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BAŽNYČIOS ŽYMĖS

A. NOCKIŪNAS, MIC.

Kristus įsteigė ne dvi ar tris, o 
tik vieną Bažnyčią. Tai labai aiš
ku iš šv. Rašto, kur kalbama tik 
apie vieną Bažnyčią. Kristus, ža
dėdamas įsteigti savo Bažnyčią, 
kalbėjo vienaskaita: “Ir aš tau sa
kau: tu Petras (uola), ir ant tos 
uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, 
ir pragaro vartai jos nenugalės” 
(Mato 16, 18).

Kaip atskirti tą tikrąją, Kristaus 
Bažnyčią nuo kitų, irgi besivadi
nančių tikromis bažnyčiomis? Tam 
tikslui reikia atkreipti dėmesį į ke
turias žymes, kurias tikroji Baž
nyčia privalo turėti. Kai kalbame 
apie žymes, turime minty esminę 
ypatybę, kuri tetinka vienai tikra
jai Bažnyčiai. Tos žymės yra vie
ningumas, visuotinumas, šventu
mas ir apaštališkumas.

Jau 325 Nicėjos Bažnyčios suva
žiavime buvo jos įtrauktos į Apaš
talų Išpažinimą: tikiu “į vieną, 
šventą, visuotinę ir apaštališką 
Bažnyčią”. Tai prieš kilusią ereziją. 
Amžių bėgyje kilo vis naujų erezijų 
ir schizmų. Todėl šiandien turime 
protestantų, anglikonų, stačiatikių 
bažnyčias. Jos save laiko tikrosio
mis. Tačiau kaip viena tik gali 
būti tiesa, taip ir viena tėra tik
roji Bažnyčia.

Protestantai tvirtina, kad jų 
Bažnyčia turinti dvi jai savas ypa
tybes: gryną Evangelijos mokslą ir 
sakramentų teikimą. Tačiau šias 
ypatybes turi Katalikų Bažnyčia 
daug tobulesniame laipsnyje. Kat. 
Bažnyčia remiasi popiežiaus ne
klaidingumu, kada jis kalba “ex 
katedra”, protestantai turi pasi
tenkinti kiekvienas savo sektos 
aiškinimu. Katalikai turi visus 
septynis sakramentus, protestantai 
tepripažįsta tik du.

Stačiatikiai tvirtina, kad jie iš
laikė gryną Evangelijos mokslą per 

7 Bažnyčios Tarybas, tačiau nu
tyli, kad Bažnyčioje buvo dar try
lika Tarybų. Jie nutyli, nes aštun
toji kaip tik pasmerkė jų schizmą 
su jų vadu Focijum. Katalikai pa
siliko ištikimi visų 20 Bažnyčios 
Tarybų nutarimams.

Nagrinėdami toliau Bažnyčios 
žymes, laikysimės tokios tvarkos: 
1) Kristus norėjo įsteigti savo Baž
nyčią su tomis žymėmis; 2) tų žy
mių neturi kitos Bažnyčios ir 3) jas 
visas teturi Katalikų Bažnyčia.

1. Bažnyčios vieningumas

Vieningumas Katalikų Bažnyčio
je reiškiasi tikėjimo išpažinimu, 
sakramentų teikimu ir Bažnyčios 
valdymu. Tikėjimo vieningumas 
reiškia, kad visi katalikai tiki vie
nodai į tas pačias tikėjimo tiesas, 
pav., į šv. Trejybę, šv. Eucharisti
ją, kaip moko Bažnyčia. Vieningu
mas sakramentus teikiant reiškia, 
kad visi katalikai pripažįsta septy
nis sakramentus. Vieningumas 
Bažnyčią valdant reiškiasi tuo, kad 
visą Bažnyčią valdo vyriausia ma
toma galva — popiežius, kuriam 
palenkti kunigai ir tikintieji.

Nėra abejonės, kad Kristus to 
vieningumo savo Bažnyčioje norėjo. 
Tai liudija gausūs paties Kristaus 
pasakymai, užrašyti Evangelijų 
knygose; pavyzdžiui: Jono 10,16: 
“Aš turiu ir kitų avių, kurios ne iš 
šitos avidės; man reikia ir jas at
vesti; jos klausys mano balso, ir 
bus viena avidė ir vienas ganyto
jas”. Labai aiškiai tai Kristus iš
reiškė savo maldoje paskutinės Va
karienės metu: “šventasis Tėve, iš
laikyk savo varde tuos, kuriuos 
man davei, kad jie būtų viena, kaip 
ir mes” (Jono 17,11). šv. Povilas 
savo laiškuose taip pat labai aiš
kiai ir giliai išreiškia šią mintį. Pa
vyzdžiui, laiške korintiečiams jis 

rašo: “Nes mes visi esame pa
krikštyti vienoje dvasioje, kad bū
tume vienas kūnas, ar tai žydai, ar 
pagonys, ar vergai, ar laisvieji; 
taip pat visi esame pagirdyti vie
na Dvasia” (1 Kor. 12,13). Arba 
laiške efeziečiams išreiškia dar 
aiškiau: “Vienas kūnas ir viena 
dvasia, taip kaip jūs esate pašaukti 
į vieną jūsų pašaukimo vUtj. Vie
nas Viešpats, vienas tikėjimas, vie
nas krikštas”. (Efez. 4,4-5).

Iš šių Šv. Rašto tekstų matome, 
kad Kristus pavedė savo apašta
lams skelbti tik vieną mokslą, lie
pė pasilikti vienybėje ir s^o 
įsteigtą Bažnyčią pavedė valdyti 
apaštalų vyriausiajam — šv. Pet
rui: “Ir aš tau sakau: Tu Petras 
(uola) ir ant tos uolos pastatysiu 
aš savo Bažnyčią...” (Mato 16,18).

Pažiūrėkime, kiek vieningumo 
yra pas protestantus ir stačiati
kius. Nereikia tam daug įrodymų, 
lengvai mes matome, kaip protes
tantai, susiskaldę į daugybę sektri 
bei sektelių, neturi vienybės, ir pa
tys dėl to kenčia ir bando jieš- 
koti tos vienybės. Kiek geriau yra 
su stačiatikiais. Tačiau neturėdami 
vyriausios ir vienijančios vadovy
bės, ir jie yra pasidalinę tarp ti
kėjimo ir kulto klausimuose.

Tik Katalikų Bažnyčioje vienin
gumo žvmė yra išlaikyta gryna. Vi
si katalikai išpažįsta vieną ir tą 
patį tikėjimą, visi priima tuos pa
čius sakramentus ir visi paklusta 
vienai vyriausiajai dvasinei vado
vybei — šv. Tėvui. Kat. Bažnyčia 
šią vieningumo dovaną stengiasi 
visomis jėgomis išlaikyti, nepaisy
dama visokių priešų puolimų. Iš 
istorijos žinome, jog dėl tikėjimo 
grynumo ir dėl sakramentų nepa- 
liečiamumo Katalikų Bažnyčia ne
teko visos Anglijos, kuri pasikė
sino prieš jos doktriną.
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Z. Kolba — Aušros Vartų Marija 
(vitrcža eskizas)

Melsk savo Sūnų, kad tarp visų 
pasaulio giminių įsiviešpatautų taika 
ir vienybė, o mūsų myFmoje tėviš
kėje, Aukštaičiuose ir žemaičiuose, 
pražįstų broliška meilė. Mes esame 
tavo žmonės, o tu būk mūsų Kara
lienė, — gink mus nuo pikta ir pa
dėk mums nesiliaujančiu savo užta
rimu.

(Is St. Ylos maldaknygės 
“Sveika Marija”)

98

2. Bažnyčios visuotinumas
Iš Bažnyčios vieningumo seka 

visuotinumas. Ši žyme reiškia, kad 
Bažnyčia apima visas tautas ir 
visus žemes kontinentus. Tokia bu
vo Kristaus valia, kurią Bažnyčia 
amžių bėgyje ir vykdo, kol “bus 
viena avidė ir vienas ganytojas”. 
Evangelijų puslapiai paliudija, ko
kia buvo Kristaus valia, štai kele
tas citatų: Mato 28, 19-20 “Eikite 
tat ir mokykite visas tautas, krikš
tydami juos vardan Tėvo ir Sū
naus ir šventosios Dvasios ir mo
kydami juos laikyti visa, ką tik esu 
jums įsakęs. Ir štai aš esu su ju
ra’s visas dienas iki pasaulio pa
baigai”. Arka vėl pas Morkų 13,10: 
“Evangelija turi būti paskelbta vi
soms tautoms”. “Eikite į visą pa
sauli, skelbdami Evangeliją visam 
sutvėrimui. Kas įtikės ir bus pa
krikštytas, tas bus išganytas, kas 
neįtikės, bus pasmerktas” (Mork. 
16, 15-16). Apaštalai, vykdydami 
Kristaus valią, pasiskleidė po įvai
rias tautas, skelbdami Linksmąją 
Naujieną.

Protestantai irgi turi savo misi
ninkų, tačiau jie neturi tikėjimo 
vienybės: ką vieni teigia, kiti nei
gia. Be to, jie nesiekia apaštalų 
laikų, nes jų religija atsirado tik 
16 amžiuje ir neapima visų tautų. 
Ir stačiatikiai, atsiskyrę nuo baž
nyčios jau XI amžiuje, nustojo tik
rosios apaštališkos dvasios, susi
skaldę pagal atskiras tautas. Jų 
pasekėjai turi apie 160 milijonų 
žmonių, daugumoje gyvenančių Ry
tų Europoje ir Azijoje.

Tik Katalikų Bažnyčioje pasireiš
kia visuotinumas tikra prasme. Jo- 
<e buvo apaštališka dvasia nuo 
pat pirmųjų amžių ir išliko iki 
pat mūsų, dienų. Kat. Bažnyčia sa
vo narių skaičiumi pralenkia visas 
kitas krikščioniškas bendruomenes 
kartu, nes turi apie 450 milijonų 
žmonių. (Protestantų priskaitoma 
ari"; 210 mil., o stačiatikių apie 160 
mil.). Be to, Katalikų Bažnyčia 
pralenkia ir visas kitas žemės di
džiąsias religijas, paėmus atskirai 
(pav. gausingiausia iš jų yra bu
distų religija su 250 mil. narių).

Kat. Bažnyčios visuotinumo žy
mei tinka Kristaus palyginimas 
apie garstyčios grūdelį, kuris iš
auga į didžiulį augalą, taip kad 
dangaus sparnuočiai jame susuka 
sau lizdus.

3. Bažnyčios šventumas

Bene pati gražiausia Bažnyčios 
žymė yra jos šventumas, šventu
mo žymei priklauso šie pagrindi
niai elementai: šventas Įkūrėjas, 
priemonės šventumui siekti ir na
rių pasiektas šventumas, patvirtin
tas meilės darbais ir stebuklais.

Kat. Bažnyčios įkūrėjas yra 
Kristus, Dievas-Žmogus, pats 
šventumas ir betkokio šventumo 
šaltinis ir idealas visiems. Kris
taus valia buvo, kad Jo įkurtoji 
Bažnyčia irgi būtų šventa, šv. Po
vilas laiške efeziečiams tai išreiš
kia šiais žodžiais: “Kad jis pats 
(Kristus) sau paruoštų garbingą 
Bažnyčią, neturinčią sutepimo, 
raukšlės ar ko kito panašaus, bet 
kad ji būtų šventa ir nesutepta”. 
(Efez. 5,27).

Kristus savo mokslu nurodė žmo
nėms šventumo kelią. Jo pamoks
las nuo kalno yra krikščioniškojo 
tobulumo programa, kurią suglaus
tai galime išreikšti Jo paties žo
džiais: “Būkite tat tobuli, kaip jū
sų dangiškasis Tėvas yra tobulas” 
(Mt. 5,48). Kristus meldėsi už 
apaštalus ir visą savo Bažnyčią, 
kad ji išliktų šventa: “Pašventink 
juos tiesoje. Tavo žodis tiesa... už 
juos aš pasišvenčiau pats save, kad 
ir jie būtų pašventinti tiesoje” (Jo
no 17,17-19). Krikščioniškas šven
tumas glūdi Dievo ir artimo meilė
je. Todėl Kristus prieš savo mirtį 
paliko mums meilės įsakymą: “Aš 
jums duodu naują įsakymą mylėti 
vienas kitą; kaip aš jus mylėjau, 
kad ir jūs viens kitą mylėtumėte. 
Iš to visi pažins, kad jūs mano 
mokytiniai, jei turėsite meilę vie
nas kito” (Jono 13, 34-35).

šventumui pasiekti Kristus nuro
dė ne tik kelią, bet davė ir tinka
mas priemones: maldą, sakramen
tus ir kitas malones. Todėl kiek
vienas gali pasiekti mažesnį ar di
desnį tobulumo laipsnį. Be to, 
Kristui patiko šventųjų darbus pa
liudyti stebuklais. Jis tai pažadėjo 
būdamas dar žemėje: “Tuos, kurie 
įtikės, lydės tokie stebuklai: mano 
vardu jie išvarinės velnius, kalbės 
naujomis kalbomis, ims žalčius, ir, 
jei ką mirtinga gertų, tai jiems ne
kenks; jie dės rankas ant ligonių, 
ir tie pasveiks” (Mk. 16,17). Ki
toje vietoje jis net užtikrino apaš
talams: “Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sa
kau jums, kas tiki į mane, darbus, 
kuriuos aš darau, ir jis darys ir di
desnius už juos darys...” (Jono 14, 
12). Apaštalų ir šventųjų gyveni
mai tuos Kristaus žodžius mums 
aiškiai paliudija: jie darė stebuk
lus, kalbėjo naujom kalbom ir iš
varinėjo velnius. Bažnyčia nė vie
no neskelbia šventuoju, kol neįro
doma aiškiai, kad kandidatas į 
šventuosius nėra padaręs bent trijų 
stebuklų po mirties.

Veltui j ieškotume tokio šventu
mo pas protestantus. Net jų pačių 
įsteigėjai kaip Liuteris, Kalvinas 
arba Henrikas VIII nėra laikomi 
šventais. Jų principas, kad tikėji
mas nuteisina be darbų, neneša jo
kių šventumo vaisių. Tai patvirti-
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na ir Išganytojo žodžiai: “No tas, 
kuris sako: Viešpatie, Įeis į dan
gaus Karalystę, bet kas pildo ma
no Tėvo valią, esančio danguje”. 
Apaštalas Jokūbas dar aiškiau tai 
išreiškia savo laiške: “Ar nori, nie
kingasis žmogau, žinoti, kad tikėji
mas be darbų yra miręs” (2,20). 
Todėl suprantame, kad šis šv. Jo
kūbo laiškas protestantų yra at
mestas, nes jis pasmerkia jų moks
lą.

Stačiatikiai garbina Mariją ir 
šventuosius, bet tuos, kurie iki 
schizmos buvo bendri visai Katali
kų Bažnyčiai. Ir čia išsipildo Kris
taus pasakyti žodžiai: “Kaip vyn
medžio šakelė negali nešti vaisiaus 
pati savaime, jei nepasilieka vyn
medyje, taip ir jūs, jei nepasilie
kate manyje” Jo. 15,4). Mes ma
tome, kaip stačiatikių bažnyčioje 
nusilpnėjo visas šventumas su at
siskyrimu nuo tikrosios Kristaus 
Bažnyčios.

Kat. Bažnyčia šviečia savo šven
tumu, nes joje ir toliau veikia pats 
Kristus per savo mokslą, sakra
mentus ir kitas malones, ugdyda
mas šventuosius, šventųjų Kata
likų Bažnyčioje niekada netrūko 
net ir pačiais sunkiausiais schizmų 
ir erezijų laikais. Dievas nesiliau
ja visais laikais savo Bažnyčioje 
daręs per savo šventuosius meilės 
darbus ir stebuklus, kad pasauliui 
parodytų jos tikrumą.

Tiesa, Bažnyčioje netrūksta ir 
blogų žmonių, kurie gyvena sun
kiose nuodėmėse. Pats Kristus yra 
tai nurodęs palyginimuose apie 
kviečius ir kūkalius, apie tinkle su
gautas geras ir blogas žuvis. Ta’ 
galime lengvai ir suprasti, nes 
Bažnyčia šioj žemėj yra nuolatinia
me kovos su piktu stovyje. Dėl 
žmogiškų silpnumų ir velnio gun
dymų dalis jos narių pralaimi. Tik 
danguje Bažnyčia pasieks visišką 
tobulumą be jokio sutepimo. Iš ki
tos pusės, blogieji katalikai nėra 
blogi, kad ir katalikai, bet tik dėl
to, kad jie neklauso Bažnyčios, ne
silaiko įsakymų, nesinaudoja Jos 
teikiama sakramentų pagalba. Tai
gi. ne Bažnyčia, ir ne Jos priemo
nės yra kaltos, bet tik nesinaudo
simas iom’s. Visi, kurie tinkamai 
naudojasi Bažnyčios teikiama pa
galba, anksčiau ar vėliau pasiekia 
tam tikrą tobulumo laipsnį, išven
gia nuodėmių ir pasiekia savo tiks
lą: amžiną laimę danguje.

4. Bažnyčios apaštališkumas

Paskutinioji tikrosios Bažnyčios 
žymė yra apaštališkumas. Tai reiš
kia, kad Bažnyčia remiasi apašta
lais: turi būti iš jų kilusi, skelbti 
jų mokslą, o jos vyresnieji turi 
būti teisėti apaštalų įpėdiniai.

