ne
būtų. Pravėriau vartelius ir įslinkau į kiemą, žvilgterė
jau kluono link — ant jo sėdėjo žmogus, gal kokių ke
turiasdešimt metų.
įsikibus į jį ir skruostuką prie jo šono priglaudus,
stovėjo maža geltonplaukė mergaitė, žmogus, tačiau, ne
matė manęs, buvo pusiau nusisukęs ir žiūrėjo į tolį.
“Graži diena”, prakalbinau. Jis krūptelėjo ir atsigrę
žė. Veidas jo buvo baltas ir ištysęs. įdubę skruostai ir
praviros lūpos jam teikė labai žioplą išraišką. Jo akys
blankios ir bereikšmės. Jos žiūrėjo į mane, didelės ir iš
plėstos, lyg ano juodo katino. Jose nebuvo nei skausmo,
nei baimės. Akys buvo beprasmės ir bejausmės, žmogus
tylėjo. Tik grąžė rankas vieną į kitą, greitai ir nervingai.
Akys vis tebebuvo ramios ir sustingusios. Staiga jis kaž
kaip nevykusiai pamojo ranka ir šyptelėjo, tarsi mane
pažinęs būtų. Bet vis nenutraukė nuo manęs savo įsmeig
to žvilgsnio. Ir tada aš supratau, Arvydai: tai buvo be
pročio akys, išprotėjusio, pamišusio žmogaus. Manęs ne
apėmė joks siaubas. Mane gaubė anas gerumas, kurs
tryško iš to bepročio nekaltų akių.
Pažvelgiau tada į mažąją mergytę, kuri tebestovėjo
prišliejusi savo geltoną galvutę prie tėvo šono. Ji buvo
verkusi, matyt, ir ašaros dar tebekybojo ant juos skruos
tų. Susigėdo manęs, kai pasižiūrėjau, ir rankove perbrau
kė sau per akis. Pradėjo šypsoti. Jos akys blizgėjo. Jos
akys buvo tokios pat, kaip ir tėvo, kuris dabar spaudė jos
ranką prie savęs ir vis kažin kur pro mane į tolumas žiū
rėjo. Tada aš nuėjau neasigręždamas. žinojau, kad netu
riu drumsti jiedviems tos beprotiškos laimės, to pamišu
sio džiaugsmo, kuris buvo šypsena nusėdęs ant jų lūpų.
Ėjau greit, ir tik gerokai nutolęs, teatsisukau link jų
sodybos. Anas baltasis debesis vis dar tebepupsojo.
— žinai, Arvydai, kai aš pagalvoju dabar, man rodos,
kad bepročiai yra laimingi. Vien todėl, kad jie jau nepa
žįsta skirtumo tarp laimės ir nelaimės. Tarsi maži vai
kai.

Tyliai, tylutėliai šlama seno gluosnio lapai. Jie pa
sakoja kažką gražaus, kažką nepaprasto, nuostabaus, tą,
ko šioje žemėje nėra... Gal daug jau kartų tu tai sapne
matei, daug kartų girdėjai pasakose minint, tačiau to ne
regėjai žemėje... Gaila. Dabar tas senas gluosnis čia kal
ba apie tai tyliai, tylutėlai, kad niekas be jo šakų negir
dėtų ir niekas nedrįstų savo įkyriais klausimais jam su
trukdyti tą pasakojimą. O daug, oi daug, tas plačiašakis
girdėjo iš žmonių, kurie vasaromis mėgdavo jo ramų prie
globstį ..
Tu dabar klausaisi, ką jis tau sako, bet nesupranti,
nes Tu žmogus. Tave gaubia naktis. Tyli, rami, žiedais
pasipuošus vasaros naktis. Tu klajoji ir džiaugiesi, nes
junti ramybę ir grožį. Laukų žolę ir tavo kojas šalta ra
sa apkrito ir gaivina ji tave, tartum prie Šešupės šaltinio
vanduo.
Iš tolimo rugių lauko pasigirsta griežlės balsas. Ji
ramiai traukia savo vakarinę giesmę. Gal ji dėkoja Tvė
rėjui už dienos darbus? Gal ji meldžiasi?...
Ir tada tavo akys pakyla į beribę aukštybę, ieškoda
mos kažko, ko iki šiol nepajėgė surasti. Iš viršaus švie
čia skaidrios aukštybių akys ir, tartum, mirkčioja tau.
Mėnulis slenka pro jas žvalgydamasis, ar jau visos žvaigž
dės uždegtos, ar pakanka šviesos auktšybėse. Apsidairęs
jis keliauja vėl toliau, vėl pas kitas. Baltutė ramunė jau
miega. Jos akelės užmerktas. Gali ji sapnuoja dabar su
dangaus angelėliais, o gal jos mintys skrajoja ten kai ji
pati tebemiega žemėje, tokia švelni ir mažutė. Tu pakeli
jos žiedą, pasižiūri ir nueini, palikdamas ją ramybėje sap
nuoti.
Apsidairai — aplink visur tylu. Tu pamatai dabar,
kaip nepaprastai graži mūsų žemė, kada nėra triukšmo,
ir jauti, kad tu laimingiausias žmogus esi, kai į tavo sielą
teka gaivinanti tėviškės tyluma ir ramybė ... Pamažu
per tavo skruostus nurieda lengvutė ašara. Tau pasidaro
gera, gera... Tu norėtum papasakoti savo džiaugsmą ki
tiems, bet tavo žodžiai per menki tam išreikšti. Tu nepa
jėgtume! ir neturi laiko tą nakties grožį perduoti kitiems
ir viską palieki savo širdyje.
Užkopi ant kalno. Slėnyje miega tamsoje paskendęs
miestas su iškilusiais bažnyčių bokštų siluetais. Vienas po
kito užgęsta žiburiai, ir visa paskęsta nakties ramybėje.
Tik bokšto laikrodis, tartum pakaruoklio vėlė, vis daužo
si ir ištikimai skaičiuoja laiką.
•
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Aušrinė jau patekėjo. Rytuose brėkšta. Dangus pa
mažu pilksvėja. Vėjelis pakyla ir žadina medžių lapus—
jau laikas jiems keltis ir pradėti dienos darbus. Ramunė
atsimerkia ir tiesia aukštyn rasotą galvutę. Rožių krū
me pabunda paukšteliai, ir rožės žiedai pasidaro dar raudonesni...
Rytas. Tavo žvilgsnis mieguistas. Akys jau merkiasi.
Tu matei šią naktį tokį puikų pasaulį. Tai buvo nuostabi
vasaros naktis tėviškėje. Aušo... Tu žengei paskutinį
žingsnį per gimtąją sodybą, o ten palikai tik brydę raso
toje pievoje... ir širdyje.
Rytuose tekėjo didelė, raudona saulė, ir tavo pirmoji
tremtinio diena prasidėjo ...