§v. Petro Bazilika Romoje

Ir šiuo atžvilgiu Kristaus valia 
yra gana aiški. Jis pats išsirinko 12 
apaštalų, juos paruošė ir siuntė 
skelbti Evangelijos visoms tau
toms. Apaštalai gi išsirinko savo 
įpėdinius ir tokiu būdu apaštališ
kumas išliko iki mūsų dienų vys
kupų asmenyse. Kristus savo apaš
talus pats išsirinko: “Ne jūs mane 
išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir 
paskyriau jus, kad eitumėte ir 
neštumėte vaisiaus” (Jo. 15, 16). 
Evangelistas Matas, išvardinęs 
apaštalų vardus, pažymi: “šituos 
dvylika Jėzus išsiuntė...” (Mato 10,
5) . Prieš žengdamas į dangų, Vieš
pats davė apaštalams galią ir pa
liepimą eiti mokyti visas tautas: 
“Man duota visa valdžia danguje 
ir žemėje. Eikite tat ir mokykite 
visas tautas... (Mt. 28,19). Gerai 
žinome, kaip apaštalai įvykdė savo 
Mokytojo paliepimą. Tie, kurie bu
vo išsiskirstę, vaikščiojo ir skelbė 
Dievo žodį” taip mini Apaštalų 
Darbų knyga. Vėliau apaštalai iš
sirinko sau mokytinius, kuriuos iš
mokė Kristaus mokslo, ir rankų 
uždėjimu, perdavė jiems iš Kris
taus gautas galias: toliau tęsti jų 
darbus. “Šituos jie pastatė apašta
lų akivaizdon, o tie melsdamies už
dėjo ant jų rankas” (Ap. darb. 6,
6) . Arba kitoje vietoje vietoje kal
bama apie Sauliaus ir Barnabo iš
rinkimą: “Jiems tarnaujant Vieš

pačiui ir pasninkaujant, šventoji 
Dvasia jiems tarė Išskirkite man 
Saulių ir Barnabą darbui, kuriam 
aš juos pašaukiau” (Ap. darb. 13, 
2). Taip pat šv. Povilas, rašyda
mas savo mokiniui vyskupui Timo
tiejui, primena, kad pasirūpintų 
įpėdiniais: “Dėl tos priežasties aš 
tau primenu atgaivinti Dievo ma
lonę, esančią tavyje mano rankų 
uždėjimu” (II Tim. 1,6). Rankų už
dėjimą reikia suprasti pašventini
mą Dievo tarnybai, kaip ir dabar 
daroma šventinant vyskupus. To
kiu būdu apaštalų pradėtąjį darbą 
amžių bėgyje tęsia Bažnyčia per 
savo vyskupus.

Protestantų Bažnyčioje apašta- 
liškumo žymių negalima užtikti, 
nes ji atsirado tik XVI-me amžiu
je. Ji nutraukė apaštališką gran
dinę, atsisakydama paklusti Romos 
popiežiui. Be to, pats jos įsteigėjas 
Liuteris buvo paprastas kunigas 
vienuolis. Todėl protestantai netu
ri išlaikę teisėtų apaštalų įpėdinių 
— vyskupų. Jie net neigia ypatin
gą apaštalų misiją, skelbiant Evan
geliją.

Stačiatikiai, nors ir yra išlaikę 
iš apaštalų perduotus šventimus, 
nėra išlaikę jų skelbto mokslo. Be 
to, jie, neigdami Romos popie
žiaus pirmenybę, neseka apašta
lais, kurie pakluso šv. Petrui, kaip 
apaštalų kunigaikščiui ir vyriausiai
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Lietuvių liaudies skulptūra

Bažnyčios galvai. Savo pradžia jie 
irgi nesiekia apaštalų laikų, nes at
sirado tik XI-me amžiuje, atsiskir- 
dami nuo Bažnyčios.

Savaime aišku, jog Katalikų Baž
nyčia vienintelė yra pilnai išlai
kiusi gryną Kristaus mokslą, ii tei
sėtai perėmė jų misiją, per kuni
gystės sakramentą ir per paklusnu
mą šv. Petro įpėdiniams, popie
žiams. Teisingai galėjo rašyti šv. 
Kiprijonas: “Kur Petras, ten ir 
Bažnyčia”. Kristus savo įsteigtą 
Bažnyčią pavedė valdyti šv. Petrui, 
ir jo padėjėjais paskyrė apaštalus, 
todėl tikroji Bažnyčia privalo būti 
apaštališka.

šių straipsnių tikslas buvo kiek 
giliau supažindinti mielus skaity
tojus su Katalikų Bažnyčios ypa
tingomis žymėmis, kurios nadės ją 
atskirti nuo netikrųjų bažnyčių, su 
kuriomis gal ne vienam tenka gy
venime susidurti. Kadangi meilė 
atsiranda iš pažinimo, tai neabe
jojame. kad geriau pažinę savo tik
rąją Bažnyčią, mieli skaitytojai, 
galės ją ir pamilti kaip savo dva
sinę Motiną ir būdami gyvi jos 
nariai, taikindami savo gyvenimą 
pagal jos mokslą, prisidės prie jos 
pagražinimo ir pašventinimo, kad 
tuo būdu patrauktų ir paklydusių 
brolių bei sesių širdis prie vienos 
ir tikrosios Motinos Bažnyčios.

SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
IR UŽMERKTOMIS AKIMIS

ALFA SUŠINSKAS

— Kas yra geriausias mokinys 
jūsų klasėje? — klausia tėvas sū
nų.

— Visi vienodi, nė vienas niekuo 
neišsiskiria, — kiek patylėjęs, at
sako sūnus, gerai žinodamas, kad 
Petras Liepinis yra pirmasis mo
kinys, pasižymįs ne tik gabumais, 
bet ir darbštumu.

— Kokia yra tamstos nuomonė 
apie Kazį Būgenį kaip dailininką 
tapytoją? Ar jis yra talentingas ir 
ko verti jo kūriniai? — teiraujasi 
pas dailininką Valerijų Rimšaitį 
draugas.

— Taip, jis tapo, j ieško naujų 
įmantrių formų. Tik jam vis nesi
seka surasti ko nors ypatingai ver
tingo ir tikrai meniško, kūrybiško, 
— šykščiai aiškina Rimšaitis.

Betgi tas tapytojas Būgenis yra 
vienas iš kūrybingųjų dailininkų, 
jau įkopęs į tapybos augštybes.

— Apie Antaną Kūpstaitį tiek 
tegaliu pasakyti, kad jis nemaža 
rašo, prievarta mušdamasis į rašy
tojus. Tačiau jo literatūriniuose 
darbuose nematau stipraus talen
to. O jei spaudoj pasitaiko gražių 
atsiliepimų apie jo raštus, tai čia 
visai paprastas reiškinys: jo drau
gai kelia jį į padanges dėl asme
ninio draugiškumo, — irgi rašytoja 
Jane Kirvelaitė viename pobūvyje 
atsiliepia apie kelių knygų autorių 
Kūpstaitį, žinovų laikomą stipria 
kūrybine jėga.

— Toks iš jo ir visuomenininkas! 
Jis visur landžioja, įkyriai visus 
kvaršina, yra pilnas išpūstų, ne
įgyvendinamų sumanymų ir planų, 
ir visuomeniniame darbe šoka 
augščiau savo nosies. Be to, jis 
mėgsta pinigą, — nuvainikuoja 
Jurgį Balutį idėjos bendradarbis 
Vytautas Užpalis.

Gi Balutis nei giriasi savo veik
la, nei siekia visuomeniniu laurų, o 
tik. kiek galėdamas ir kaip suge
bėdamas dirba organizacinį dar
bą, ir dėl sąžiningo atsidavimo vi
suomenės reikalams vis iš naujo 
yra išrenkamas kurioms nors pa
reigoms.

Deia, tiek kultūriniame, visuo
meniniame, politiniame, profesi
niame, tiek ir pilkajame kasdieni
niame. žodžiu, visokiame gyveni
me dažnai sučiaupiamos lūpos ir 

užmerkiamos akys kito žmogaus 
vertybėms, nuveiktiems darbams ir 
pranašumui pripažinti: pro kito 
laimėjimus praeinama patylomis ir 
jų lyg nematant.

šios rūšies nutylėjimo blogybė 
nėra tik visuomenės dalies ar ku
rio nors vieno luomo pasitaikanti 
savybė: ji graužia nevieno žmo
gaus laikyseną kito atžvilgiu. Išsi
lavinimas, visuomeninė būklė ir 
amžius čia nieko nereiškia.

Nepripažindamas, ka gera kitas 
turi ar yra pasiekęs, žmogus jau
čiasi lyg save padidinąs. Taigi ši
toks jo elgesys yra grynai egoistiš
kas ir nukreiptas ne tik prieš ar
timo meilę, bet ir prieš teisingu
mą: toks neatiduoda, kas kitam 
priklauso.

Gi iš tikrųjų, pripažindami kitam 
jo turimąsias vertybes, mes savęs 
nenuskriaudžiame, ir įvertintasis 
nieko iš mūsų neatmia: tuo mes 
tik laimime kilnumo kelyje.

Kito žmogaus vertybių ir laimė
jimų nutylėjimas ir nepripažini
mas kyla iš puikybės ir pavydo — 
iš dvasinės menkybės. Toks elge
sys yra nedoras, ir galutinė jo 
priežastis yra tikro, gyvo religi
nio gyvenimo stoka.

Toj pačioj gatvėj vienas priešais 
antra du prekybininkai turėjo ko- 
lonialinių prekių krautuves. Jie 
vienas antram pavvdėdavo sėkmės 
ir tarp savęs kivirčydavosi. Savo 
pirkėjams jie nevengdavo vienas 
antro niekinti ir visaip juodinti.

ši nesantaika truko ilgą laiką. 
Kartą gavėnioje vienas iš jų kaž
kaip pateko į vakarines namaldas. 
Religinė rimtis ir paprastas kuni
go pamokslėlis apie artimo meilę 
sujudino jo sąmonę. Jis pradėjo 
dažniau lankytis i. bažnyčią ir sa
vyje pajuto religini alkį.

Su pasisukimu į Dievą jame grį
žo kartus sąžinės priminimas apie 
neteisineus santykius su kaimynu 
krautuvininku antroj gatvės pu
sėj. Sąžinės balsas vis stiprėjo, ir 
nebeišlaikęs jis nuėjo pas kunigą 
pasikalbėti.

Išklausęs visą išsipasakojimą, ku
nigas jam šitaip patarė:

— Nesantaikai baigti tu pradėk 
Įvertinti kaimyną. Parodyk jam, 
kad tu džiaugies jo prekybiniu pa
sisekimu ir gėries viskuo, ką gera
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jis turi savyje. Nors tau bus ir la
bai sunku, tačiau pradėk pirkė
jams gerai atsiliepti apie aną krau
tuvininką ir, neturėdamas prašo
mųjų prekių pas save, siųsk juos 
pas jį.

Iš pradžios anas kaimynas buvo 
labai apstulbintas: atėję pirkėjai 
pasisakydavo esą atsiųsti to antro 
krautuvininko, nes jis pas save tų 
prekių neturėjęs. Jie perduodavo 
ir gerą žodi, iš jo nugirstą.

Anas krautuvininkas buvo nuga
lėtas: sukaupęs visas drąsumo jė
gas, jis nuėjo pas savo kaimyną ir 
ištiesė taikos ranką sakydamas:

— Aš tave niekindavau, o tu 
siuntinėdavai pas mane ne tik pir
kėjus, bet ir gerą žodį. Atleisk!..

Buvę priešai nuo tada pasidarė 
draugai, abu ne tik dvasiškai, bet 
medžiagiškai laimėdami: padaugė
jo pirkėjų, nes jei ne pas vieną, 
tai pas antrą krautuvininką jie 
gaudavo prekių ir neidavo kitur 
pirkti.

Kitą įvertindami, mes neatsisto- 
jame jo garbės šešėlyje: tuo mes 
tik kylame augštyn.

Pavydas sučiaupia lūpas ir už
merkia akis gerajai kito žmogaus 
pusei įvertinti. O jis yra išrauna
mas ne mokyklomis ar kultūromis, 
Bet Dievo ir artimo meile — giliu 
religiniu gyvenimu.

Regina Pakalnytė, augštesniosios 
mokyklos mokinė, nemėgdavo kai
mynų mergaitės ir ją visaip ter
liodavo, nes ji buvo gražesnė ir tu
rėdavo didesnį pasisekimą mokyk
loj ir kaimynystėj.

Reginos motina tai žinojo ir nu
tarė ją perkeisti, šiam savo dar
bui motina sugalvojo originalų 
planą: Kalėdų proga ji pasiuntė 
dukteriai didelį siuntinį.

Jį atidariusi, Regina pirmiausia 
rado motinos laišką, kuriame ji 
rašė:

— Mylimoji Dukrele, čia tu rasi 
tris mažesnius ryšulėlius su atski
ru lapeliu prie kiekvieno. Pirma
jame lapelyje yra įrašyta: “šitaip 
jūs abi atrodot”, antrajame — “Jūs 
abi turėtumėte šitaip atrodyti” ir 
trečiajame — “šitaip jūs abi at
rodysite”.

Degdama smalsumu, Regina ati
darė pirmąjį ryšulėlį ir jame rado 
savo ir kaimynų mergaitės foto
grafijas. Antrajame ryšulėlyje ji 
pamatė šventosios Mergelės Ma
rijos paveikslėlį. Kai ji atidarė 
trečiąjį ryšulėlį, visa išraudo ir net 
nusigando: jame buvo įdėti du pa
veikslėliai su nupieštomis žmogaus 
kaukolėmis... Siuntinio dugne dar 
buvo antras motinos laiškelis su 
šitokiais žodžiais:

— Tu esi nepatenkinta, kad kai
mynų mergaitė geriau už tave at
rodo. Tačiau visada atsimink, kad

Birute Dabušytė

Nekrologas senelei

Prisimenu rūpesčio pilnas akis 
Ir mielą, sunykusį veidą... 
O kas gi, o kas dabar pasakys, 
Kodėl mus taip greitai apleidai?

Pavasariu dvelkė vėjelis gaivus
Ir saulėje sprogo beržai...
Sudie vos pasakius, apleidai namus
Ir niekad Į juos negrįžai...

Veltui asai laukiau parimus nakčia, 
Veltui aš šaukiau “Senuolėle”!..
Skausmingai šypsojos pageltus delčia, 
Primindama tą, kur mylėjau.

Nudžiūvo takeliai, nubėgo vanduo.
Pasipuošė nuometu ievos, — 
Širdyje manoj vis alsavo ruduo, 
O žvilgsnis klajojo papieviais.

Ieškojau ir klausiau vėjelio laukų, 
Bet jis tik liūdnai man šlamėjo: 
Be tavęs namuose tamsu, nejauku. 
Su tavim ir laimė išėjo.

Prisimenu maldą, kurią mokinai:
Tik nuotrupos liko širdyje...
Išeidama žaizdą sieloj palikai,
Kuri taip ilgai neužgyja...

Ir vėlei iš naujo menu aš akis
Ir mielą, sunykusį veidą...
Neklausiu, žinau, man juk nieks nesakys, 
Kodėl mus taip greitai apleidai...

jūs abi turite stengtis panėšėti į 
Dangiškąją Mergelę ir jos idealais 
persiimti. Trečiasis ryšulėlis tau 
primena, kokios jūs abi būsite po 
mirties: ar tau tada bus svarbu, 
kad kaimynų mergaitės kaukolė 
yra gražesnė už tavąją?..

šie motiniškieji žodžiai yra pilni 
gilios prasmės. Paprastu, bet la

bai vaizdžių palyginimu jie iške
lia didžiąją išmintį: žiūrėti į kito 
žmogaus vertybes ir į geruosius jo 
darbus ne iš juodojo savimylos 
kampo, bet pro religinę amžinybės 
šviesą. Tada jo nuopelnai ir lai
mėjimai nenudažys mūsų veido ža
liu pavydu, o sukels mumyse 
džiaugsmą ir pasigėrėjimą.
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PAVASARIS GRĮŽTA
Ištrauka iš romano UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS

PRANAS NAUJOKAITIS

PAVASARIS ŠYPSOS jievų žieduos, šiltas vejas 
nubėgo Linksmadvario šlaitais ir permatomo žalumo 
prikabinėjo ties stypsančiais medžių kamienais ir nu
tįsusiomis šakomis, žali kilimai tiesiasi ant juodos 
pašlaičių žemės. Kad ir geriausiai įsižiūrėtum šiandien 
į tas vietas, rytoj nepažinsi tu jų — pavasaris ne
snaudžia nė vienos minutės...

Nemuno krantinėje sėdžiu ant suolelio, įsižiūrėjęs 
į gęstančio saulėleidžio šiltas ir minkštas spalvas. Vė
sos dvelkimas atneša sprogstančių medžių kvapą.

Jau senokai išplaukė vakariniai garlaiviai. Tylu 
ir ramu prieplaukoje. Snaudžia balti laivai išsirikiavę 
prie krantinės. Tik vandenys ramiai plaukia į vaka
rus. Su jais nuplaukė paskutiniai skausmo likučiai.

Galiu dabar ramiai sėdėti ir jausti, kaip vakaro 
šešėliuose slenka laikas. Toks geras ir palaimintas 
laikas. Kaip auksinė giedra po nuslinkusių audrų. 
Pavasario srovėmis skleidžiasi žiedai soduose ir šir
dyje. Dainuokite džiaugsmą, pavasario vandenys!

Staiga sučeža žvyras už mano nugaros ir nežino
mos rankos užima akis, švelnios, jaunos rankos, ži
noma, — mergaitės tos rankutės. Užčiuopiu ir suknu
tės rankoves. Ir kas gi daugiau, jei ne viena tų 
gimnazisčių, su kuriomis susidraugavom per Atvelykį. 
Reikia atspėti, kad paleistų. Mėginu.

— Birutė?.. Aldona?... Rūta?.. — sakau.
Bet rankos nepaleidžia — neatspėju. Galėčiau 

savo stipriomis rankomis paimti jas ir atplėšti, bet 
tik glostau ir visai nesistengiu nustumti nuo savo 
akių: tų rankučių švelnumas patinka man.

— Neatspėsiu. Jei nepasigailėsi, tai teks per visą 
naktį kentėti, — kalbu, bet noriu, kad ta tariamoji 
kančia ilgiau tęstųsi.

— Kol neatspėsi, tol nepaleisiu, — prakalba tylus 
švelnutis balsas.

— Dabar jau žinau! — šūktelėju nudžiugęs: — 
tai mano pavasario mergaitė. Almute, tai tu...

— Tai aš! Be reikalo prakalbėjau — būtum ne- 
atspėjęs! — Rankos paleidžia mano akis, ir pamatau 
šalia savo veido šviesias jos garbanas.

— Tai puiku, kad tu atėjai: aš tavęs taip laukiau...
— Tikrai?.. Bet aš čia ne viena...
Pasisuku šonu ir už kelių žingsnių pamatau sto

vinčią Verutę.
— Kai aš noriu žydėti ir laukiu pavasario mer

gaitės, argi tu vėl norėtum grąžinti man skausmą? — 
klausiu tyliai, prie pat jos veido, kad Verutė negir
dėtų.

— Noriu grąžinti tau visa, kas tau buvo bran
giausia. Ar ne gera tavo pavasario mergaitė?

— Gal ir ne... Nenoriu, kad grįžtų skausmas... Argi 
nenujauti, kas man dabar brangiausia?... Pavasario 
mergaitė pasiliks visada su manimi. Ar taip, Almute?

— Negaliu atsakyti šį vakarą... Verutė laukia. Ji 
norėtų susitaikyti su tavimi. Ar gali ateiti?

— Nesu nei karalius, nei prezidentas — audien
cijos gauti nereikia. Kas tik nori su manimi kalbėtis, 
aš visada kalbuosi, — mano žodžiuose suskamba išdi
dumas, bet nėra juose pykčio. Ir nuostabu man pa
čiam, kad aš visai nepykstu ant Verutės.
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Alma pamoja ranka, o aš pakylu nuo suolelio. Ve
rutė prieina rimta ir santūri. Pasakome vienas kitam 
labas vakaras, bet nepaduodame rankos.

— Gal negavai mano laiško? — klausia tyliu ra
miu balsu Verutė.

— Gavau, tik neskaičiau.
— Kodėl taip?
— Ar skaitydamas antkapių įrašus, galėtum pri

kelti, kas kape yra palaidota? — mano žodžiai šalti.
— Kodėl kalbi apie kapus? Argi jau iš tikrųjų 

viskas palaidota?
— Kai pusę metų pyliau meilės kapą, argi galėtų 

būti jis žemas? Ar galėčiau manyti, kad staiga atgis, 
kas yra mirę?

— Tokiais mįslingais klausimais mes nesusikal
bėsime...

— O kaip gi kitaip, kai jau viskas iškalbėta?..
— Matau, kad labai pyksti ant manęs, Justinai...
— Pykau... Dabar jau nebepykstu.
— Tai kalbėkim paprasčiau ir atviriau. Aš atėjau 

išsiaiškinti ir visai nuoširdžiai pasikalbėti. Suprantu, 
kad labai negerai esu padariusi. Atleisk, kad tave 
įskaudinau. O manai, kad aš nekentėjau?.. Norėčiau, 
kad vėl pradėtume gyventi iš naujo...

— Iš naujo? Argi tai būtų įmanoma?..
— Pasikalbėkit visai atvirai, — įsiterpia šalia sto

vėjusi Alma, — aš viena pavaikščiosiu.
Noriu ją sustabdyti, bet ji lengvu smulkiu žings

neliu pasileidžia į patį krantinės galą, kur baigiasi 
miestas ir atsiveria platūs smėlynai upių santakoje. 
Iš lėto žengiame ir mudu su Verute.

— Upeliai negrįžta į kalnus, Verute, — pradedu 
kalbėti iš lėto, lyg pasverdamas kiekvieną žodį. — Gal 
ir galima susitaikinti, bet visai užmiršti, kas buvo, 
neįmanoma, žaizdų randai juk lieka neišdilę. Pati ži
nai. O dar labiau širdies žaizdų. Bet apie kančią kal
bėti šiandien neverta. Sielvarto dienos jau yra pra
ėjusios, ir mano pasaulyje pučia gaivūs pavasario 
vėjai... Ir šią valandą tu ateini... Ar kad vėl grąžintum 
praėjusį rudenį?.. Juk Feliksas tebėra... Tai kam tas 
žaidimas?..

— Ne žaidimas, Justinai...
— Tai kas? Tau, matyt, malonu būti piktuoju 

demonu...
— Ne, Justinai... Norėčiau aš būti šviesiąja dva

sia... O čilingis jau tau daugiau nepavojingas... Su 
juo viskas baigta...

— Matai! Kai vienas palieka, tai vejiesi kitą ir 
manai būti priimta ištiestomis rankomis!

— Nesu verta, kad priimtum ištiestomis ranko
mis .Teisk mane ir smerk. Tam ir atėjau pas tave... 
Nebūčiau atėjus, jei nebemylėčiau... O Feliksas labai 
nelaimingas žmogus...

— Tai guosk jį ir ramink! Kam dar ateini pas 
mane? — Felikso vaizdas mane erzina, ir aš nebesu- 
valdau piktesnio žodžio.

— Su Feliksu mūsų keliai jau amžinai išisskyrė. 
Ir ne dėlto, kad būtume susipykę... Jis — nedoras 
žmogus... Mano draugystės jam neužtenka... Meilę jis 
nusiperka... O aš noriu kilnesnės meilės... Feliksas — 
žūstąs žmogus, bet esu per silpna jį išgelbėti...

— Tai jau rimti dalykai... Baisūs... — Verutės žinia 
mane sudomina, bet atrodo lyg neįtikima: — O gal tu 
klysti? Gal tik įsivaizduoji? Gal iš tikro taip nėra?

— Jei sakau, tai jau žinau. Neklystu, žmonės ma
tė ir žino. Ir pats Feliksas nesigina... Bet jis jau ne
pataisomas...

— Prastai globojai, Verute, — man vėl malonu 
bakstelt! ironija.

— Gal ir prastai... Per silpna esu šitokiems vul- 
kaniškos sielos žmonėms... Ir tarnybos įstaigoje jau

Viešpats mane turėjo savo kelių pradžioje, pirma 
negu yra ką nors padaręs nuo pat pradžios. Aš įstaty
ta nuo amžių ir nuo senovės laikų, pirma negu buvo 
padaryta žemė. Dar nebuvo gelmių, o aš jau buvau 
pradėta; dar nebuvo ištryškę vandenų šaltiniai, dar kal
nai nebuvo iškilę su savo baisia sunkybe; aš buvau pa? 
gimdyta pirm kauburių.

Kuomet dėjo žemės pamatus, aš buvau drauge su 
juo, visa tvarkydama, ir gėrėjaus kasdien, žaizdama vi
są laiką jo akivaizdoje, žaisdama žemės skritulyje, ir 
mano pasigėrėjimas būti su žmonių vaikais. Dabar tat, 
mano sūnūs, klausykitės manęs: Palaiminti, kurie ser
gi mano kelius. Klausykitės drausmės ir būkite išmin
tingi ir neatmeskite jos.

Palaimintas žmogus, kurs klausosi manęs ir kurs 
budi kasdien prie mano durų ir stebi prie mano angos 
staktų. Kas mane randa, randa gyvenimą ir semiasi 
išganymo iš Viešpaties.

(Išminties knygos, Pat. 8, 22-35)

nebeturi... Ištisomis savaitėmis būva girtas... Kas tokį 
laikys... Tarnauja naktiniame restorane — negarbin
gam, apšauktam... Ir studijos neberūpi... Ar yra jėga, 
kuri galėtų sulaikyti jo smukimą?

— Blogai, Verute... Gaila tokio gabaus vyro... — 
bet mano žodžiai tebėra šalti.

Ir kas man čilingis? Kodėl dėl jo pasirinkto kelio 
turėčiau jaudintis? Gal ir ne visai svetimas jis man, 
ne visiškai pašalietis... Bet tiek skriaudos jis man 
pridarė. Ar klausė jis mane, kur pasisuks mano ke
lias, kai įkėlė ten neprašytas savo kojas? O žinojo, 
kokią brangenybę man atima. Ir nesijaudino. Tai kas 
man dabar, kai jis pasuko klystkeliais? Jaučiu, kad 
Feliksas yra pasitraukęs iš mano žaidimo rato: pats 
save susinaikino ir pasidarė nebepavojingas. Bet kaip 
su Verute? Ar galėtų būti vėl viskas taip, lyg nieko 
nebūtų įvykę?

— O gal dar mėginsi Feliksą gelbėti? — po tylos 
minutės staiga paklausiu vėl šaltai.
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— Nesišaipyk iš manęs, Justinai. Aš labai daug 
kentėjau šiomis dienomis... Sakiau, kad aš per silpna 
tokiems žmonėms gelbėti...

— Kančioje nusivalo širdies drumzlės, lyg rūdys 
ugnyje... O pakentėti truputį smagų...

— Tu vis ironiškas... žinoma, nesu verta tavo pa
guodos žodžio, bet norėčiau bent trupučio vilties... — 
Verutės balsas skamba lyriškai.

Man patinka, kai prasiveržia iš širdies mergaitės 
jautrumas. Bet dar pabūsiu šaltas. Tegul... Ir vėl kal
bu ramiai, iš lėto, parinkdamas žodžius:

— Stori ledai tirpsta pamažu. O pati norėjai, 
kad jie stiprūs sušaltų. Kai išeis pašalas, gal ir pra
žydės gėlės... Matai — Nemune ramiai teka vandenys. 
Taip bėga mūsų laikas. Atnešė jis audras ir juodą 
sielvartą. Su jo tekėjimu parskrido gervės iš šiltųjų 
kraštų. Gal pavasario žiedais ateis ir taika... Tarp 
dviejų žmonių, kurie kadaise — labai labai seniai (ar 
ne keista) — mylėjo vienas kitą. Bet šiandien dar 
negalėčiau būti veiklus šitoje tėkmėje. Lai plaukia 
patys laiko vandenys.

— Man sunku laukti, Justinai. Kančia mane grą
žina pas tave. Visada tebebuvo tau širdies kertelė ma
no klaidžiojimuose. Nebuvau tavęs užmiršusi ir pa
niekinusi. Tik klaidžiojau, žinai mano išdidumą. Su
prask, kad nelengva man taip kalbėti. Nusižeminti ir 
atsiprašyti. Bet aš nulaužiau savo ožiui ragus ir at
vira širdimi atėjau pas tave... Jei nevertintum mano 
kančios, tai įvertink bent nusižeminimą...

— Aš vertinu visa. Ypač kančią... Jei bent prieš 
kelias savaites būtum atėjus ir taip prakalbėjus, kaip 
šiandien, būčiau puolęs ant kelių ir dėkojęs Dievui už 
tavo grįžimą. Bet. tu, Verute, pavėlavai truputį. Yra 
įvykęs stebuklas, ir šiandien galiu į meilės reikalus 
žiūrėti ramiai, juos svarstyti šaltu protu, laukti nie
kur neskubėdamas. Esu grįžęs iš kovos lauko sunkiai 
sužeistas, bet su laimėtojo laurais... Baigiu gyti... O 
tu nežinai, kaip smagu džiaugtis pavasario vėjais... 
Esu ir aš sutikęs pavasario mergaitę... Ji išvedė mane 
iš žiemos. O gal ji norės kartu su manimi džiaugtis 
žydėjimu? Ar pagalvojai apie tai, Verute?

— Jaučiu, kad tu kalbi apie Almą.
— Taigi... Esu labai daug jai skolingas. Turiu pir

miau su ja pasikalbėti.
— Truputį kalbėjau apie tai su Alma. Nenoromis 

ji lydėjo mane... Sakė, kad viskas priklausys nuo ta
vęs, Justinai... Jei susitaikytum su manimi... Et, pa
galiau pati Alma tai aiškiau pasakys... Aiškinkis... šį 
vakarą man užtenka vilties... Būkim bent draugais, 
jei jau negalim susigrąžinti visko, kas buvo anks
čiau....

— Draugais galime būti. Kam aš turėčiau pykti 
ant tavęs, jei tu norėjai didesnę laimę pasivyti už 
manąją?

Prieiname prie nuošalyje vaikščiojančios Almos. 
Ji tokia lengvutė atrodo, lyg pienės rūkas pievoje. 
Grakštūs žingsniukai. Malonu ją paimti už rankos. 
Galėčiau paimti ir Verutės ranka. Tokia atvira ir 
nuolaidi širdis šį drungną vakarą prie tekančių van
denų... Bet tegul... Ne visi ledai iš karto tirpsta... O 
Alma atrodo tokia gerutė, tokia miela, tokia artima...

— Atrodo, kad susitaikėte, — prakalba Alma. Jos 
balse švelnutis virpėjimas. Patinka man ši lyrika. Ne 
šalta širdis pavasario mergaitės...

— Nevisai, — atsako taip pat jautriai Verutė: — 
pavėlavau... Kad būčiau spėjusi, kol dar nebuvo žings
nių pavasario mergaitės...

Aš stipriau spustelėjau Almos ranką. Ir Alma at
sako paspaudimu, šilta banga nubėga iki širdies... Gal 
ir gerai, kad pavėlavo Verutė...

Nuo krantinės pasukame i senamiesčio gatves. Ei
name visi trys linksmi ir draugiški. Palydžiu abidvi 
per visą miestą iki jų namų Trakų gatvėje.

Ada Karvelytė

DIDŽIAJAM PANEVĖŽIEČIUI 
VYSKUPUI KAZIMIERUI
PALTAROKUI

VERKIA Panevėžio lygumos, graudžiai dejuoja, 
Liūdesiu Nevėžis dangstosi akis ...
Verkia visas miestas prie Tavųjų kojų, 
Su žiedais suklaupęs rauda tylomis.. .

O ir mes prie Tavo kapo greit parbėgom, 
Mintyse su paukščiais perskridom marias! — 
Su Tavim pabuvom, su Tavim kalbėjom, — 
Vėl buvai mums gyvas, vėl kaip ne sapne!

Rodos, dar tik vakar buvom susirinkę
Tos pačios bažnyčios požeminiuos tamsiuos ... 
Tavo numylėti mes ateitininkai —
Mes, kuriems Tu šviesą įžiebei veiduos!. ..

Tuokart mūsų širdys Tau giesmėm skambėjo, 
Katakombas puošė kryžius vėliavos!
Nieko nebijojom, su Tavim mes ėjom, 
Tu buvai žvaigždė mums požemių takuos! .. .

Ir todėl mums gyvas jau per amžius būsi, 
Gyvas, kol Nevėžis plaukti nesustos!
Gyvas mūs baltutės katedros varpuose, 
Gyvas ir visoje žemėj Lietuvos!

Žmonijos istorija sukasi dabar apie du 
Į kapus: vienas yra Maskvoje, o kitas Jeru- 
’ žalėje. Pirmutinis saugo mirusiojo palai- 
' kus, o antrasis yra tuščias; pirmasis yra to, 
i kurs skelbė neapykantą, antrasis to, kur

sai mylėjo ligi mirties.
Pirmasis kapas yra Lenino, pro jį pra

einančiam nešąs mirtį, sunykimą, neapy
kantą, kapas to, kurs degino Rusijoj Išga
nytojo paveikslus ir išbraukė iš kasdieninio 
gyvenimo giedrųjį Aleliują. Šis kapas yra 
geriausias simbolis nelaisvės, mirties ir 
dulkių.

Antrasis kapas yra meilės simbolis. 
Jis trumpam laikui buvo priglaudęs Tą, ku
rio visas gyvenimas—meilė, pasiaukojimas, 
pagalba broliui. Šis kapas skelbia prisikė
limą, atgimimą, viltį ir gražesnį gyvenimą.

Istorijos ateitis ir priklausys nuo to, 
kurį kapą lankys žmonija—brangins suny
kimą, mirtį, kerštą, ar meilę ir atgimimą.

Vysk. Fulton J. Sheen
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V. VYGANTAS

ROMANA PLANAI
Pax Romanos studentų centro 

valdyba kasmet turi bent 2 posė
džius, į kuriuos suvažiuoja iš įvai
rių pasaulio kraštų išrinktieji cen
tro valdybos nariai bei nominuotų 
sąjungų paskirti atstovai, kurie 
sekančiuose rinkimuose kandida
tuos i centrinius organus. Tai da
roma, kad kandidatai turėtų pro
gos susipažinti su centro veikla ir, 
jei jie bus išrinkti, lengviau galėtų 
įsijungti į darbą. Kadangi Studen
tų Ateitininkų Sąjunga šiais me
tais turi teisę statyti kandidatą į 
centro valdybą, tai SAS valdyba 
man pavedė Pax Romanos posėdy
je dalyvauti, ir tuo reikalu buvau 
nuvykęs į Fribourgą, Šveicarijoje, 
kur balandžio 17—20 d.d. vyko pa
sitarimai. Dalyvių buvo apie 15, 
jie atstovavo visą eilę skirtingų 
pasaulio kraštų, tačiau visą laiką 
jautėsi darnumas ir vienybė.

Posėdžio metu buvo nusistatyta: 
(a) įvertinti iki šiol atliktus dar
bus, (b) nustatyti artimiausioj at
eityj atliktinus veiklos uždavinius 
ir (c) mesti tolimesnį žvilgsnį į 
ateitį. Pirmuoju atveju labai rea
liai ir konkrečiai buvo įvertintas 
Afrikos seminaras, kuriuo visu pla
tumu pradėta Pax Romanos veik
la Afrikos žemyne. Praeitų metų 
kalėdiniame laikotarpyje į nese
niai savo nepriklausomybę paskel
busią Ghanos valstybę suvažiavo 
beveik visų to žemyno universite
tu katalikiškas elitas, kad jie ga
lėtų pasisemti žinių, pasimokyti 
metodikos ir pagalvoti apie savo 
krikščioniškas pareigas bei užduo
tis atbundančio žemyno idėjinia
me susiorientavime. Kiek iš pasa
kojimų buvo galima spręsti, semi
naras daug kuo buvo panašus į 
mūsų ideologinius kursus Kenne- 
bunke ir Putname. Nemažesnis dė
mesys buvo skiriamas ir kraštams 
už Geležinės Uždangos, ypač Len
kijai. Apibendrindamas galiu tvir
tinti, kad Pax Romana labai ati
džiai stebi visus įvykius rytinėje 
Europoje ir atitinkamai į juos kon
krečiais veiksmais reaguoja.

Artimiausioj ateityj pramatytų 
veiksmų įgyvendinime tenka pa
minėti visuotinio studentų Pax 
Romanos suvažiavimo pravedimą 

Eichstaette (Vokietijoje). Jame bus 
aptarti įvairūs organizaciniai rei
kalai, išrinkta nauja valdyba ir 
nustatytos tolimesnės veiklos ga
limybės. Suvažiavimo metu numa
tyta pakankamai laiko praneši
mams iš įvairių kontinentų. Jais 
siekiama supažindinti visus daly
vius su to žemyno katalikų stu
dentų organizacine veikla, pagrin
dinėmis ‘degančiomis’ problemo
mis, kad visi dalyviai susidarytų 
konkretų, bendrą vaizdą. Ir tremti
niai turės savo pranešimą, kad ir 
jų minties pasaulis būtų supras
tas.