Aleksis nustojo valandėlei. Vaiskus mėnuo kabėjo vir
šum parko, toks didelis ir apskritas.
— O apie tą žmogų aš paskui klausinėjau. Jis sykį
išėjęs į laukus su dukrele. Viena žmona namie likusi. Ėję
tąsyk pro šalį du vokiečiai, girti ir užsukę sodybon. Ne
žino niekas, kaip ten buvę. Sako jie sumušę vargšę mo
terį. Kai jisai su dukrele grįžęs namo, ji jau buvo mi
rusi. Ir neišlaikė žmogus. Pamišo.
Nutilo Aleksis. Ir miesto triukšmas jau buvo apslo
pęs ir galėjai girdėti, kaip vėjas lingavo ąžuolų plačias ša
kas. Pilnatis danguj kabojo. Jis išraižė visą parką ilgais
ąžuolų šešėliais.
Tą vakarą labiau negu bet kada įžiūrėjau įstabų su?
migusio Gulbių parko grožį.
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ĮVYKIAI, DARBAI, ŽMONĖS ...
PREL. M. KRUPAVIČIUI 65 METAI AMŽIAUS

Lietuvos laisvinimo kovai nenuil
stamai vadovavo per visą tremties
laiką. Ant jo pečių gula ne tik 65
metų amžiaus našta, bet ir visas Lie
tuvos laisvinimo darbas ir sunkios
VLIKo ir Vykdomosios Tarybos pir
mininko pareigos.
Mūsų ateitininkiškos širdys plaka
troškimu, kad Visagalis jubiliatą lai
kytų sveiką ir laimintų jo žygius, o
mūsų sunkią kovą jo vadovybėje dėl
laisvės vainikuotų laimėjimu ir visų
lietuvių troškimo išsipildymu — Lie
tuvos Nepriklausomybe.
A. P.
— * —
VYČIU SEIMAS CHICAGOJE

Prel. M. Krupavičius

tarp Tubingeno at-kų.

Nuotr. Dr. K. Penkaus
šių metų spalio mėn. 1 d. Prel.
Mykolui Krupavičiui sukako 65 me
tai.