Tuoj po šio suvažiavimo Vienoje 
įvyks Pax Romanos kongresas, ku
riame dalyvaus ne tik studentai 
bet ir intelektualai - sendraugiai, 
šio sąskrydžio pradžia numatyta 
rugpiūčio 31 d. ir jis tęsis iki rug
sėjo 6 dienos. Kongreso tema pa
rinkta “Laisvė ir Universitetas 
šiandien”. Suvažiavime bus iš
klausyta visa eilė paskaitų; suda
rytos diskusinės komisijos studijos 
iškeltus klausimus ir paskelbs savo 
išvadas. Daug dėmesio bus skiria
ma ir kultūriniams reiškiniams. 
Pav., rugsėjo 4 d. Vienos opera tu
rės specialų pastatymą Pax Ro
manos kongreso dalyviams. Kon
greso parengiamieji darbai dau
gumoje jau atlikti, tačiau detalių 
vis dar pasitaiko, šiuo metu pa
grindinis dėmesys skiriamas ragi
nimui, kad kuo daugiau žmonių 
dalyvautų kongrese.

Tolimesnių planų plotmėje dis
kutuota: Afrikos žemyne numatyta 
akcija pravesti rajoninius suvažia
vimus, tinkamos literatūros paren
gimas, glaudesnio kontakto tarp 
atskirų valstybių katalikiškų or
ganizacijų užmezgimo išplėtimas. 
Numatyta 1959 metais suvažiavi
mą pravesti Azijoje. Paliesta dar 
visa eilė kitų svarbių ateities užda
vinių.

Posėdžių metu man teko pada
ryti pranešimą apie tremtinių są
jungas, priklausančias Pax Roma
nai.

Pareikštos mintys buvo su dėme
siu išklausytos ir po jų kilo įdo
mios diskusijos, kurios man aiš
kiai parodė, kad mes save dar ga

lime apgaudinėti, kad ruošiamės 
grįžimui į savo tėvynę, bet sve
timtaučius reikia konkrečiomis pa
stangomis įtikinti. Apie ruošimąsi 
nepakanka tik fraze švaistytis, rei
kia tą tvirtinimą ir konkrečiais 
faktais-reiškiniais paremti. Gi kad 
ruoštis reikia, labai aiškiai nurodė 
tik ką iš Lenkijos grįžęs Indone
zijos studentas, dalyvavęs posėdy
je. Jis ryškiai pajuto liaudies tikė
jimo stiprumą, tačiau pasigedo in
teligento kataliko.

Todėl ir atstatymo problemos, 
laisvę atgavus, bus didelės, ir iš 
vakarų bus laukiama pagalba, pa
tarimai, pamokymai.

šis studentas įpareigojančiai 
kreipėsi į tremtinius, kad jie šios 
užduoties neužmirštų. Ir ar ne
nuostabu, kad tas mintis išreiškia 
tolimos Azijos gyventojas, kai tuo 
tarpu mes patys mažai tuo klausi
mu domimės? Pats ruošimasis bet
gi turi būti konkretus. Turime at
minti, kad visas kraštas turės at
sistatyti: tiek dvasinėje, tiek ma
terialinėje plotmėje konkrečios, 
sveikos mintys bus reikalingos. To
dėl ir mes turime atitinkamai 
orientuotis. Nepakanka kolegijas 
lankyti, bet reikia suprasti, kaip 
ji tvarkosi, kaip ji verčiasi, kaip 
studentų organizacijos kuriasi ir 
veikia.

Savo profesijoje pradėję dirbti, 
nesiribokime vien pavyzdingu sa
vo pareigų atlikimu; plėskime aki
ratį, bandydami įžvelgti, kaip, jei 
iš viso būtų galima, esančias siste
mas perkelti į savo tėvynę.

Juk ir ten reikės apdraudos 
įstaigų, mokyklinės sistemos, įmo
nių, spaudos ir įvairiausių kitų da
lykų, nes daugeliu atžvilgių dabar 
esanti sistema negalės laisvame 
krašte funkcijonuoti. Mums vi
siems tais klausimais reikia susi
rūpinti.

Būtų gera, kad kuo gausesnis 
ateitininkų būrys dalyvautų Eich- 
staetto suvažiavime ir Vienos kon
grese. Pasikeitimas mintimis su 
bendraminčiais iš kitų kraštų daug 
kuo praplečia žmogaus akiratį, ir 
jau vien todėl vertėtų kongrese ir 
suvažiavime dalyvauti. O sąlygos 
labai prieinamos ir todėl išnaudo- 
tinos.
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Nerimą Narutė

MIŠIOS
IŠTIESIA vakaras sparnus, 
Tamsiam šešėlyje nakties,— 
Karūnoj rubinas darnus 
Ir rausva toga ant peties.

Žemė nutilusi staiga, 
Sumigę jūros ir kalnai,— 
Tiktai liepsnojanti laida 
Padangę žymi kruvinai.

Danguole Sadūnaite

SUTUOKTUVĖS

1.

Į vienžiedį mus, Viešpatie,
Sukrovei:
Ne vasaros vaiskiam žydėjimui —
Kai dienos baltaugnės .
Sirpsta į auksinį saulės kory;
Paliepei
Giliai
Tavin šaknis suleisti.

Ne vasaros lengvam kedenimui —
Per skausmą
Amžinam Gyvenimui,
Mūs amžinybių Dieve.

2.

Kai saulė užteka
Ir kregždės sparnai
Nužeria veją,
Rasa deimantine
Ateik!
Užmegsk manyje pumpurą,
Kuris pražysta meilėj.

3.

Matai —
Žibuoklių mėlynais atolais
Artinas pavasaris,
Ir žemė — motina
Sodrioj vagoj
Brandina grūdą.

Aš
Vaga mergautinė Tavoji —
Ateik!
Šventos palaimos varžtais
Perrišk trapų kūną.

Naktis sidabro žvakides
Iškėlus uždega aukštai-----------
Išgertas vynas ir tulžis, 
Mėnulio Ostiją matai,

Vėl išlieta kančia karti, 
Mišiolo užvertei lapus. — 
Mišių auka vėl ta pati, 
Kitam saulėleidy pabus.

Rima Laurinaiti

MEILĖ
Vidurdienį — diena nežino pabaigos, 
Šviesos verpetuose atspindi amžinybė. 
Saulė gyva! Diena nesibaigs, nesibaigs, nesibaigs.. 
Tačiau miškais ir kloniais skuba vakaras, 
Ir saulė, neišpasakyto grožio supama, 
Jam lenkiasi i kruvinas rankas.

Šaukiu: palauk, naktis tamsi, šalta, 
Tu mūsų žiburys ir laimė, 
Be tavęs nėr džiaugsmo sieloje!

Bet ji, palikusi tik brangų atminimą 
Ir apgaulingą šviesą akyse
Jau dingo už nakties juodų sparnų.

Stoviu viena —
Ir štai — sieloj nuaidi balsas:
Ne čia, žmogau, tu jieškai amžinos dienos.
Saulė tekės, bet šimtą kartų nusileis ir nusileis. 
Tiktai pakilęs virš pasaulio
Jis nebedengs tavęs nakties šešėliu — 
Ir saulė žėrėdama ugniniame triumfe, 
Tau dovanos gyvybę, laimę amžinai.

Tyliai tariau:
Rytoj aš kreipsiu žvilgsnį į žvaigždes, 
Į begalybės šviesų sostą,—
Leisk pamatyt dar vieną rausvą rytą.
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Dalia Noreikaite
LAKŠTINGALA
Ar matei kada nors tu šią paukštę, 
Bučiuojant sparnais horizontą, 
Kai saulė akis vos pramerkus 
Nakties perlus pievose renka?

Ar girdėjai tu šios paukštės giesmę, 
Užliūliuojant savo čiulbesiu gamtą, 
Kai mėnuo debesimis plaukia 
Ir auksiniai sietynai galvas lenkia?

—Niekados nemačiau aš paukštės tos, 
Niekados neišvydau stebuklingos šviesos. 
Pas mane vien naktis, vis juoda naktis.
Tik vaizduotės sparnais skraidau po pasaulį . . .

Girdėjau, girdėjau jos čiulbesio giesmę, 
Ar tai buvo naktis, ar diena nežinau, 
Tik žinau, kad jos ilgesio liūdna rauda 
Pražydo regėjimo viltimi pas mane.

RŪKAS
Išblėso šviesa,
Migla keliauja,
Aprimo garsai,
Tyla viešpatauja ...
Paslaptingoje ramybėj
Skyniau juodus žiedus;
Ar tai dilgės ar lelijos,
Pasakykite, dievai!

DAUG NIEKO
Kaip viskas niekas,
Kaip maža daug,

Kaip visko maža,
Kaip nieko daug . ..

VAIVORYKŠTĖ
Kaip po lietaus—verksmo dangaus,
Saulė bučiuoja horizontą, 
Gimsta padangėj augštai 
Viliojanti vaivorykštės juosta.

Ir tu, drauge mielas, brangus, 
Atėjai kaip saulės spindulėlis. 
Mano sielą po lietaus aplankei. 
Kur buvo pelenai, pražydo gėlės.

Mano ašaras kaip perlus tu rinkai,
Jas suvėrei—vaivorykštės juoston
Ir sakei už rastus perlus
Suteiksi meilės, laimės ir paguodos.

Bet vaivorykštės gyvenimas trumpas, 
Trumpai tegyveno ir tavo pažadai!
Ant vaivorykštės suverti perlai
Kaip rasos lašeliai blykčios amžinai. ..

J. Sakalas
MANO PILIS
PRIE vaišių stalo, kai stiklai 
Jaunystės garbei sužvangėjo, 
Iš linksmumo būrio pakilai 
Ir pilį pastatyt žadėjai 
Prie Nemuno augštam kalne 
Ir ketinai įrengt joje 
Gyvent žmonėm ir dvasiom rūmus, 
Nes ta pilis, kur buvo grūmus 
Tėvynės priešus, jau sugriauta, 
Krauju ir ašarom nuplauta.

Draugai, sugrįžę iš svetur, 
Žavingais paupiais visur 
Tarp akį veriančių vaizdų 
Jieškojo mano pažadų, 
Bet nieko rasti negalėjo. 
Pilies nė gando negirdėjo. 
Svajonės statė ją, o griovė 
Šiurkšti gyvenimo tikrovė.

Nenusimink, sesut, brolau! 
Aš naują pilį jau statau, 
Tik ne akmens, ne geležies, 
O meile virpančios širdies, 
Kuri iš negalių atgijo, 
Tylių aidų, švelniųjų gijų. 
Šioji bus už aną tvirtesnė 
Ir tavo širdžiai malonesnė. 
Jei skausmas tau krūtinę spaus 
Ir nevilties varpai sugaus 
Ir ašara riedės gaili, 
Pilies bus vartai atkili. 
Sutiksiu savo mielą svečią. 
Ten saulė užvėjoje skečia 
Gražiausią mano sodo žiedą, 
Ten rojaus paukštė gieda.

SVETIMAM PAJŪRY
PAJUODO jūra, pasipurto. 
Nuo ūžesio galva apkurto, 
O dangų saulė vainikuoja. 
Prie jūros vieniša pušis 
Kaip audrai tolstant debesis 
Dangaus pakraštyje pilkuoja. 
Nuo savo atsiskyrus būrio 
Ji kito ilgisi pajūrio.

Pušis svajoja: jūra blaivos 
Ir iš toli atplaukia laivas 
Pasimt jos, kur šilai gražuoliai 
Sutiks ją ant gėlių kilimo. 
Net jūros slibinai nurimo: 
Jų keteros ir ūmūs šuoliai 
Sustingo, tik šviesi, lengva 
Prie kranto suplazda banga.

107

13



Kairėje Jaunimo Centro fasadas. Viršuje — Jaunimo Centro 
atidarymo iškilmės. Visos nuotr. V. Noreikos.

Chicagoje jėzuitai pastatė didelius namus — Jaunimo Centrą, 
kur susitelkė visas jaunimo judėjimas. Čia veikia lituanistikos 
mokykla, ateitininkai, skautai turi savo ramoves, čia įsikūrė 
Čiurlionio galerija ir nuolat vyksta lietuvių dailininkų paro
dos.

JAUNIMO CENTRAS IR LIETUVIŠKOS "GEHGES" CHICAGOJE

Trys kolonos, už jų stiklinės du
rys ir didelis, erdvus vestibiulis. 
Sienos papuoštos dailės kūriniais, 
šviesu ir švaru. Vestibiulyje būriai 
jaunimo. Kalbos ir juokas. Tai Chi- 
cagos Jaunimo Centras.*) šešta
dienio popietė, ir ką tik pasibaigė 
lituanistinės mokyklos pamokos. 
Jaunimas klega, dalijasi įspūdžiais, 
knygomis nešini veržiasi pro duris. 
Visai taip kaip Lietuvoje!

Suku koridoriumi į dešinę ir bel
džiuosi į paskutiniąsias duris, čia 
kun. dr. Jono Kubiliaus, S. J., būs
tinė. Jis — šių rūmų direktorius, ir 
su juo, redaktoriaus pavestas, tu
riu padaryti pasikalbėjimą.

*) Tuo vardu vadinami Chica
goje Tėvų Jėzuitų pastatyti jauni
mo reikalams rūmai, 5620 So. Cla
remont Ave. Prie šių rūmų Tėvai 
Jėzuitai stato bažnyčią, patalpas 
vienuolynui. Aikštelėje prieš Jau
nimo Centro rūmus bus įrengtas 
sodelis su Nežinomojo Lietuvos 
Kario paminklu, panašiai kaip Ka
ro Muziejaus sodelyje, Kaune.

J. BAUŽYS

Tėvą Kubilių nelengva rasti: jis 
amžinai užimtas įvairiausiais rūmų 
administracijos reikalais, posė
džiais ir susirinkimais. O kai ku
riai nors berepetuojančių šokėjų 
prireikia adatos ar siūlo, — kur gi 
kreipsies, jei ne pas Tėvą Kubilių. 
Jis šiuose rūmuose ne tik viešpats, 
bet ir viskuo aprūpintojas. Atsi
kėlęs ves pereitų metų gruodžio 
mėnesį iš Montrealio ir paskirtas 
Jaunimo Centro rūmų direktoriu
mi, Tėvas Kubilius į šias savo pa
reigas ir į patį Jaunimo Centrą 
žiūri su dideliu rimtumu.

— Kada ir kaip kilo Jaunimo 
Centro idėja, ir kada ji buvo pra
dėta realizuoti? — buvo mano pir
masis klausimas.

— Tokio ar panašaus Jaunimo 
Centro idėja jau seniai buvo gyva. 
Gal labiausiai tuo rūpinosi Chica
goje ilgesnį laiką išgyvenęs T. Jo
nas Kidykas ir T. Br. Krištanavi- 

čius. Buvo net kilusi mintis steigti 
kur nors užmiesty didesnės apim
ties lietuvišką centrą su žaidimo 
aikštėmis, šių rūmų statyba pra
dėta 1956 metais liepos mėn. Rū
mų projektas — arch. Kovalskio, 
darbus pravedė inž. J. Augustina- 
vičius. 1957 m. rudenį darbai buvo 
baigti, ir netrukus rūmai buvo ati
daryti lietuviškajai visuomenei.

— Ar, atsiradus šiems rūmams, 
jaučiamas Chicagoje lietuviškos 
veiklos pagyvėjimas, ar organiza
cijos ir visuomenė jais naudojasi, 
ir bendrai — kas vyksta šiuose rū
muose?

— Be abejo Chicaga veikė ir pir
miau. Susirinkimai ir repeticijos 
buvo daromos parapijų, o neretai 
ir smuklių salėse. Lituanistinė mo
kykla veikė ir ligi šiol, bet atski
ros klasės buvo išmėtytos po įvai
rias vietoves. Dabar viskas kon
centruojasi vienoje vietoje, orga
nizacijoms nėra jokio vargo su pa
talpomis. Rūmais naudojasi atei
tininkai, skautai, santariečiai, li
tuanistinė mokykla (8 klasės, 300
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Lituanistikos klasės 
Jaunimo Centre

mokinių, 14 mokytojų), įvairios 
profesinės draugijos, net Krikščio
nys demokratai ir Fronto bičiuliai, 
čia vyksta braižytojų kursai, daro
mos operos, dramos ir bent sep- 
tynerių šokių grupių repeticijos, 
čia renkasi penkių valandų disku
sijoms Chicagos lietuviai meninin
kai ir kultūrininkai, šeštadienio 
vakarais didžiojoj salėj sukasi po
ros prie šokių muzikos, sekmadie
niais moksleiviams ir studentams 
laikomos pamaldos, vyksta įvairūs 
minėjimai, akademijos. Menės ir 
koridoriai papuošti mūsų dailinin
kų originaliais darbais. Rūmuose 
atidaryta Čiurlionio Galerija, ren
giamos dailininkų parodos. Ateiti
ninkai turi savo ramovę, skautai — 
savo būklą, menininkai — savo iš
taigingai įrengtą kambarį.

— Turbūt daug darbo ir rūpes
čių sudaro Jums visas tų kultūri
nių pasireiškimų derinimas bei rū
mų tvarkymas?

— Darbo yra daug, bet jis įdo
mus, nes tai darbas daugiausia su 
jaunimu. O rūpesčių nuo ryto ligi 
vakaro atsiranda visokiausių...

Staiga skubus pasibeldimas į du
ris, ir į kambarį įpuolė dvi žvalios 
mergaitės.

— Tėveli, mums reikia kopėčių! 
Ar negalėtumėt duoti?

Tėvas Kubilius pažvelgė į mane 
— štai ir vėl vienas “rūpestis”.

— Rasite apačioj, pajieškokite, — 
ramiai pasakojo mergaitėms.

— Įdomu, kiek žmonių per sa
vaitę pereina per šiuos rūmus? — 
klausiu vėl, kai kopėčių reikalas, 
atrodo, buvo išspręstas.

— Per savaitę Jaunimo Centrą 
anlanko iki 2500 žmonių, iš jų di
džiausia dalis — jaunimas, žino
ma, labiausiai apkrauti savaitga
liai. Savaitės dienomis rūmai die
nos metu tušti, bet vakarais juose 
vyksta posėdžiai, kursai, o jauni
mas ir šiaip susirenka praleisti 
laiko.

Užsikabinęs už paskutinio saki
nio, klausiu:

— Ar lankosi rūmuose ir neor
ganizuotas lietuvių jaunimas?

— Lankosi. Nemažas skaičius 
dažnai ateina į rūmus praleisti lai
ko. Jie nepriklauso jokiom organi
zacijom (dažniausia tėvai nelei
džia!), nebent pagal amerikietiš
ką pavyzdį turi sudarę savo “gen- 
ges ’. Su jais reikia ypatingai mo
kėti apsieiti, pažinti ir paveikti, šis 
jaunimas dar nesuformuotas, iš 
namų dažniausiai visiškai negau
nąs lietuviškumo pagrindų, bet ne
retai jis vis dėlto rodo didelį susi
domėjimą lietuviškais reikalais.

— Tėve, paminėjote lietuviškas 
“genges”. Ar tokios tikrai yra ir 
kaip jos veikia?

— Kiek man yra žinoma, pasku
tiniuoju laiku Chicagoje veikia 3 
didesnės ir stipresnės “gengės”, ku
rių nariai yra lietuviukai paaug
liai, išimtinai jau naujųjų ateivių, 
dažniausiai pasiturinčiai gyvenan- 
čių (pasitaiko net žymesnių visuo
menės veikėjų) vaikai. Jie tarp 
savęs kalbasi angliškai, tačiau var
toja lietuvių kalbą, kai nenori, kad 
juos suprastų priešininkai iš sveti
mų grupių. Grupėse paprastai vy
rauja slaptumas, nariai yra nu
asmeninti — tik numeriai, net be 
vardų, viską tvarko grupių vadai. 
Lietuviams tokios grupės garbės 
nedaro, nes jų “veikla” niekuo ne
siskiria nuo kitų amerikietiškų 
“gengių”: jie turi savo uniformas 
(pavogtas), girtuokliauja, šanta
žuoja, vagia, kariauja su svetimo
mis grupėmis, neretai pakliūva į 
policijos rankas.

Ir vis dėlto dalis iš tų “gengi- 
ninkų” ateina į Jaunimo Centrą! 
Iš pradžių su jais ir jų elgesiu rū
muose buvo nemaža vargo, bet, at
virai pasikalbėjus su atskirų gru
pių vadais, išaiškinus jiems, kad 
tai yra jų pačių namai ir jų pa
čių reikalas, — padėtis pasikeitė. 
Reikia pastebėti, kad iki šiol rū
muose nepasireiškė jokių vandaliz
mo žymių, nors rūmai atidari vi
siems, o koridoriuose ir kamba
riuose kabo brangūs paveikslai.

Matydamas, kad šis jaunimas 
Tėvui Kubiliui kaip tik labiausiai 
guli prie širdies, paklausiau:

— Ar manote, T*ėve, kad Jau
nimo Centras įstengs paveikti ir 
nrilaikyti šalikėliais beklaidžiojan
čią mūsų jaunosios kartos dalį, ir 
kas reikėtų daryti?

— Rūmai — tai dar ne viskas. 
Tiesa, jaunimas čia randa gražių 
navyzdžių, bet to neužtenka. Rei
kia juose šilimos, reikia lietuviš
kos dvasios, reikia šviesos, kad at- 
ė’ęs jaunuolis be tikėjimo ir be su
pratimo, kas jis yra, atrastų savo 
veidą. Reikia nušviesti jaunimui 
veidą! Kaip? — Pirmiausia reikia 
suįdominti jį, įtraukti asmeniškai 
į Jaunimo Centro darbus. Reikėtų 

suorganizuoti jaunimo teatrą 
(branduolys jau yra), prie rūmų 
turėtų būti choras, gal ir orkest
ras. Ir savas laikraštis būtų rei
kalingas, kur pats jaunimas iš
drįstų rašyti ir savo mintis pa
reikšti. Viskam tam įgyvendinti 
reikia labai daug darbo ir daug 
talkininkų. O jų tuo tarpu nėra. 
Tačiau čia juk dar tik pati pra
džia, nes rūmai neveikia dar nė 
pusmečio.

Atsisveikinu su Tėvu Kubiliumi. 
Koridoriai ir vestibiulis dabar tuš
ti. Tik iš apatinės salės girdisi 
akordeonas ir ritmiški šokėjų 
žingsniai, šokių repeticija. Kitoje 
koridoriaus pusėje pro praviras 
duris ateina rimti paskaitininko 
žodžiai, iš kažkur ataidi ping-pon- 
go kamuoliuko tauškėjimas, o di
džiojoje salėje puošia sceną šiam 
vakarui mergaitės. Kopėčios buvo 
rastos!

Praeinu vėl pro tris kolonas ir 
lipu laiptais žemyn. Prie šaligat
vio sustoja atviras automobilis. Iš 
jo per viršų iššoka du siaurom mė
lynom drobinėm kelnėm vyrukai ir 
dideliais šuoliais nuskuba pro ma
ne į rūmus. Iš kurios jie “gengės”?

Lituanistikos mokykla lanko Čiur
lionio galeriją (viršuje).

Čiurlionio galerijos atidarymo iš
kilmės smuiku groja Matiukas (vidu
ryje).

Chicagos vyry choras, vadovauja
mas VI. Baltrušaičio, atidarymo me
tu išpildo programą (apačioje).
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Bučiuoja vėliavą įžodžio metu (Iš šventės Hamiltone)
Nuotr. A. JūraičioATEITININKŲ VEIKLOS FORMOS STASYS YLA

Kilmė * Rūšys * Prasmė * Forma

Organizacija turi savo švenčių. 
Tokiomis šventėmis paprastai va
dinamos organizacinių iškilmių 
dienos. Iškilmės gali sutapti su 

bažnytine ar tautine švente, bet jų 
charakteris lieka organizacinis. 
Tačiau organizacija gali švęsti ne 
tik jos iškilmių dienas, bet daly
vauti ir tautinėse ar bažnytinėse 
šventėse. Ta prasme ateitininkai 
turi ne vienos rūšies švenčių.

1. KILMĖ

Jau 1919 gruodžio 29-31 konfe
rencijoje buvo nutarta: “Ateitinin
kų metinę šventę visuomet švęsti 
pirmąjį birželio sekmadienį” (At 
’20, N 2, 45). 1925 metų Ateityje 
siūlyta dvi specialios šventės: gruo
džio 8 ir birželio I sekmadienis (N 
11, 450), kurių metu kandidatai bū
tu iškilmingai priimti į narius, o 
prieš tai bendros pamaldos ir ben
dra komunija. Buvo diskutuota (At 
’26, nr. 1), ar gera nustatyti vi
soms kuopoms tą pačią šventės 
dieną, nes būsią sunku atvykti cen
tro atstovams, o be to, ar būsią ne- 
perllga laukti kandidatams, ligi jie 
bus priimti tikraisiais nariais.

Kauno ateitininkai studentai be
rods nuo 1926 metų pradėjo kas
met rengti iškilmingas (su pamal
domis, bendra komunija ir popie
tine programa) šventes, dažniausia 
pavasarį, gegužės mėnesį. Iškilmin
gai buvo minimos Vasario 16 ir 
Motinos dienos. Pastaraisiais ne
priklausomybės metais studentų

ŠVENTĖS
vienetai jungėsi į bendrus Kris
taus Karaliaus minėjimus. Atski
rai pradėta iškilmingai švęsti Ma
rijos šventė gruodžio 8 d. (ši die
na MAS mergaičių skyriaus nuta
rimu 1947.10.16 buvo pasirinkta 
mergaičių at-kių švente). Visi stu
dentų vienetai su vėliavomis ir uni
formomis kasmet dalyvaudavo iš
kilmingose Dievo Kūno procesijo
se.

Tremtyje ir emigracijoje taip pat 
dalyvaujama bendrose šventėse ar
ba jos švenčiamos savo organizaci
joje. Metinės kuopų bei draugovių 
šventės ruošiamos pavasari, daž
niausia rišant jas su įžodžio iš
kilmėmis.

2. RŪŠYS

Pagal ateitininkiškąją praktiką, 
sprendžiant iš istorinės apžvalgos, 
švęsta trejopos šventės: bažnytinės, 
tautinės ir organizacinės. Organi
zacinės šventės pasirinktos pagal 
laiko tikslingumą arba organizaci
nį prasmingumą. Iš bažnytinių ir 
tautinių švenčių taip pat pasirink
ta pagal jų visuotinesnę reikšmę 
arba pagal specialų jų artimumą 
ateitininkų paskirčiai (At-kų Fed. 
Valdybos nutarimas 1957. III. 29).

Bažnytinių švenčių tarpe ateiti
ninkams ypač išskirtinos šios trys 
šventės: Sekminių, Kristaus Kara
liaus ir Nekalto Prasidėjimo.

a. Sekminės — šv. Dvasios at
siuntimas ateitininkų dėmesį krei
pia į gyvąjį dieviškojo įkvėpimo ir 

stiprybės šaltinį. Ateitininkai patys 
siekia tapti gyvosios dvasios žmo
nėmis ir tą dvasią trokšta skleisti 
kituose.

b. Kristaus Karaliaus diena (spa
lio paskutinysis sekmadienis) atei
tininkams yra jų dvasinio Vado bei 
Valdovo šventė, šią šventę ypatin
gu iškilmingumu mini visi katali
kiškosios akcijos — pasauliečių 
apaštalavimo nariai. Ateitininkai 
yra tos akcijos bei apaštalavimo 
dalyviai.

c. Nekaltasis Marijos Prasidėji
mas (gruodžio 8) ateitininkams yra 
dvigubai brangus. Viena, tai yra 
ypatingos mūsų tėvynės Globėjos 
šventė; ateitininkai, siekdami at
naujinti dvasinį Lietuvos veidą, 
reikalingi Jos užtarymo ir globos. 
Antra, ateitininkai kreipia išskirti
ną dėmesį į ugdymą savyje dvasi
nės jaunatvės, kurios pagrindas 
yra skaistus gyvenimas. O to gy
venimo įkvėpėja, stiprintoja ir glo
bėja yra Nekaltai Pradėtoji.

Tautinių švenčių tarpe išskirti
nos Laisvės diena, Tautos globėjo 
šventė ir Tautos išsklaidymo mi
nėjimas.

a. Laisvės diena, mūsų vadina
ma nepriklausomybės šventė (Va
sario 16), svarbi ne tik dėl to, 
kad ji išreiškia visos tautos nenu
maldomą valią turėti tautinę bei 
va’stybinę laisvę ir už ją kovoti, 
bet ateitininkams ji primena ir 
daugelio jų narių — savanorių su
dėtas tai laisvei aukas. Su šia die
na taip pat rišama senoji Lietuvos 
praeitis.

b. Tautos globėjo šv. Kazimiero 
(kovo 4) mena ateitininkams du 
jungiamuosius pradus: tautinį - 
valstybinį ir krikščioniškąjį - aske
tini. ši šventė yra antgamtinės 
tautos globos diena.

c. Tautos išsklaidymo dienos, va
dinamos nūnai birželio skaudžiųjų 
įvykių minėjimu, ateitininkus ska
tina susimąstyti ties tautos tra
giką ir jos giliąją prasme, ši die
na mena tą misiją, kuri tenka lie
tuviams ir ateitininkams, išėju
siems į platųjį pasauli ir siekian
tiems visa atnaujinti Kristuje.

Organizacinių švenčių tarpe, be 
minėtųjų metinių įžodžių, dėmesio 
vertos šv. Pijaus X, šv. Tomo Akvi
niečio ir kitos.

a. šv. Pijaus X diena (rugsėjo 3) 
ateitininkams yra šūkio pakarto
tojo šventė, šio šventojo balsan 
pirmieji atsiliepė studentai, pradė
dami ateitininkiškąjį sąjūdį. Tad 
ši diena būtų ypač jiems prisimin
tina.

b. šv. Tomo Akviniečio (kovo 7) 
diena yra visų katalikų studentų 
šventojo globėjo šventė. Ją ateiti
ninkai švenčia kartu su visomis 
Pax Romana organizacijomis.110
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3. PRASMĖ
Iškilmingosios organizacinės 

šventės arba iškilmingas kitų šven
čių — bažnytinių bei tautinių — 
minėjimas yra prasmingas kelerio
pai:

a. iškelia tų švenčių giliąją pras
mę ir primena jų vertę.

b. atnaujina dvasią (ypač, jei 
tomis progomis einame sakramen
tų) sustiprina narių veikimo ga
lias.

c. suglaudina pačių narių tarpu
savio ryšius ir su kviestiniais sve
čiais.

d. pratina narius reikštis vie
šumoje darniai, tvarkingai ir 
drausmingai, o taip pat sukurti vis 
naujų parodomųjų formų.

e. parodo narius ir jų vienetus vi
suomenei, lyg gerai parengtą karinį 
dalinį — su uniformomis, ženklais 
ir vėliavomis.

Visa tai ateitininkams yra svar
bu, nes šiaip jie nėra pratinami ki
tiems viešiems pasirodymams arba 
mažiau turi kitų progų ta prasme 
reikštis. Iškilminga šventė yra sa
votiškas vieneto egzaminas, kuriam 
reikia ir gerai pasirengti, ir vyku
siai atlikti.

4. FORMA
skiriama pagal tai, ar šventė mi

nima daugiau privačiu — uždaru 
būdu (pačiame vienete ar jo narių 
asmeniškai) ar viešai bei iškilmin
gai. Kai kurios šventės, net orga
nizacinės, kaip šv. Povilo, Pijaus 
X, gali būti švenčiamos paprastes
nių būdu. Tomis dienomis vienetų 
bei sąjungų nariai stengiasi nueiti 
į bažnyčią, priima komuniją ir po
pietiniu laiku susirenka susitelkti 
bei prisiminti, ką ši šventė jiems 
mena ir kam įpareigoja.

Iškilmingų švenčių forma dar ga
li skirtis pagal tai, ar ateitininkų 
vienetas pats jas švenčia ir kvie
čiasi kitus svečiais, ar jungiasi sa
vo aktyvia dalimi prie kitų ren
giamos šventės. Antruoju atveju 
vadovybė tariasi su kitų rengėjų 
vadovybe.

Savitos iškilmingosios ateitininkų 
šventės turi šias dalis: bažnytinę, 
akademinę, pramoginę ir žyginę.

Bažnytinė dalis, pamaldos, ruo
šiama atskirai arba kartu su kitais 
tikinčiais, žiūrint sąlygų. Į tokias 
pamaldas ateinama organizuotai, 
su uniforminiais ženklais ir vėlia
vomis (sava ir kviestinių kuopų). 
Dv. vadovas paprašomas pasakyti 
specialų pamokslą. Giedamos, kur 
galima, bendros giesmės, einama 
bendrai komunijos, o pamaldų pa
baigoj sugiedama O Kristau, pa
saulio Valdove.

Vieneto vadovai sutaria su ku
nigu dėl išpažinties iš vakaro. Kar
tais jis paprašomas paruošti spe
cialią konferenciją. Bendroji ko-

šv. Bernadeta Kennebunkporto pran
ciškonų v.enuolync pastatytoje Liur- 
do grotoje, šiemet minėjo 100 metų 
nuo Marijos apsireiškimo Liurde.

munija paprastai turi kokią nors 
bendrą intenciją: už vieneto dva
sinius reikalus, už visą ateitinin- 
kiją, už ateitininkus Lietuvoje ar 
Sibire arba už dvasinį Lietuvos at
naujinimą.

Akademinė dalis rengiama tos 
pačios dienos popietyje. Kviečiami 
tėvai, svečiai ir kitų ateitininkų 
vienetų bei kitų giminingų organi
zacijų atstovai. Akademijos pro
grama ir pravedimas yra iškilmin
gųjų susirinkimų pobūdžio (žr. apie 
susirinkimus). įžodis duodamas 
augščiau nurodyta (žr. įžodis) 
tvarka.

Pramoginė dalis paprastai eina 
po akademinės. Ji dar gali turėti 
šias padalas: koncertą, literatūros 
popietę ir šokius.

a. Koncertui kviečiamos meninės 
jėgos iš šalies, kurios vienos atlie
ka visą programą, arba papildo
mos savo vieneto jėgomis. Girtina 
įtraukti savus narius, nesitenki
nant tik pašaliniais kviestaisiais 
menininkais. Kviečiant dera pir
moje eilėje jieškoti pačių ateitinin
kų, ypač jaunų bręstančių meni
nių jėgų.

b. Literatūros popietės organi- 
zuoiamos panašiu būdu kaip ir 
koncertai. Tik religinėse šventėse 
nedera sudarinėti literatūrinės 
programos iš tokių kūrinių, kurie 
nieko bendro neturi su šventės po
būdžiu.

c. šokiai tokių švenčių programo
je nėra būtina dalis, dėl to jie ne
turi virsti būtina taisykle. Prieš tai 
praeityje buvo stipriai pasisakyta 
(ž ’32, XVI, 485). Vietoj šokių bu
vo ruošiamos arbatėlės. Tai yra su

sidraugavimo, laisvų pasišnekėji
mų (su svečiais) forma.

Pastaba. Kai svečiai kviečiami į to
kias šventes .etiketas reikalauja at
vykti ne tik į šokius ar pobūvį, bet 
dalyvauti ir pamaldose, akademijoj, 
koncerte bei literatūros popietėj. Iš
imtis gali būti tiems, kurie kviečia
mi specialiai tik vienai kuriai šven
tės daliai — sakysim, kunigui pamal
doms, solistas koncertui ar p. Geriau 
nekviesti tokių svečių, kurie šios eti- 
ketinės taisyklės nepaiso. (Tai tinka 
i” ateitininkams, kai jie kviečiami į 
kitu organizacijų šventes).

žyginė dalis iškilmingose šventė
se būna dvejopa: 1. organizuotai 
einant į bažnyčią, joje dalyvaujant 
ir iš jos išėjus grįžtant į savo būs
tinę ir 2. po iškilmingo akto žy
giuojant ko nors pagerbti (seniau 
i Karo Muziejų padėti vainiko ant 
Než. Kario kapo), nuleisti pakeltos 
vėliavos, atlikti kokio iškilmingo 
pasiaukojimo akto (sakysim, kur 
nors prie kryžiaus ar kurioje šven
tovėje prie statulos).