šio garbingo ir genialaus lietuvio
valstybininko sukaktis yra brangi ne
tik mums ateitininkams, bet visai
lietuvių tautai, nes Jis ant savo pe
čių ne kartą nešė ir tebeneša lietu
vių tautos laisvinimo naštą. Nėra įmanoma prel. Mykolo Krupavičiaus
gyvenimą įtalpinti į straipsnį —rei
kia didelės ir išsamios knygos.
Yra laikotarpių
Nepriklausomos
Lietuvos gyvenime, kada prel. Krupa
vičius buvo ta ašimi, kuri suko ir apie
kurpią sukosi visas mūsų jaunos de
mokratiškos valstybės gyvenimas.
Prek Mykolas Krupavičius gimė
1885 m. spalio mėn. 1 d. Balbieriškio
dv. 1908 m. įstojo į Seinų seminariją.
Vėliau studijavo Petrapilio dvasinėje
akdemijoje. 1913 m. birželio mėn. 13
d. įšventintas kunigu.
Jubiliato didžiausias indėlis Nepri
klausomai Lietuvai yra žemės refor
ma, kurią jis įvykdė, būdamas že
mės ūkio ministru.
Nuo 1926 m. prel. M. Krupavičius
iš politinio gyvenimo buvo pasitrau
kęs ir dirbo pastoracinį darbą. Lietu
vai netenkus nepriklausomybės, prel.
Mykolas Krupavičius vėl grįžo į po
litinį Lietuvos gyvenimą, pasiimda
mas patį sunkiausią ir atsakomingiausią darbą Lietuvos rezistencijos
vadovybėje — VLIKO pirmininko pa
reigas.

Rugsėjo mėn. 8-10 d.d. Čikagoje
įvyko 37-sis Lietuvos Vyčių seimas,
kur buvo apsvarstyti organizaciniai
reikalai ir nustatytos tolimesnės
gairės. Buvo išrinkta nauja valdyba.
Pirmininku išrinktas A. V. Vasiliaus
kas, veiklus Amerikos lietuvis, kuris
daug sielojasi lietuvybės reikalais.
Jis, kaip ir visa Lietuvos Vyčių
organizacija, yra įsijungęs j Lietuvos
laisvinimo kovą. Dvasios vadu išrink
tas kun. J. C. Jutkevičius.
— * —
A LRK FEDERACIJOS KONGRESAS

Vienas iš svarbiausių Amerikos lie
tuvių katalikų įvykių šiais metais —
ALRKF Kongresas, įvykęs rugsėjo 30
spalio 1 dienomis Pittsburghe, Pa.
Suvažiavimo atidaryme dalyvavo ir
kalbą pasakė miesto majoras.

Suvažaivimas buvo gausus atstovais
ir gyvas diskusijomis. Žymią dalį at
stovų sudarė ateitininkai. Laike iš
kilmingų pietų prof. Damušis pasakė
turiningą kalbą, derinančią senųjų
vietinių ir naujai atvykusių lietuvių
santykius.
Padaryta daug svarbių nutarimų,
jų tarpe priimti Kat. Akcijos nuosta
tai, Federacijos Fondo statutas, pri
tarta PLB organizavimui, lituanisti
kos sustiprinimui paarpijinėse lietu
vių mokyklose ir t.t. Užgirti Liet.
Kultūros Instituto darbai ir viešai
padėkota kun. Jurui, instituto direk
toriui.

Spalių 1 dieną katedroje įvyko Šv.
Valanda, kur dalyvavo apie 1000
žmonių, pamokslą pasakė prel. Balkūnas.
Naujosios Fed. Valdybon išrinkta:
prel. J. Balkūnas, kun. P. Juras, prof.
A. Damušis, kun. P. Patlaba, St. Pieža, J. B. Laučka, L. šimutis, A. J.
Mažeika, prof. S. Sužiedėlis.

• šiomis dienomis Italijoj yra baigta
religinė filmą “Kristaus Atvaizdas”.
Tai yra filminė studija apie šv. Dro
bulę, ant kurios liko Kristaus atvaiz
das, kada šv. Veronika nušluostė Jo
veidą, šv. Drobulė yra saugoma Tu
rine, Italijoj.

• Rugsėjo mėn. 29 d. Oberammergau,
Bavarijoj, įvyko paskutinis Krstaus
Kančios vaidinimas šiais metais. Per
316 m. vaidinimai buvo nutraukti tik
per I ir II pasaulinį karą. Iš įvairiau
sių šalių šiais metais aplankė Kris
taus Kančios vaidinimus 500.000 žmo
nių.
• Garsiajam kompozitoriui, vargonų
muzikos kūrėjui, J. S. Bachui š. m.
sukanka 200 m. nuo jo mirties. Vo
kietijoj tai sukakčiai atžymėti yra
išleisti atatinkami pašto ženklai.
• Rugsėjo mėn. 10-18 d.d. Bonnos
mieste įvyko 5-ji Vokietijos Katalikų
Akademikų savaitė, kurioje tarp kitų
skaitė paskaitą ir prof. Šilkarskis.
• Spalių mėn. 2-7 d.d. Bremene įvyko
Vokietijos filosofų kongresas. Atnau
jinta Voketijos filosofų s-ga.
• Rugsėjo 17 dieną prof. J. Brazaitis
dalyvavo
Parlamentarinės
Unijos
Kongrese Konstancoje, kur posė
džiavo daugiau 400 atstovų iš visų
Europos kraštų.
• Rugsėjo mėn. 12-17 d.d. Romoje įvyko tarptautinis Karitas Studijų
Kongresas.
• šiais metais Romoje Marijos Broli
jų Tarptautinis kongresas buvo pats
gausiąsias. Jame dalyvavo apie 7000
delegatų iš viso pasaulio. Jo švente
nybė pasiuntė savo širdingus sveiki
nimus ir Apaštališkąjį Palaiminimą.
Marijos Brolijos įteikė Jo šventenybei
juodo marmuro rašalinę ir plunksną,
su kuria šv. Tėvas pasirašys Dangun
Ėmimo dogmos bulę.