žyginė dalis turi būti parengta: 
nurodytos vietos vėliavoms, na
riams, svečiams. Bendras reikala
vimas: gera rikiuotė, tinkami at
stumai tarp einančiųjų, tvarkingi 
visu rūbai bei uniforminiai žen
klai, vienas žygio vadovas (turįs 
ženklą ant rankovės.

Nepriklausomoje Lietuvoje sa
vo žyginėmis eisenomis studen
tai ateitininkai kėlė ne vieno pasi
grožėjimą. štai vienas balsas: “Kai 
po pietų (po savo konferencijos) 
gražiai korporacijomis išsirikiavę, 
su vėliavomis, Kauno gatvėmis žy
giavo i Karo Muziejų ir paskui at
gal, lydimi Karo Muziejaus or
kestro, — ne vienas galėjo pasa
kyti: tokias drausmingas ir gausin
gas studijuojančių eisenas senelis 
Kaunas retai kada mato” (ž ’31, 
XIV, 283).

BIBLGR. Bogušas J., Antropologi
jos krizis ir Nekalčiausioji Marija, 
LM ’38, N 10. — Būčys P. P., šven
toji Dvasia, Mr '32. — Dovydaitis 
Pr., Kristaus Valdovo šventė, At ’33, 
N 10. — Ivinskis Z., šventas Kazi
mieras, N. Y. ’55. — Maceina A.: 1) 
Kristaus karalystė, At '30, N 10. 2) 
Kultūrinė Marijos reikšmė, At’30, N
5. — Matulaitis K., Lietuvos gynėjas 
šv. Kazimieras, At ’52, N 3 — Mo- 
zūraitis M., Nekalčiausioji Mergelė, 
At ’33, N 5. — Pikturna V., Marija 
ir ateitininkai, At ’51, N 6. — Rim
šelis V., Marija Dievo ir mūsų mo
tina, At ’52, N 5. — Skrupskelytė E., 
Nekaltas Marijos prasidėjimas, At 
’54, N 8. — Sužiedėlis A., Kristus — 
Vadas ir Valdovas, At '54, N 8. — 
Sužiedėlis S.: 1) šv. Kazimieras, 
Kirchheim T ’47. 2) Didi Apgynėja 
Gedimino miesto, At ’52, N 5. — Šal
kauskis St., Katalikų vienybės šventė 
(Sekminės), XX Amžius ’39, N 119.
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ŠVENTE PUTNAME
“Pakilkime į saulę su sakalo 

sparnais, atnaujinkim pasauli jau
nų darbais” (K. Bradūnas). Put
numo moksleivės ir studentės at
kėš pasirinko šį šūkį savo metinei 
šventei, kuri įvyko šeštadienį, ge
gužės 3 d.

Dienos programa prasidėjo 11 
vai. šv. Mišiomis ir bendra komu
nija. Mišių metu pašventinta “Bar
boros žagarietės” moksleivių kuo
pos nauja vėliava, kurios mecena
tai yra gerb. p.p. A. Rudžiai iš 
Chicagos. Vėliavos krikšto tėvais 
buvo prof. S. Sužiedėlis ir kuopos 
globėja sesuo M. Paulė.

Mišias atnašavo kun. R. Kra
sauskas ir savo pamoksle sveikino 
moksleives at-kes, pasipuošusias 
nauja vėliava, linkėdamas jos nie
kuomet nepamiršti ir pasirūpinti, 
kad ateityje naujos at-kiškos jė
gos rikiuotųsi po ja.

2:30 vai. kun. Krasauskas malda 
pradėjo iškilmingą akademiją, ku
riai pirmininkavo studenčių d-vės 
pirmininkė V. Mitkutė, o sekreto
riavo moksleivių kuopos pirminin
kė A. Kucinaitė. Garbės prezidiu
mą sudarė prof. S. Sužiedėlis, prof. 
Paplauskas-Ramūnas, kun. R. Kra
sauskas, sesuo M. Augusta, sesuo 
M. Paulė ir stud. Marytė Eiduke- 
vičiūtė.

Netikėtas, bet labai mielas sve
čias, prof. Paplauskas-Ramūnas, 
turėdamas skubiai išvažiuoti, at- 
kėms tarė trumpą žodį. Jis džiau
gėsi čia rasta lietuviška dvasia ir 
šia at-kių švente. Profesorius sa
kė, kad at-kų veikimas yra veda
mas begalinio idealo, tačiau, no
rint pajudinti pasaulį, reikia pra
dėti nuo savęs. At-kai turi rasti 
sintezę tarp mokslo ir religijos, 
harmonizuoti mokslą ir kultūrą. 
Apsiginklavę mokslu ir religija, at- 
kai turi ugdyti savo asmenybes, 
drąsiai žiūrėti į ateitį ir, pasista
tę prieš akis idealą, jį įgyvendinti 
kasdieniniame gyvenime.

Toliau buvo svarbiausia šios 
šventės dalis — ateitininkiškasis 
pasižadėjimas. Dešimt moksleivių 
ir viena studentė pasižadėjo siekti 
Kristaus idealo.

Moksleiviai įžodininkai buvo: R. 
Giedrytė, N. Jaškulytė ir R. Mila- 
ševičiūtė, “Barboros žagarietės” 
kuopos narės; E. Brizgys, T. Jan
kauskas, A. Lapkus, J. Milašius, V. 
Rapšys, R. Rapšys, V. žaščiurins- 
kas, “Vysk. J. Matulaičio” (Maria- 
napolio) kuopos nariai.

Studentų at-kų pasižadėjimą da
vė G. Pauliukonytė.

Įžodį priėmė kun. R. Krasaus
kas, o ženkliukus įsegė prof. S. Su-

Pašventinta vėliava išnešama iš 
bažnyčios

žiedelis ir sesuo M. Paulė. Po Atei
tininkų Credo buvo sugiedotas at- 
kų himnas.

Naujuosius ateitininkus sveikino 
prezidiumo nariai ir dienos pir
mininkė. Taip pat daug pasveiki
nimų buvo gauta raštu, jų tarpe iš 
Putnamo ateitininkių kapeliono 
kun. S. Ylos, studenčių at-kių vė
liavos krikšto tėvo prof. Ig Malėno, 
At-kų Fed. dvasios vado T. V. Gi
džiūno, OFM, SAS dvasios vado T. 
J. Kidyko, SJ, MAS centro valdy
bos, kan. M. Vaitkaus ir kt.

Įžodininkų vardu kalbėjo apie 
at-kų principus, ypač pabrėždamas 
katalikiškumą, lietuviškumą ir šei
myniškumą. Duotas įžodis at-ką 
neįpareigoja daugiau, negu reika
lauja šv. Raštas ir lietuvių tauta. 
At-kams rūpi, kad tikėjimas būtų 
gilus ir lietuviškumas stiprus. At- 
kų organizacija padeda šiuos abu 
išlaikyti.

At-kams svarbu nepasimesti 
tremties aplinkoje, nes šių dienų 
pasaulis linksta į medžiagos garbi
nimą. Tai du kraštutinumai, žmo
nės paskendę medžiaginiuose rū
pesčiuose, tik kūno patenkinime, 
pamiršta dvasinį gyvenimą. Rusi
ja prievarta jungia savo žmones į 
kolektyvinį galvojimą, darbą ir t.t. 
Propagandiniai būdai slopina as
menybes. Amerikos laisvėje žmo
gus galvoja masiškai — pražūsta 
atskiras individas.

At-kų organizacija kovoja prieš 
šią materializmo dvasią. Užtai at- 
kams svarbu skaityti daugiau reli
ginio turinio knygų, ypač šv. Raš
tą, ugdyti tikėjimą ir išlaikyti lie
tuviškumą.

Paskaitininkas toliau pastebėjo, 
kad šeimyninis gyvenimas Ameri
koje nėra tvirtas. Užtai ateitinin

kiškasis jaunimas turi gerai pasi
ruošti ateities bei šeimos gyveni
mui. Ypač mergaitė turi būti gerai 
paruošta, ji turi siekti aukšto ide
alo ir būti tvirtų įsitikinimų as
muo.

Prof. Sužiedėlis baigė paskaitą, 
sveikindamas naujuosius at-kus ir 
kitus šventės dalyvius.

Iškilmingoji akademija buvo 
baigta tautos himnu.

Po trumpos pertraukos vyko me
ninė programa, kurią pravedė stu
dentė T. Ivaškaitė. Svečias, dra
mos studentas Alg. žemaitaitis, 
paskaitė iš naujausios studentų 
kūrybos, paliesdamas linksmesnius 
ir rimtesnius studentiško gyveni
mo aspektus. Kitą programos dalį 
išpildė pačių putnamiečių meno 
jėgos. R. Danilevičiūtė pašoko ba
letą, Strausso “Pizzicato Polką”. D. 
Pareigytė padainavo Budriūno 
“Kas bernelio sumislyta” ir “Tė
viškėlę”, Sarti “Lungi dal caro be
ne” ir ariją iš Saint Saens operos 
“Samsonas ir Dalila”. V. Mitkutė 
padeklamavo V. Mačernio “Penk
tąją viziją” ir “Dukrytę”. A. Vištar- 
taitė paskambino pianinu Chopin 
“Valse No. 7” ir Rachmaninoff 
“Prelude C# minor”.

Po meninės programos, visi 
šventės dalyviai susirinko į koply
čią gegužinėm pamaldom, o vėliau 
vaišės ir linksma muzika sukvietė 
visus į jaukią bendrabučio salę. 
Stalai linko nuo gėrybių, o P. Pau- 
liukonio “orkestras” viliojo jauni
mą suktinin.

Pasilinksminimo metu svečiai 
turėjo progos aplankyti bendrabu
čio mergaičių rankdarbių parodė
lę.

šventė baigėsi 11 vai. giesme 
“Marija, Marija”. Po atsisveikini
mų pilnos mašinos svečių iš apy
linkės ir iš toliau pamažu riedė
jo namų link. Nutilo muzika ir 
juokas, ir Putnamo lietuvišką so
dyba apgaubė nakties tyla.

tli

Pasižadėję moksleiviai skaito ateiti
ninkų kredo. Abi nuotraukos A. Dziko
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KURSAI BOSTONE
Atvelykio dienomis, balandžio 13 

— 14, lašnojant pavasariniam lie
tui, Bostonan rinkosi ir posėdžiavo 
moksleivių ateitininkų kuopų at
stovai — valdybų nariai. Jie buvo 
sukviesti Rytų Apygardos specia
liem kursam. Buvo atstovaujamas 
pats Bostonas, Brocktonas, Balti
more, Hartfordas ,Kennebunkpor- 
tas, Marianapolis, New Yorkas, 
Putnamas, Philadelphija, Worces- 
teris. Iš viso rytinio pakraščio trū
ko tiktai Patersono ir Waterburio. 
Kursai vyko šv. Petro parapijos sa
lėje.

Kursai prasidėjo šeštadieni, ba
landžio 13, po trumpos arbatėlės, 
atgaivinusios tik ką suvažiavusius. 
Bostono vyr. moksleivių kuopos 
pirm. St. žižniauskas, pasveikinęs 
susirinkusius, toliau kursam ir pir
mininkavo; sekretorėm buvo Aud
ronė Bariūnaitė ir Irena Jarušaus- 
kaitė. Įžanginį žodį tarė Sigitas 
Leimonas, Rytų Apygardos vice
pirmininkas, pasidžiaugęs, kad 
kuopos taip gausiai ir jautriai at
siliepė į kvietimą pasvarstyti, kaip 
geriau galėtų valdybos veikti, kad 
gerai veiktų ir kuopos. Tolimes
niam darbui išsiskirstyta į atski
rus diskusijų būrelius.

Ką turi veikti pirmininkai...
Kuopų pirmininkai su Apygar

dos Valdybos pirm. Eligijum Sužie
dėliu svarstė, kokia yra dabartinė 
kuopų veiklos padėtis, kas yra gero 
ir prasto, kokios yra narių pasyvu
mo priežastys, kaip juos suakty
vinti, daugiau narių įtraukti, išju
dinti. Diskusijos buvo labai gyvos. 
Išvadose pabrėžta, kad daug kas 
priklauso nuo paties pirmininko, 
jo veiklumo ir pasiruošimo posė
džiam ir susirinkimam.

...sekretoriai
Kuopų sekretoriai su stud. Bi

rute Duobaite aptarė, kaip tvar
kyti kuopų raštinę, protokolų kny
gas, narni sąrašus ir k. Nurodyta, 
kad visi raštai turi būti atsakomi 
greitai, tiksliai ir rūpestingai; pro
tokolai rašomi tvarkingai ir šva
riai; narių sąrašas turi būti pil
nas su tiksliais adresais. Reikėtų 
vesti ir savo kuopos kronikėlę. Vi
so to reikia mokytis savo kuopoje, 
nes tai pravers paskui ir gyveni
me.

...korespondentai
Korespondentų būreliui vadova

vo stud. Daiva Kuodytė. Ji nuro
dė, kad korespondentas turi visur 
dalyvauti, viską matyti ir tiksliai 
užsirašyti. Pradėjus rašyti nuo 
trumpų žinučių ir mažesnių kores
pondencijų, paskui įprantama ra
šyti ir ilgesnes korespondencijas- 
raportažus. Buvo duotas uždavinys 
parašyti trumpą sugalvotą kores
pondenciją; jos buvo skaitomos ir 
nagrinėjamos. Kennebunkporto 
kuopa davė būdingesnių ištraukų 
iš laikraščių ir žurnalų. Diskutuo
ta, kas jose gerai ir kas prastai 
rašyta. Pabrėžtas reikalas savo 
kuopos įvykius greitai pranešti 
laikraščiams, ypač Ateičiai. Svar
bios ir trumpos žinutės.

Kaip su kuopų programa?
Dar vienas būrelis, vadovauja

mas stud. Sigito Leimono, diskuta
vo kuopų veiklos programą. Pasi
sakyta, kad ji turi būti nustatyta 
visiem metam pagal Centro ir Apy
gardos valdybų instrukcijas. Rū
pintis ją padaryti gyvesnę, įvai
resnę ir įdomesnę. Referatus ir ra
šinėlius įvairinti diskusijom.

Diskusijų būrelis, vadovauja 
Sigitas Leimonas

Stengtis į darbą įtraukti visus 
kuopos narius, pavedant kiekvie
nam kurį uždavinį atlikti.

Po pamaldų — išvados
Sekmadienį, balandžio 14, visi 

kursų dalyviai susirinko į šv. Pet
ro lietuvių bažnyčią mišiom ir ben
drai ėjo komunijos. Pusryčius val
gėme taip pat visi kartu.

Suėjus po pietų bendram posė
džiui, vakarykščių diskusijų išva
das sutraukė Remigijus Sužiedė
lis, pabrėždamas ypač tai, kas rei
kėtų daryti geresnei veiklai: 1. ža
dinti didesnį narių darbštumą ir 
atsakingumą; 2. stiprinti kuopos 
narių draugiškumą; 3. prenume
ruoti Ateitį, kas to dar nedaro; 4. 
aktyviai dalyvauti savo metinėse 
šventėse ir vakaruose; 5. palaikyti 
gyvesnius ryšius su kitomis lietu
vių jaunimo organizacijomis; 6. 
pritaikyti savo kuopose tai, kas čia 
buvo nurodyta ir išdiskutuota. 
Konkrečiau kai ką dar paryškino 
stud. Sigitas Leimonas, raginęs 
taip pat kuopų globėjais kviestis 
ateitininkus studentus.

Baigėme sėdėti ir kalbėti
Baigiamajam posėdy j Rytų Apy

gardos pirm. Eligijus Sužiedėlis pa
lietė aktualesnius uždavinius, ku
rie laukia grįžus į kuopas, ypač pa
brėždamas lietuvybės išlaikymą, 
draugiškumą, maldingumą ir gerą 
bei greita ryši su Centro ir Apy
gardos valdybom. Sendraugis A. 
Mažulis papasakojo prisiminimų iš 
ateitininkų veiklos Lietuvoje, nu
rodė, kaip galima būtų daugiau 
narių į ateitininkus įtraukti. Apy
gardos dvasios vadas kun. Vac. 
Paulauskas ragino nepamiršti pa
minėti šv. Kazimierą jo relikvijų 
perkėlimo dieną (rugpiūčio 27). 
Bažnyčioje kun. V. Paulauskas vi
sus palaimino švenč. Sakramentu 
ir pasakė pamokslėli apie dvasinę 
ramybę, kurią ateitininkas turi 
nešti į savo aplinką.

Dalis kursų dalyvių.
Abi nuotraukos A. Dziko
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SPORTAS
Rašo EDVARDAS ŠULAITIS

APIE PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBES

Besiartinant šeštosioms pasaulio 
futbolo pirmenybėms, kurios bus 
pravestos šių metų birželio mėne
syje Švedijoje, pažiūrėkime į jų 
praeitį, trumpai sustodami ties 
kiekvienomis varžybomis.

Pirmosios tokios rungtynės buvo 
surengtos 1930 m. Urugvajuje, kur 
dalyvavo 4 Europos komandos: 
Prancūzija, Rumunija, Belgija, Ju
goslavija; be jų — 8 Amerikos ša
lys: Argentina, Brazilija, Bolivija, 
Čilė, Meksika, JAV, Peru ir Uru
gvajus. Mažas Europos valstybių 
skaičius pirmenybėse buvo moty
vuojamas tuo, jog iš Europos vyk
stantiems kelionės ir pragyvenimo 
išlaidos buvo per didelės. Net An
glija, kuri buvo laikoma viena stip
riausių futbolo tvirtovių, nepa
siuntė savo komandos.

šiose pirmenybėse pergalę pelnė 
šeimininkų-urugvajiečių komanda, 
kuri baigmėje Įveikė Argentiną 
4:2. Finalinis susitikimas įvyko 
Estadio Sentenario stadione, į ku
rį susirinko arti 100,000 žiūrovų. 
Pirmame kėlinyje vyravo argenti- 
niečiai, jį baigdami 2:1 savo nau
dai. Po pertraukos 57 min. uru
gvajiečiai išlygino, o vėliau užkrovė 
dar du įvarčius.