• Jungtinėse Amerikos Valstybėse
katalikai išlaiko 11000 mokyklų, ku
riose mokosi 3,346,300 moksleivių.

«
«

«

NAUJAS P. MAS CENTRO VALDY
BOS ADRESAS

Visais reikalais į Pasaulio Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos Centro Val
dybą prašome kreiptis šiuo nauju
adresu: Juozas Baužinskas, 17 St.
John’s Place, Ridgewood 27, N. Y.
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KABAS IB “KABAS”

Prieš dvidešimt metų
Atvyko čia teta.
Po dvidešimties metų
Teta jau nebe ta.
Prieš metų kokią porą
Ir aš čia atvykau.
Vos pakeičiau tik orą,
Good bye visiem sakau.

Good bye gražiom idėjom,
Good bye geriem draugam.
Ne taip gyvent žadėjom,
Kai teko būt nuogam.
Kai ūžė ten lėktuvai,
Mąsčiau apie namus.
Dabar gi šaltdytuvai
Atšaldė man jausmus.

Ilgėjausi Dubysos,
Bodejausi karu.
Tos mintys dingo visos,
Važiuojant man “karu.”
Good bye visom idėjom,
Good bye sapnam visiem.
Ne taip gyvent žadėjom,
Kai teko būt basiem.
Balys Pavabalys

AB TAI PŪKAS, AB DIPUKAS?

MUZIKOS PASAULIS

Dipukas, kaip tas pūkas,
Atskrido iš toli.
Kaip pūkas jis ir sukas:
Sugaut jo negali.

Būgnininkas, mažai patyrimo, ieško
vietos džiaze. Neturi blogų ypatybių.
Sutinka išmokti.

Savaip jisai galvoja,
Nežiūri į tave.
Savaip net kelia koją,
žingsniuodamas gatve.

Mažas berniukas, nuvestas i čelo
koncertą: “Mama, kai tas ponas pa
baigs piaut tą dėžę, koncertas bus
baigtas?”

Prakeiks už tai jį dėdė
Ir plaks, gal būt vargai.
Bet, ėdęs ar neėdęs,
Jis jausis neblogai.
Ir neužmes jam kilpos
Nei Laisvė, nei Vilnis.
Jis juoksis tik ir švilpaus,
Prąlodys net šunis.

Dipukas—kaip tas pūkas:
Jo niekas nepagaus.
Kaip pūkas jis ir sukas:
Tarp žemės ir dangaus.
Balys Pavabalys

Minuetas yra malūnininko šokis
(meunier prancūziškai — malūninin
kas).

SAPNAS APIE XX AMŽ. GIMNAZIJA

Sapnavau, broli, klasę Hanavoj:
Triukšmas, kalbos ir šperių lietus....
šaukė!... “Na,” — pamaniau, “ir pagavo!
Juk nesimokiau visai per metus...”
Sako: “Pap ..šakok apie Roy Rogers,
Vietoj šumerų ir hiksų, imk kaubojus.
Mesk iš galvos tu senus maharadžus,
Pilk iš istorijos apie apačų vadus.”
Baigta! Kritau! O čia tuoj matematikas
Uncijas liepia skaičiuot, mylias ir svarus,
šaknį su mašinom traukt liepia pratintis,
Sako, mokinkis skaičiuot savo milijonus.

Trečiąją pamoką chemikas irgi užpuolė.
Klausia: ar dedama cukraus, ar druskos į lūpų dažus?
Taip ir susmuko dūšia manoji čia suole,
Ir iš akių nežinojimą tvirtino H2O2...

Tūkstančius klausimų statė apie Cadilaką,
Klausė, ar jankius ar dodžerius aš palaikau,
Ir kai budilnikas rėkdamas kėlė į šapą,
Nubraukiau prakaitą, brol’. Aš tik sapnavau!
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Listas repetuodamas su orkestru
savo ’’Mazeppa” vis nepatenkintas.
“Kodėl taip blogai skamba?”
Vienas iš orkestrantų: “Nežinau, aš
nerašiau tos muzikos.”
Šubertas išpopuliarėjo tuo, ko jis
niekad nepabaigė: Nebaigtoji simfo
nija.