Iš Europos kraštų geriausiai pa
sirodė jugoslavai, kurie įveikė bra
zilus 2:1, bet pusfinalyje pralai
mėjo Urugvajui.

Linksmi buvom ir sotūs

Turėjome dar ir linksmavakarį 
balandžio 13, šeštadieni, gerai pa
sišokome ir vieni kitus arčiau pa
žinome. Mūsų krykštavimas aidėjo 
ir bendrų vaišių metu; jomis rū
pinosi Bostono sendraugės, ypač p. 
St. Leimonienė. Gražiai buvome ir 
nakvindinami Bostono kuopos na
rių. Mūsų poilsiu ypač rūpinosi 
Irena Lendraitytė ir Irena Jaru- 
šauskaitė.

Savo posėdžiuose turėjome gerą 
būrelį sendraugių: dr. J. Leimoną, 
A. Mažulį, Z. Kucinienę, J. Gied
raitį. St. Leimonienę, T. Rafaelį. Jis 
rūpestingai globojo Kennebunk- 
porto kuopos narius, šv. Petro pa
rapijos kleb. kun. Pr. Virmauskis 
nuoširdžiai mus priėmė.

Grįžome į kuopas patenkinti ir 
pasiryžę dar daugiau dirbti.

A. Barūnaitė, R. Mureika

Po keturių metų, 1934 metais, 
atėjo eilė antroms pasaulio futbolo 
pirmenybėms, kurias surengti pa
sisiūlė Italija, šį kartą dalyvavo 29 
valstybės, o baigminiam ratui į 
Italiją susirinko 16 komandų: Is
panija, Vokietija, Belgija, Austrija, 
Olandija, Vengrija, Švedija, Rumu
nija, Šveicarija, Čekoslovakija, Ita
lija, Argentina, JAV, Brazilija ir 
Egiptas.

čia, kaip matome, nepasirodė 
pasaulio čempionas Urugvajus, ku
ris aiškinosi nenorįs todėl važiuoti, 
nes europiečiai pirmosioms pirme
nybėms skyrę maža dėmesio. Ta
čiau futbolo žinovai teigia, jog 
urugvajiečių komanda tuo metu 
buvo blogoje formoje, ir jie ne
norėjo patirti pralaimėjimo.

šį kartą baigmėje susitiko italai 
su čekais ir šeimininkai pelnė sun
kią, bet garbingą pergalę — 2:1. 
Stebint 50,000 žiūrovų miniai, če
kai pirmieji pasiekė įvartį ir, tik 
likus 8 min. iki rungtynių pabaigos 
italai išlygino. Rungtynėms pasi
baigus lygiomis, prireikė pratęsi
mo, ir čia italai antrą kartą nu
ginklavo čekų vartininką ir susiti
kimą laimėjo.

Įdomiausias šių pirmenybių su
sitikimas buvo ketvirtfinalyje tarp 
Italijos ir Ispanijos komandų, kur 
prireikė dviejų rungtynių su pra
tęsimais (viso 330 minučių), kol 
italai išplėšė pergalę. Pirmas susi
tikimas, užtrukęs 120 minučių, bai
gėsi lygiomis 1:1, tad sekančią die
ną buvo žaistos antrosios rungty
nės. Po pirmųjų rungtynių, kurios 
abejoms komandoms buvo gana 
nuostolingcs, pakartotinam susiti
kimui italai aikštėn išleido 5 nau
jus žaidėjus, o ispanai turėjo pa- 
pakeisti net 7 komandos narius. 
Antrąją dieną taip pat nesimatė 
ispanų žymiojo vartininko Zamo- 
ros. žaidžiant negirdėtai ilgą lai
ką, 210 minučių, pergalė atiteko 
italams, kurie Meaca gražiu galvos 
smūgiu pasiekė vienintelį susitiki
mo įvartį.

Trečiosios pirmenybės buvo pra
vestos Prancūzijoje 1938 metais, ir 
čia, po elimacinių varžybų, atvyko 
15 komandų baigminėms rungty
nėms. čia turėjo dalyvauti 16 ša
lių, tačiau viena iš jų — Austrija 
negalėjo atvažiuoti, nes prieš tai 
Vokietija užėmė ją.

Pirmenybėse dalyvavo šios ko
mandos: Vokietija, Italija, Norve
gija, Švedija, Lenkija, Rumunija, 
Šveicarija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Olandija, Brazilija, Belgija, Ku
ba, Indonezija ir Prancūzija.

Pirmenybėse pergalę pakartojo 
italai, kurie baigmėje sudorojo 
vengrų vienuolikę 4:2. Pirmame 
susitikime italai turėjo daug var
go, kol jie tik po pratęsimo įveikė 
Norvegiją 2:1. Antrame rate, įvei
kę šeimininkus — prancūzus 3:1, 
italai išlipo pusfinalin, kur jie tu
rėjo sunkią kovą prieš brazilus, ta
čiau vis dėlto laimėjo 2:1.

Įdomus buvo susitikimas tarp 
Brazilijos ir Čekoslovakijos, ir čia 
pergalė paaiškėjo tik po dviejų 
rungtynių. Pirmąją dieną 120 mi
nučių kova nedavė laimėtojo, nes 
pasekmė liko 1:1. čia buvo aršiai 
kovota: iš aikštės buvo pašalinti 
3 žaidėjai (2 brazilai ir vienas če
kas), o gerokai sužeisti 4 futbo
lininkai. Antrąją dieną komandos 
nepakartojo pirmosios dienos žiau
rumų ir, žaidžiant bemaž naujo
mis sudėtimis, laimėjo brazilai 2:1.

Pirmenybėse gana nedraugiškai 
buvo sutikti Vokietijos futbolnin- 
kai, kurie, čia kovojo prieš šveica
rus. Pirmasis šių komandų susiti
kimas baigėsi lygiomis, tačiau an
trame vyravo šveicarai, kurie lai
mėjo 4:2. žiūrovai vokiečius, kurie 
atvyko su pastebimomis pretenzi
jomis į meisterystę, nė kiek ne
palaikė, ir visų simpatijos buvo 
šveicarų pusėje.

Pažymėtina, jog šių pirmenybių 
kvalifikaciniuose žaidimuose daly
vavo ir Lietuvos komanda, bet jai 
į baigmę patekti nepavyko, nes 
buvo pralaimėta prieš latvius 2:4 
ir 1:5. Tačiau ir latviai netoli pa
žengė, nes sekančiose rungtynėse 
jie susitiko su stipriaisiais austrais.

Po šių pirmenybių sekė 12 metų 
pertrauka, nes užėjus II Pasauli
niam karui, daugelis futbolininkų 
turėjo pakeisti bucus į karo gin
klus. Ir tik 1950 metais vėl pajėgta 
suvažiuoti į ketvirtas pirmenybes 
Brazilijon, čia susirinko 13 koman
dų: Ispanija, Italija, Anglija, Švei
carija, Švedija, Jugoslavija, Brazi
lija, Čilė, Bolivija, Meksika, Para
gvajus, JAV, Urugvajus.

šios pirmenybės vyko nauja — 
taškų sistema, keturiuose pogru
piuose. Pirmame pogrupyje pirmą.

114

20



vietą užėmė Brazilija, įveikusi 
Šveicariją 3:0, Meksiką 4:1, Jugo
slaviją 2:0 ir sužaidusi su šveica
rais 2:2. Antrame pogrupyje nu
galėtoju tapo švedai, kurie čia 
įveikė dukartinį meisterį — Itali
ją 3:2. Trečiame pogrupyje laimėjo 
Ispanija, nugalėjusi visus savo var
žovus: anglus 1:0, JAV 3:1, Čilę 
2:0. šio pogrupio sensacija buvo 
JAV laimėjimas prieš stipriuosius 
anglus 1:0, kurie buvo per daug už
tikrinti savo pergale. Pagaliau ket
virtame pogrupyje laimėjo Uru
gvajus, kuris teturėjo tik vieną 
varžovą — Boliviją ir ją įveikė 8:0.

Finaliniuose susitikimuose Bra
zilija sukirto Švediją 7:1, Urugva
jus sužaidė lygiomis (2:2) su Ispa
nija ir sutvarkė švedus 3:2, o bra
zilai atskaitė ispanams 6:1. Baig
minis susitikimas suvedė Urugva
jų ir Braziliją ir čia urugvajiečiai 
pasiekė 2:1 pergalę, o tuo pačiu 
meisterio vardą. Stebint 150,000 
žiūrovų miniai, pirmieji įvartį pa
siekė Brazilijos atstovai, tačiau po 
8 minučių urugvajiečiai išlygino. 
Tada braziliečiai savo visą koman
dą sutraukė į gynimą, nes pirmo
sios vietos laimėjimui jiems būtų 
pakakę ir lygiųjų. Tačiau Urugva
jaus futbolninkas Gigia visai ne
tikėtai nuginklavo brazilų vartinin
ką Barbarosa ir atnešė savo ko
mandai pergalę.

Po keturių metų, 1954 m. penk
tosios pirmenybės įvyko Šveicari
joje ir čia, kaip daugelis atsimena
me, gana netikėtai meisterio vardą 
laimėjo Vokietijos komanda.

šiose pirmenybėse dalyvavo re
kordinis komandų skaičius — 38, o 
į Šveicariją suvažiavo tik nustaty
tas vienuolikių skaičius — 16. Taip 
pat ir komandų lygiu šios pirme
nybės buvo pačios stipriausios.

Dalyvaujančios komandos buvo 
sugrupuotos sekančia tvarka: I 
grupė: Jugoslavija, Prancūzija, 
Brazilija, Meksika; II grupė: Tur
kija, V. Vokietija, Vengrija, P. Ko
rėja; III grupė: Čekoslovakija, 
Urugvajus, Škotija, Austrija; IV 
grupė: Belgija, Anglija, Italija ir 
Šveicarija.

Vokietija savo grupėje turėjo 
nemaža vargo, kol gavo teisę žaisti 
ketvirtfinaliuose Vokiečiai čia 
pralaimėjo vengrams 3:8. Tačiau 
po laimėjimo prieš turkus 7:2, vo
kiečiai iškopė į ketvirtfinalį, o po 
to į baigmę, kur įveikė tuos pačius 
vengrus, atsirevanšuodami už pra
laimėjimą grupinėse varžybose.

šia trumpa ekskursija į praeitį 
priartėjame prie šių metų pirme
nybių, kurios prasidės birželio 8 d. 
Meksikos-švedijos susitikimu, čia 
vėl dalyvaus 16 valstybių, kurios, 
suskirstytos į 4 grupes, jau lau
kia savo susitikimų ir jiems 
kruopščiai ruošiasi.

ŠIŲ METŲ LITERATŪROS PREMIJOS
Literatūrinis gyvenimas šį pava

sarį buvo itin gyvas. Kas metai 
Lietuvių Rašytojų Draugija skiria 
500 dol. premiją ir ją Draugijos 
nariai (per du balsavimus) nubal
savo Gražinai Tulauskaitei už jos 
poezijos rinkinį “Rugsėjo žvaigž
dės”.

šalia jos staiga paskirta ir kita 
500 dol. premija, tai Lietuvių En
ciklopedijos. Ji atiteko M. Katiliš- 
kiui už jo romaną “Miškais ateina 
ruduo”. Per įteikimą, kovo 29, jam 
dar buvo suorganizuota kita 500 
dol. premija ir įteikta visuomenės 
vardu.

Vėliausiai paskirta Aidų žurnalo 
literatūros premija (500 dol.). Ji 
atiteko Albinui Baranauskui už 
novelių rinkinį “Sniego platumos”. 
Premija įteikta Toronte balandžio 
27 d.

Mums ypatingai malonu čia pa
žymėti Albiną Baranauską, uolų 
Ateities bendradarbį. Pradėjo jis

IŠ DAILININKŲ 
VEIKLOS

• Čiurlionies vardo galerija, įsi
kūrusi Chicago j e, vis labiau plečia 
savo veiklą. Ji savo patalpose ren
gia nuolatines parodas ir įvairias 
meno šventes. Dabar galerija tel
kia lietuvių dailininkų paveikslus. 
Nori surinkti pačius geriausius 
tremtyje gyvenančių dailininkų kū
rinius ir juos iškabinti galerijoje, 
kad Chicagos visuomenė, tiek lie
tuviška, tiek amerikietiška, turė
tų progos susipažinti su dabartine 
lietuvių kūryba.

» Dail. Romas Viesulas šiemet 
laimėjo Guggenheimo Fondo pre
miją. Fondas įsteigtas 1925 ir kas 
metai skiria premijas mokslo ir 
meno darbuotojams. Dail. R. Vie
sulas gavo 3,600 dol. Be to, šiais 
metais jis laimėjo pirmąją grafi
kos premiją Philadelphijoje ir at
stovavo Lietuvą tarptautinėje spal
votos litografijos parodoje, kuri 
įvyko Cincinnati, Ohio.

• Dail. V. K. Jonyno kūrinių 
paroda įvyko Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje. Prasidėjo balandžio 19 
ir tęsėsi dvi savaites.

J Švediją krypsta viso pasaulio 
sporto mėgėjų akys, kur netrukus 
susirinks šios populiariausios pa
saulyje sporto šakos atstovai, čia 
jau šeštą kartą bus varžomasi už 
pasaulio čempiono vardą, kuriuo 
bus atžymėta viena iš 16 valstybių. 
Tačiau kuri tai bus, paaiškės arti
miausiomis dienomis. 

rašyti čia, Amerikoje, pirmuosius 
savo kūrinius atspausdino Darbi
ninke ir Ateityje. Vėliau didesnė 
dalis tų novelių pateko į rinkinį, 
kurį dabar premijavo Aidų žurna
las.

Mokytojų Sąjungos 250 dol. pre
mija konkurso keliu paskirta Alf. 
Vambutui už pasakų ir padavimų 
knygą “Trys sakalai”.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Nuo Aušros, pirmojo lietuviš

ko laikraščio, pasirodymo šiemet 
(kovo mėn.) suėjo 75 metai. Nedi
delis tai buvo laikraštis, ėjęs tik 4 
metus (viso 40 numerių), bet savo 
įtaka žmonėms visada pasiliks Lie
tuvos istorijoje. Tai buvo lietuviš
kojo sąjūdžio vadų laikraštis, jų 
paguoda ir pasididžiavimas. Jis pa
sidarė kovos dėl spaudos laisvės 
simboliu ir šaukliu. Ir jam susto
jus, lietuviškoji visuomenė nebega
lėjo gyventi be savo laikraščio, 
tuoj pasirodė Varpas, Apžvalga, 
Tėvynės Sargas ir kiti tautinio at
budimo laikraščiai. Pats tautinis 
atbudimas nuo Aušros plėtėsi ir 
stiprėjo, kol privedė prie nepriklau
somybės paskelbimo. Jo pirmasis 
redaktorius buvo dr. Jonas Basa
navičius. Prisimindami šią sukak
tį, matome, kaip per 75 metus su
brendo lietuvių tautinė sąmonė, 
kaip išaugo mūsų inteligentija. 
Kas seniau teko tik keliem idea
listam, šiandien jų vietoje stovi 
šimtų šimtai ir tęsia tą patį Aušros 
idealą — kovą dėl savo tautos lais
vės.

• Lietuvio studento teismą su
rengė Detroite balandžio 20. Ruo
šė jį Liet. Stud. Sąjungos Detroito 
skyrius. Teisėjais buvo rašytoja 
Alė Rūta-Nakaitė, dr. J. Kaupas, 
dr. A. Damušis. Liudininkais kvie
tė visą eilę studentų. Išklausę kal
tinimo ir gynimo kalbų, teismas 
veikliuosius studentus pagyrė, o 
kitiems davė dvejus metus laiko 
pasitaisyti.

• Lietuvių studentų klubas De 
Paul universitete, Chicagoje, Vely
kų proga suruošė rankų darbo me
no parodėlę. Prie jos suruošimo 
daug prisidėjo klubo nariai: R. še- 
peraitė ir F. Palubinskas.

• Prudencija Bičkienė šiemet 
laimėjo Cincinnati mieste suruoš
tas dainavimo varžybas. Iš 1000 
buvo atrinkti 8 geriausi daininin
kai, jų tarpe ir Prudencija Bičkie
nė. Ji gavo stipendiją ir gegužės 29 
išplaukia į Italiją, kur tobulinsis 
dainavime ir dainuos Milano bei 
Florencijos operose. Į Ameriką grįš 
tik vėlų rudenį.
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MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ VEIKLA

BROCKTONO MOKSLEIVIŲ AT-KŲ ŠVENTĖ
Moksleivių ateitininkų metinė 

šventė balandžio 20 praėjo labai 
gražiai ir smagiai. Iš ryto 10 vai. 
šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje 
buvo pamaldos ir bendra komuni
ja. Mišias aukojo kun. J. Daunis. 
Pamaldose dalyvavo moksleiviai at
eitininkai su kuopos vėliava, būre
lis sendraugių ir daug žmonių.

Po pietų 3 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje iškilmingą susirinki
mą atidarė Vytauto Endziulaičio 
kuopos pirm. Vyt. Bakaitis; sek
retoriavo Liucija Baškauskaitė. 
Buvo perskaityti Ateitininkų Fede
racijos ir Rytų Apygardos valdy
bų sveikinimai, žodį tarė Federaci
jos Tarybos narys prof. B. Vitkus 
ir kun. V. Martinkus iš Providence, 
R. I. Susirinkimui pristatytos ir pa
sveikintos šv. Kazimiero par. mo
kyklą šiemet baigiančios narės: 
Audra Ludonytė ir Gražina činčy- 
tė.

Susirinkimą užbaigus, buvo su
vaidintas 3 paveikslas iš St. San
tvara lyrinės pjesės “Aušra ties 
Vilnium”. Vaidinimą paruošė kuo
pos globėja Zuzana Kucinienė, de
koracijas nupiešė Vac. Senuta. 
Vaidinimas, priminęs pavergtąją 
Lietuvą ir jos kančias, daug kam 
išspaudė gailią ašarą. Vaidinimą 
sekė apypilnė salė žmonių.