Austrijos imperatorius Ferdinandas
skaitė savo labai muzikaliu, kadangi
jis galėjo atskirti savo tautos himną
nuo kitos muzikos.

Primadona pareikalavo 100.000 do
lerių honoraro už trijų mėnesių kon
certinę kelionę.
— Bet tai daugiau negu Ameri
kos prezidento alga — atkalbinėjo
menedžeris.
— Tai tegu kviečia prezidentą dai
nuoti.
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MES PLAČIAME PASAULYJE
ITALIJA

Jei kiekvienu laiku, tai ypač šiais
šventaisiais Metais, kiekveino katali
ko akys krypsta į Romą. Kas tik ga
li, pats keliauja aplankyti Apaštalų
karstus, šv. Tėvą ir laimėti malonių.
Tie, kurious sulaiko gyvenimo sąly
gos ar skiria geležinė uždanga minti
mi jungiasi i bendrą maldos žygį. To
dėl nenuostabu, kad ir Pax Romana
savo kongresą užbaigti ryžosi Romo
je. Prie iš Amsterdamo atvykusių at
stovų prisijungė ypatingai gausiai at
vykę vokiečių, prancūzų, belgų ir ita
lų studentai. Taip kad iš viso susida
rė 7000. Per tris dienas rytais maldi
ninkai rinkdavosi į kurią nors Didžią
ją Baziliką šv. Mišių ir stiprinosi šv.
Komunija, po to apvaikščiojo atlai
dus. Turėjo audijenciją pas Šv. Tėvą
ir dalyvavo iškilmingame kongreso
uždaryme. Procesijų metu kiekviena
delegacija nešė girmtąja kalba para
šytą plakatą. Lietuvius atstovavo 4
atstovai iš Vokietijos ir Romos atei
tininkai su prof. Z. Ivinskiu prieša
kyje.

KANADA

J. A. VALSTYBES

NEW YORKAS

CLEVELANDAS

Po dviejų neskaitlingų susirinkimų,
spalio 8 dieną vėl įvyko sendraugių
kuopos susirinkimas. Atvyko gražus
būrys sendraugių, o ir keeltas studen
tų dėl smalsumo. Nors numatytas
paskaitininkas ir neatvyko, susirinki
mas praėjo nuotaikingai. Kuopos val
dybos sekretorius prof. Benderius
pranešė apie valdybos nuveiktus dar
bus ir iškalbingai atsakė į visus prie
kabius paklausimus. Iždininkas per
specialų pasiuntinį atsiuntė raštišką
pranešimą, kad pajamų turėjęs 17
dol., išlaidų 8 dol. ir kad kasoj esą 9
dol.
Pr. Naujokaitis padarė platų pra
nešimą apie AAS suvažiavimą Pittsburghe.
Išrinkta nauja valdyba: P. Minkūnas, Pr. Vainauskas ir A. Skėrys.
Diskusijose dalyvavo ir J. B. Laučka.
Nutarta daryti susirinkimus kartą
per mėnesį ir visi at-kai įpareigoti
dalyvauti viešoj BALFo rinkliavoj
New Yorke.

Atsisveikinome su pirmininku. Spa
lio mėn. 4 d. moksleivių at-kų kuopos
susirinkime atsisveikinome su savo
pirmininku Aloysu Bagdanavičium,
išvykstančiu į Jungtinių Amerikos
Valstybių kariuomenę. Atsisveikini
mo žodį tarė kuopos dvasios vadas
kun. dr. K. širvaitis ir narių vardu
A. Barzdukas.
Aloyzas buvo netik pavyzdingas at
eitininkas, bet ir geras vadas, jau Vo
kietijoj vadovavęs Eichstaetto ir
Muencheno at-kų kuopoms. Ir tik at
vykęs į Ameriką tuoj įsijungė į ateitininkiškąjį veikimą, tapdamas Clevelando Maironio vardo kuopos pirmi
ninku. Tačiau pasaulyje kilęs viesu
las negalėjo praeiti pro mūsų mažą
ramų būrelį ir jį vėl apdraskė, nu
plėšdamas vieną iš gražiausių krūmo
žiedų. Kartu su pirmininku netekome
ir gero draugo, kuris visur išsiskirda
vo savo tylumu, kuklumu bei darbš
tumu ir buvo pavyzdingas asmenybės
kūrėjas.
Mielam Aloyzui Maironio kuopos
nariai linki ištvermės ir Dievo palai
mos gyvenimo kovoje. Tikėdami jį
vėl sugrįšiant tariame iki pasimaty
mo.
Arvydas.

MONTREALIS
1950 m. rugsėjo mėn. 17 d. Montreal’yje įvyko moksleivių at-kų steigia
masis susirinkimas, kuriame dalyvavo
14 narių.

Susirinkimą atidarė kuopos organi
zatorius ir pirmininkas Algimantas
Ankudavičius. Jis priminė mums esa
mas sąlygas, at-kų organizacijos tiks
lus, o ypatingai tautiškumą, kad ir
svetimam krašte eitume Lietuvos did
vyrių pramintu taku ir išliktume tik
rais patriotais lietuviais.

Montrealio sendraugių at-kų kuo
pos atstovė p. Ignaitienė papasakojo
apie Toronto suvažavimą. Ilgiau sus
tojo prie klausimo: “Kas gali būti
jaunesniuoju at-ku”? Baigdama pa
linkėjo geros laimes ir energiškumo
veikime.
Po to buvo išrinkta iš penkių na
rių kuopos valdyba. Pareigomis pasiskirtė taip Algimantas Ankudavičius
(pirmininkas), Alfredas Pusorauskas
(vicepirmininkas), Julija Jokūbaitytė
(sekretorė), Algimantas Prasauskas
(iždininkas), Alvyra Pusarauskaitė
(socialinių reikalų vedėja).

Išrinkus valdybą, klebonas kun.
Tėvas Kubilius papasakojo apie pačią
at-kų organizaciją ir jos tikslus.
Baigdamas palinkėjo, kad at-kai neš
tų i gyvenimą idealus, kurie duotų
tikros katalikybės vaisių.
Susirinkimas
uždarytas
“Sveika Marija”.

malda
J. J.

HARTFORDAS
Iki šiol Hartfordo ateitininkai veikė
kartu. Dabar jaunesnio amžiaus
moksleiviai nutarė veikti atskirai, o
vyresnio amžiaus moksleiviai pasilie
ka veikti drauge su sendraugiais ir
studentais. Sekantis susirinkimas įvyks spalio mėn. 15 d., tada bus iš
rinkta ir nauja valdyba.
Nors mūsų kuopa randasi bene to
liausia nuo Clevelando, tačiau net
keliatas narių dalyvavo stovykloje.
Visi jie grįžo pilni gražiausių įspū
džių ir prisiminimų.
Taip pat nutarta prisidėti prie rink
liavos Hatforde (tag day), kuri įvyks
rugsėjo mėn. 30 d.
Ateityje numatyta suruošti 40 me
tų ateitininkų organizacijos veikimo
sukakties minėjimą.
Kiek galime, ir pavieniai nariai pri
sidedame prie įvairių lietuviškų kul
tūrinių parengimų.
B. E.
NEWARKAS

įsisteigusi ateitininkų kuopa, kuriai
priklauso moksl. stud, ir sendraugiai,
pamažu vysto veiklą. Be to, dalis at
eitininkų lanko mokyklą ir keletas
studijuoja.
šiuo metu valdybą sudaro: prof.
M. Račkauskas, Zigmas Kungys ir
Danutė Mėlynytė. Ateityje, gal dar
kuopa sustiprės, savo narių padau
gėjimu ir veiklumu.
Kiekvienas at-kas skaito žurnalą
"Ateiti”, be to, ir šiaip daug išplati
nama.
Z.

ROCHESTER, N. Y.

Vietos ateitininkų kuopa lapkričio
5 d. ruošia Ateitininkų 40 metų su
kaktį. Ryte šv. Jurgio bažnyčioje bus
iškilmingos pamaldos. Po to bendri
pusryčiai. Popiet bus viešas sukakties
minėjimas. Kalbės At-kų Federacijos
vyr. vadas Dr. Adolfas Damušis. Va
kare bus kuopos narių ir svečių draugišks pobūvis.
Rochesterio kuopa turi apie 40 na
rių. Susirinkimai būna kas mėnuo.
Pirmininku yra Dr. Jonas Stankaitis,
sekt. Olga Mocejūnaitė.
-------

*

-------

AR ŽINAI KAD ...
— Syrijoje, Aleppo mieste, avys
yra mėgiamiausi gyvuliai. Beveik
kiekviena šeima turi po avį. Tos avys yra nudažomos įvairiom ryškiom
spalvom: ausis žaliai, snukutis gelto
nai, uodegystė raudonai, o nugara
mėlynais dryžiais.. Popietėje visos avys išeina pasivaikščioti su savo šei
mininkėmis.

— Indijoje, Gvalior miesto karališ
kuose rūmuose apie stalą važinėja si
dabrinis traukiniukas, pakrautas vy
nu ir vaisiais. Palietus kurį nors in
dą, traukiniukas pats sustoja ir pa
laukia kol svečias pasiima, ko jis no
ri.
— Nedaugiau, kaip trečdalis visų
žmonių valgo su peiliais ir šakutė
mis. Antras trečdalis vartoja paga
liukus, o likusieji valgo su pirštais.
— Fort Worth, Texas, miesto įsta
tymai draudžia garsiai juoktis teat
ruose.
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AR ŽINAI KAD...

Fontenoy mūšį, kada anglai kvietė
prancūzus šauti pirma, bet prancū
zai nesutiko ir užleido pirmenybę
anglams, kurie viena salve užmušė
50 karininkų ir 760 kareivių.
— Bent pusė vedybų skaičiaus dar
yra sudaroma tėvų nuožiūra.
— Prieš 100 metų J. A. Valstybėse:
nebuvo nė vienos viešosios bibloitekos,
beveik visi baldai buvo importuoti
iš Anglijos,
buvo tik vienas skrybėlių fabrikas,
kiekvienas vyras dėvėjo dirbtinų
plaukų kasą ir pudravo plaukus,
Virginijos gyventojai sudarė vieną
penktąją visų Amerikos gyventojų,
dvi karietos palaikė susisiekimą
tarp New Yorko ir Bostono.

— Pereito amžiaus viduryje žiedas
ant piršto pasakydavo šeimos sto
vį: ant mažojo piršto žiedas reiškė,
kad žmogus nori vesti, ant bevardžio
—kad susižadėjęs, ant didžiojo — kad
vedęs, ant rodiklio — nenori vesti.
— Paryžiuje, Louvre, Plautillos sta
tulos galva turi nuimamus plaukus,
kad pasikeitus madai, galėtų ją pa
keisti ir Plautilla.
— Nosių trynimasis sveikinantis
žmonių yra plačiau vartojamas, negu
rankos paspaudimas ir bučiavimasis
drauge.
— Didžiausios vestuvės įvyko 324
m. pr. Kr. Susoje, Persijoje, kai Aleksandras Didysis 10.000 savo makedoniečių karių sutuokė su persėmis.
— Didžiausias mandagumas pa
saulyje buvo parodytas 1745 m. per

— St. Louis, Mo., pieno išnešiotojas,
atliekąs savo pareigas, neturi teisės
bėgti.

AUTORIŲ IR LEIDĖJU DĖMESIUI.

PADĖKA

Pirmoji moksleivių ateitininkų sto
Gen. Konsulatas New Yorke turi
lietuviškų leidinių ir knygų svetimom vykla J. A. Valstybėse, Chagrin Halls,
kalbom apie Lietuvą bibliotekėlę. Iki įrodė, kad moksleiviai ateitininkai ir
Lietuvos okuapacijos ton bibliotekėnaujose sąlygose yra tvirtai pasiry
lėn patekdavo daugiausia leidiniai žę tęsti savo tradicijas. Iš gausių at
reikalingi Gen. Konsulato darbui, bet siliepimų apie stovyklą susidarė vaiz
pasėkoje Lietuvos okupacijos pradėta das, kad ji savo uždavinį atliko, ir
rinkti visi lietuviški leidiniai, o taip tiek patys stovyklautojai, tiek svečiai
gi leidiniai visom kalbom apie Lietu išsivežė malonius atsiminimus.
vą ir bendrai Baltijos kraštus.
šia proga norime pareikšti nuošir
Esamoje padėtyje Generalinis Kon džią ateitininkišką padėką visiems
sulatas neturi lėšų užsiprenumeruoti maloniai prisidėjusiems prie stovyklos
laikraščių bei žurnalų, lygiai kaip jis pasisekimo. Daugiausia darbo stovyk
nepajėgtų įsigyti daugelio svarbių lą rengiant įdėjo tech
leidinių bei knygų. To aikivaizdoje nikinė komisija Clelaikraščių bei žurnalų redaktoriai ir velande: Kun. Dr. K. Širvaitis, sto
knygų autoriai, bei leidėjai visose pa vyklos dvasios vadas, visą laiką gyve
saulio šalyse prašomi siuntinėti po nęs stovyklautojų rūpesčiais; S. Lavieną egzempliorių savo leidinių Gen. niauskas, technikinės komisijos pir
Konsulato New Yorko bibliotekai. mininkas, ir jos nariai — Pr. Jo
Gautos knygos bus įrašytos į Gen. ga, P. Balčiūnas ir A. Bagdonavičius.
Konsulato inventoriaus knygą ir skai Čia nepamirštinas ir Fed. Vadas
tysis Nepriklausomos Lietuvos Vals Prof. A. Damušis, kartu stovyklavęs
tybės turtu, o atsiuntusis gaus atitin su visais stovyklautojais ir suteikęs
kamą pakvitavimą. Atsiunčiant kny malonių patarimų.
gą taipgi malonėkite nurodyti jos kai
Efektingesnės materialinės para
ną ir kame ją galima įsigyti.
mos sulaukėme iš Tėvų Pranciškonų,
Jau ir dabar ne kartą gauname paaukojusių visiems stovyklautojams
pasiteiravimų apie vienoje ar kitoje po “Metraštį”, Prel. J. Balkūno, ku
pasaulio dalyje pasirodžiusį laikraštį, ris savo asmenišku dalyvavimu sto
žurnalą ar knygą ir kartais negalime vykloje suteikė kartu didelę morali
duoti tinkamo atsakymo patys tikrai nę paramą, Tėvo Gidžiūno OFM, At
nežinodami, kad toks leidinys egzis eitininkų Fondo, Rochesterio At-kų
tuoja.
Jaunimo kuopos, Kun. J. Znotino,
Vieno egzemplioriaus laikraščio ar Kun. K. Juršėno ir kt. Pažymėtini
žurnalo nemokamai
siuntinėjimas Bostono, Brocktono ir Philadelphijos
Gen. Konsulatui finansinės padėties at-kai sendraugiai, nuoširdžiai rūpi
gal perdaug neapsunkins, o tuo tar nęsi, kad kuo daugiau moksleivių ga
pu netiesioginiai gali patarnauti ta lėtų į stovyklą nuvykti.
prasme, kad suintresuotiems Gen.
Stovyklos
šeimininkės — ponios
Konsulatas galės visada suteikti tiks Cicėnienė ir Barzdukienė, be jokio
lių žinių apie tą ar kitą leidinį ir atlyginimo dirbusios ir taip gardžiai
kame jis gaunamas. Knygų autoriai stovyklautojus maitinusius, nusipelno
ir leidyklos taipgi prašomos turėti ypatingos mūsų padėkos.
dėmesyj.
Nepamiršktini ir gerbiami prele
gentai, savo paskaitomis praturtinę
Visus leidinius Gen. Konsulatai
stovyklautojų dvasią.
prašome adresuoti:
Consulate General of IJthuania, 41
Visiems nuoširdus ačiū!
West 82nd St., New York 24, N. Y.
‘
P. MAS Centro Valdyba
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“ATEITIES” GARBĖS
PRENUMERATORIAI
Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y.,
Dr. L. Prūsas, Brooklyn, N. Y., Kun.
P. Patlaba, Čikaga, III., Kun. Pr. Bastakys, Newark, N. J., Kun. P. Juras,
Boston, Mass., Kun. Dr. V. Endriūnas,
New Rochele, N. Y., A. Pargauskas,
Čikaga, III., Kun. Dr. J. Prunskis, Či
kaga, III., S. Mažionytė, Plattsburg,
N. Y., D. Treigyte, Toronto, Ont., Kun.
Slavinas, War, VV. Virg., Kun. Karalevičius, Bayonne, Kun. Dr. Geisčiūnas,
Great Falls, St. Ranchinas, Čikaga,
Ill., Prof. dr. Pr. Padalskis, Detroit,
Mich., Otonas Vaitkevičius, Čikago,
Ill., Kun. J. Znotinas, Cambridge,
Mass., Kun. V. Cukuras, Columbia,
Ohio, Kun. A. Sabaliauskas, Venecuela, Dr. V. Šmulkštys, Waterbury,
Conn., Birute Baranauskaitė, Venecuela, Dr. A. Kairys, Čikaga, Di., Kun.
St. Yla, Putnam, Conn., P. J. Bagdanavičius, Elizabeth, N. J., Kun. P. Bra
zauskas, St. Louis, Mo., Kun. Magnus
Kazėnas, Pittsburgh, Pa.

• • «
Pirmoji prenumerata 1951 m.

Pirmasis užsiprenumeravo “Ateitį”
1951 metams A. Puida, Longlac, Ont.,
Canada, atsiųsdamas administracijai
5 dol.
PADĖKA

Kun. P. Jurui, Lawrence, už dova
notus "Ateičiai” 30 egz. Maceinos
"Didžiojo Inkvizitoriaus”, nuoširdžiai
dėkojame.
Administracija
Dar yra likęs nedidelis kiekis “Di
džiojo Inkvizitoriaus” knygų. At-kai
šią knygą gali įsigyti, atsiųsdami
"Ateičiai” 2 dol.—ir tuo pačiu pa
rems “Ateitį.”
Visi “Ateities” prenumeratoriai, iki
šiol neatsilyginę, prašomi tuoj atsiųsti
pinigus už prenumeratą.
Administracija

Norintieji gauti “Ateities” žurnalo
Nr. 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), prašome
kreiptis “Ateities” adresu, prisiųsdami 35c. egz.
“Ateities” Administracija
NAUJI ADRESAI J.A. VALSTYBĖSE

Dr. Ad. Damušis, Federacijos Vadas:

6905 Superior Ave.,
Ohio.

Cleveland 3,

At-kų Tarybos
pirmininkas: 544 So. Paulina St.,
Chicago 9, Ill.
Amerikos At-kų S-gos Centro V-bos
pastovus adresas: 417 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
Dr. J. Meškauskas,
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ATEITININKE,
laikas užsiprenumeruoti Ateitį 1951 metams.

IJ A U

laikas užsiprenumeruoti Eglutę.

•visi
prenumeruoja kultūros žurnalą Aidus.
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