OMAHA, NEBRASKA

Balandžio 20 Omahos ateitinin
kai, sendraugiai ir moksleiviai, 
bendrai paminėjo Aleksandro 
Dambrausko-Jakšto 20 metų mir
ties sukakti. Minėjimas ivyko pas 
p. Damijonaičius. Minėjimą pra
vedė kun. J. Tautkus, kuris visų 
ateitininkų vardu pasveikino sen
draugių skyriaus pirmininką inž. 
Jurgį Damijonaitį vardadienio pro
ga ir padarė įžangą į minėjimą. J. 
Navakas savo apskaitoje apie Dam
brauską-Jakštą plačiai nušvietė jo 
gyvenimą, darbus ir nuopelnus lie
tuvių tautai. A. Petrikonytė ir D. 
Katiliūtė padeklamavo po Jakšto 
eilėraštį. Minėjimas baigtas ateiti
ninkų himnu.

Pertraukos metu O. Damijonai- 
tienė visus pavaišino. Vėliau atski
rai buvo sendraugių ir moksleivių 
posėdžiai, kuriuose svarstė organi
zacinius reikalus. Pasibaigus po
sėdžiams, bendrai padainuota, pa
sišnekučiuota ir pasivaišinta.

Dalyvis

Po vaidinimo būrys mergaičių, 
pamokytų ir vadovaujamų stud. 
Nijolės Kucinaitės iš Putnamo, su
šoko kubilą ir grandinėlę, šoko 
Dalia ir Rymantė Bielkevičiūtės, 
Gražina činčytė, Audra ir Dalia 
Ludonytės, Algis Pareigis ir Jarū- 
na Venčkauskaitė. šokiam akorde
onu grojo Linas Baškauskas. Me
ninės programos pranešėju buvo 
stud. EI. Sužiedėlis.

Po meninės programos šventės 
dalyviai susėdo už stalų skaniom 
vaišėm, kurias paruošė ateitinin
kų moksleivių mamytės. Vaišių 
metu smagiai padainuota ir links
mai pasišnekėta. Po vaišių buvo

ŠV. JURGIO MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ KUOPOS 
PENKERIŲ METŲ VEIKLOS APŽVALGA

1953 m. vasario 18 d. su Alek
sandro Šato pagalba gimė Bridge- 
porte šv. Jurgio parapinėje mokyk
loje jaunesniųjų ateitininkų kuo
pa. Supažindinus su at-kų organi
zacijos tikslais ir šūkių, steigia
majame susirinkime pareiškė norą 
būti at-kais apie 50 jaunuolių.

Pirmąją 1953 m. kuopos valdybą 
sudarė: pirm. Irena Vytauskaitė, 
sekretorė Graž. Grigalavičiūtė, abi 
šeštojo skyriaus mokinės, A. Stro
pus, korespondentas ir J. Peldys, 
laisvas narys. Peldžiui po kurio lai
ko atsisakius, jo vietą užėmė E. 
Valaitis.

Tada kuopoj veikė 2 mergaičių 
būreliai ir 2 berniukų. Mergaičių 
globėja pakviesta Elena Blandytė, 
berniukų — Simas Razmus. Kuo
pos dvasios vadu klebonas pasky
rė kun. J. Prunskį, kuris tas pa
reigas ir iki šiol garbingai eina. 
Kuopą apsiėmė globoti A. P. Bag
donas.

Pirmaisiais metais padarytos net 
3 iškylos į Sand-Dunes ir parkus. 
Susirinkimai būdavo daromi kas 
mėnesį. Paskaitininkais kviesdavo 
sendraugius ar studentus. Mūsų 
kuopai yra skaitę paskaitas St. 
Rauckinas, Jonas žadeikis, Ant. 
Gulbinskas, Vyt. Galvydis, Ado
mas Viliušis, S. Razmus ir kiti. Dai
noms ir žaidimams vadovaudavo ir 
įdomiai pravesdavo EI. Blandytė. 
Ji parašė ir surežisavo vaikams 
vaidinimą at-kų kursų metu. 

šokiai, grojant P. Pauliukonio iš 
Bostono plokštelių muzikai.

Svečių buvo iš Worcesterio, Bos
tono ir Providence. Atsilankė šv. 
Kazimiero parapijos vikarai kun. 
A. Abračinskas ir kun. J. Daunis, 
kun. V. Martinkus iš Providence, 
kun. V. Dabušis, Ateitininkų Fede
racijos gen. sekretorius iš Brook- 
lyno, Pr. Pauliukonis iš Worceste
rio ir kt. A. G.

BROCKTONAS

Vytauto Endziulaičio kuopa šie
met veikia pasiskirsčiusi dviem bū
reliais — jaunesniųjų ir vyresnių
jų. Kuopai pirmininkauja Vytau
tas Bakaitis, sekretoriauja Liucija 
Bačkauskaitė.

Savo susirinkimuose kuopa pa
minėjo Vasario 16, šv. Kazimiero 
sukaktis. Gavėnios metu kas an
trą sekmadienį kuopos nariai ben
drai ėjo Kryžiaus kelius už Lietu
vą. E- S.

Tais pat metais buvo suruoštos 
aštuntąjį skyrių baigusiųjų išleis
tuvės 1953 m. birželio 14 d. Kiek
vienam atsisveikinant buvo įteikta 
po knygą. Tuokart išleista 13 jaun. 
moksl. at-kų. Todėl narių skaičius 
nukrito iki 40. At-kų stovykloje 
prie Pow-Pow ežero tada dalyva
vo net 18 kuopos narių.

Vėliau kuopos pirmininkais buvo 
Ramūnas Motekaitis, Audronė Pet
rulytė ir paskutinė Rūta Leonaus- 
kaitė.

Kasmet būdavo pavasariais ruo
šiamos iškylos į gamtą, o 2 buvo 
suruoštos į Gamtos Muziejų. Kuo
pa gausiai dalyvaudavo visos Chi- 
cagos moksl. at-kų šventėse, ideo
loginiuose kursuose ir stovyklose. 
Du kartus mūsų kuopa taip pat 
dalyvavo kaip organizuotas viene
tas Balfo rinkliavose dėžutėmis.

Per tuos 5 metus per mūsų kuo
pą praėjo mažiausiai ligi 50 baigu
siųjų ar kitur išsikėlusių narių.

Būrelių veikla daugiau ribojosi 
ateitininkiškos programos paruoši
mu. čia ir patys nariai bandė ra
šyti referatus, rašinėlius ir įspū
džius iš stovyklavimo. Deklamuo
davo daugiausia mergaitės ir net 
pačios bandė rašyti eilėraščius.

Daug moralinės paramos sulauk
davome iš savo dvasios vado kun. 
J. Prunskio, kuris nepailsdamas 
lankydavosi mūsų susirinkimuose
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ir stiprindavo visus savo švelniu ir 
nuoširdžiu žodžiu.

1955 m. įsisteigė jaunučių at-kų 
būrelis, kuri globoja nuo pat įsi- 
steigimo Rūta Leonauskaitė.

Dabar kuopoje yra 35 nariai, pa
siskirstę į vyresniųjų būrelį, jau
nesniųjų mergaičių ir jaunesniųjų 
berniukų būrelius. Jaunučiai suda
ro atskirą būrelį iš 9 narių.

Berniukų būrelio vadovas yra 
Ramūnas Motekaitis, o mergaitės 
globėjos dar neturi.

Kuopa džiaugiasi pasiekus dides
nio subrendimo, įsigydama savo 
vėliavą, kurios reikalais daugiau
sia sielojosi tėvų būrelio seniūnas 
Ant. Chodeckas.

Dabartinę kuopos valdybą suda
ro: pirm. Rūta Leonauskaitė, sekr. 
Zita Acalinaitė, iždininkė Milda 
Vilkaitė, vicepirm. Ant. Aleksan
dravičius ir narys Šarūnas Prapuo
lenis.

A. P. Bagdonas

KUN. A. LIPNIŪNO KUOPA

Kun. A. Lipniūno vardo mokslei
vių ateitininkų kuopos mergaičių 
susirinkimas įvyko balandžio 18. 
Pirmininkavo Vida Dudėnaitė, 
sekretoriavo Vida Krikščiūnaitė.

M. šapalaitė savo referatėlyie 
supažindino su “Fausto” opera, Vi
da Dudėnaitė su Zarasais. Janina 
Choniauskaitė pasiūlė parengti re- 
feratėlį apie Kauną.

Be to, aptarti einamieji reika
lai, paskaityti iš Brooklvne leidžia
mo “Jaunystės keliu” ištraukos. Po 
susirinkimo pažaista.

M. Š.

KENOSHA

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kristaus Karaliaus moksleivių 
ateitininkų kuopos plačiajai visuo
menei surengtas šv. Kazimiero gi
mimo 500 metų sukakties minėji
mas įvyko kovo 30 d.

Minėjimą atidarė šv. Petro pa
rariąs klebonas kun. J. Augūnas 
malda į šv. Kazimierą. Paskaitą 
apie šv. Kazimierą skaitė istorikas 
V. Liulevičius iš Chicagos. Paskai
tininkas nušvietė šv. Kazimiero 
lietuvišką kilmę, šventą jo gyveni
mą, jo kultą, paplitusį ne vien tik 
Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų 
tautų. Gių įspūdį klausytojams 
oaliko pabrėžtas faktas, kad šv. 
Kazimieras suteikia savo pagalbą 
Lietuvai sunkiausiose jai valando
se. Jaunimas, vėliau besidalinda
mas paskaitos mintimis, artimai 
pajuto savo Globėją esantį tuo tik
ruoju doros ir tėvynės meilės švy
turiu šiems laikams.

ATEITININKŲ DIENOS

Būk svečias, mielas skaitytojau, 
ir užsuk bent mintimis į milijoninį 
Bavarijos miestą Muencheną, ku
riame šiemet įvyko ateitininkiško- 
jo jaunimo visuomeniniai - ideo
loginiai kursai.

štai, pagaliau, ir atėjo balandžio 
9, kursų atidarymo diena. Didokas 
paskaitų kambarys prisipildo dva
sios vadais, profesoriais, prityru
siais daktarais ir įgudusiais pa
skaitininkais. Jie visi rinkosi čia 
pamokyti, suteikti daugiau žinių 
jaunesniesiems idėjos broliams, se
sėms, kurių čia buvo suvažiavę 
anie 20 iš įvairių Vokietijos vieto
vių. Kursus atidarė Vokietijos at
eitininkų sendraugių valdybos plr- 
m ninkas kun. dr. Aviža. Aptaręs 
šių kursų užduotį ir išreiškęs viltį, 
kad šie kursai atneštų mums kuo 
daugiausiai naudos, kun. dr. Avi
ža pavedė visą vadovavimą V. Nat- 
kui. Pirmąją kursų paskaita skai
tė prof. dr. J. Grinius “Didžiosios 
ateitininkų asmenybės”. Profeso
rius pabrėžė, kad garbė, malonu
mai po kurio laiko bus užmiršti, 
nes tai yra savanaudiški darbai, 
bet aukos, atsižadėjimo ir meilės 
darbais, padarytais žmonėms ir 
Dievo garbei, žmogus įsirašys į am
žinybės knygą. Prelegentas čia gra
žiai nušvietė daugelio didžių atei
tininkų asmenybių gyvenimo ke
lią, kaip, pvz., Dovydaičio, A. Jakš
to, Bizausko, Reinio bei kitų vi
suomenininkų, politikų ir dvasios 
vadų.

Kitą paskaitą skaitė V. Natkus 
tema “Menas kalbėti”. Jis iškėlė, 
kad menas yra kalbėti, ne skaityti, 
nes tai yra gyvas žodis ir tik taip 
yra galima išlaikyti ryšį su publi
ka. O tai yra būtina, jei norima, 
kad kalta pasiektų savo tikslą — 
privestų klausytoją prie veiksmo, 
čia V. Natkus nurodė, kaip reikia 
paruošti pačią kalbą, ir kaip ją 
efektingai pasakyti.

Meninė minėjimo dalis buvo pra
dėta D. Skirmuntaitės deklamavi
mu “Vilnius”. Solistė G. Klevic- 
kaitė sugiedojo Avė Maria”. V. Ja
nušonis ir J. Mockus — “Stabat 
Mater” ir J. Mockus šv. Kazimie
ro giesmę. “Graži tėvynė mano” 
padainavo G. Klevickaitė, V. Janu
šonis ir J. Mockus. B. Milašiūtė pa
deklamavo “šventajam Kazimie
rui”. Pianinu K. Navoichick pa
skambino “Avė Maria” ir “Rustles 
of Spring”. Kristaus Karaliaus 
kuopos jaunieji nariai gražiai su
vaidino montažą — Nelės Mazalai- 
tės “Legendą”. Minėjimas užbaig
tas Marija, Marija.

D. S.

BAVARIJOS SOSTINĖJE

Taip pat įdomią paskaitą skaitė 
kun. A. Bunga — “Ateitininkas gy
venamo laiko aplinkoje”. Jisai sa
kė, kad mes šuoliais žengiame į 
nutautėjimą, nesilankydami į šven
čių minėjimus ir neatlikdami savo 
pareigų bažnyčiai. Tarp kitko, kun. 
A. Bunga išreiškė: “kad mūsų (ku
nigų) rankos yra pertrumpos, kad 
visus pasiektume; mūsų balsas 
persilpnas, kad visi išgirstų, mums 
reikia pagelbininkų, o jų gretas 
jūs, jaunieji, galite užpildyti”.

J. Medušauskas daugiausiai 
mums skaitė paskaitų. Pirmosios 
tema buvo: “Ateitininkas sąmo
ningas katalikas”. Jis priminė, kad 
neužtenka tikėjimą vien pažinti, 
bet juo reikia ir gyventi. Sekančios 
J. Medušausko paskaitos tema bu
vo “Ateitininkų kuopos kasos ir 
raštinės vedimas”, čia buvo duo
ta daug praktiškos medžiagos, kaip 
reikia tvarkyti raštinės ir kasos 
reikalus.

Toliau dr. J. Čeginskas pravedė 
du pašnekėsiu, pirmąjį tema “Vi
suomeniškumas ateitininku princi
pų ir pareigų šviesoje”, čia buvo 
išsiaiškinta keletas pagrindinių 
sąvokų ir apžvelgtas krikščioniškas 
visuomeninio gyvenimo idealas. 
Antrasis pašnekesvs buvo “Ateiti
ninkai ir politika”. Jo metu buvo 
išsiaiškinta politikos esmė ir jos 
užduotis-tikslas. Tolimesnės dvi 
paskaitos: A. Grinienės “At-kų su
sirinkimai” ir M. Musteikio “Kaip 
rašyti į laikraštį”, suteikė taip pat 
visą eilę praktiškų žinių šiais klau
simais.

Dr. Sakalauskas kalbėjo tema 
“Ateitininkas šeimoje”. Jis pabrė
žė, kad šeima turi didelį dalyką, 
tai meilę. Meilė yra šeimos dva
sia. be jos šeima būtų mirusi. Mū
sų šūkis turėtų būti: patys moky
kimės ir kitus mokykime, patys gė- 
rėkimčs ir kitiems padėkime gėrė
tis.

Antrąją savo paskaitą — “Atei- 
• inir ko inteligentiškumas dabar
ties gyvenime” — prof. dr. J. Gri
nius pradėjo: “Mūsų pasaulis yra 
pasaulis be meilės kaip ir apskri
tai jame nebuvo daug šilumos, šis 
pasaulis yra pasaulis be Kristaus. 
Niekas nenori nešti savo kryžių ir 
niekas nenori padėti kitam jo 
nešti.” Toliau profesorius nurodė 
tikrojo šviesuolio ypatybes ir jo už
davinius šių dienų gyvenime.

Po kiekvienos paskaitos būdavo 
gvvos diskusijos, kurios taip pat 
iškeldavo naujų minčių. Kaip ma
tote, paskaitos čia buvo tokios 
įdomios, kad kiekvienas iš mūsų 
galėjo iš jų ko nors išmokti.

Laisvalaikiai ir tie praėjo nau-
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dingai. Lankėme garsias Muenche- 
no pinakotekas, paminklus, mu
ziejus, bažnyčias. Buvome nuėję į 
operetę ir matėme garsią filmą “10 
Dievo įsakymų”. Nepamiršcme ap
lankyti ir Muencheno zoologijos 
sodo. Vienu žodžiu, nebuvo čia lai
ko kada nuobodžiauti. Kasdieną ry
tą eidavome į kuklią vienuolyno 
bažnytėlę išklausyti mišių bei įdo
mių kun. dr. Avižos pamokslų. 
Sekmadienio rytą buvo bendra 
komunija, vakare rinkomės į tą 
pačią gražiai išpuoštą paskaitų sa
lę kursų uždarymui.

čia buvo įteikiamos įvairių kon
kursų laimėtojams dovanos ir sa
komos atsisveikinimo kalbos. Po 
visų oficialių padėkų bei kalbų vai
šinomės prie gausiai apkrauto sta
lo.

Balandžio 15, užsibaigus kur
sams, įvyko dar keturių dienų eks
kursija po Bavarijos kalnus, čia 
buvo aplankytos garsiausios apylin
kės vietovės.

Už tokių puikių kursų ir ekskur
sijos suruošimą didžiausia padėka 
tenka Vokietijos ateitininkij sen
draugių valdybai — kun. dr. Avi
žai, V. Natkui ir A. Grinienei. Bet 
taip pat ir mus kelionėje globo
jusiems kun. A. Bungai ir kun. dr. 
Petraičiui: ir visiems paskaitinin
kams bei financiniai mus parėmu- 
siems.

šie kursai davė mums progos at
sigaivinti. Dabar su naujomis jė
gomis galėsime siekti savo tikslo.

B. čepulevičius

CLEVELANDO MOKSLEIVIAI

Clevelando Maironio vardo kuo
pa turi ir mergaičhi būrelį, kurio 
susirinkimas įvyko balandžio 9 d. 
O. Žilinskienės, vienos iš Maironio 
kuopos globėjų, bute.

Pagrindinę programą sudarė šei
mininkės pašnekesys apie mergai
tės bendrą išsilavinimą. Ji priminė 
mergaitėms, kad jos turėtų dau
giau dėmesio kreipti Į savo sielą, 
ne vien į išorinę išvaizdą. Papasa
kojo, kapi mergaitės turi elgtis su 
tėvais, vyresniaisiais, kaip laikytis 
draugijose. Pabrėžė, kad mergaitė 
turi rengtis kukliai ir pagal savo 
amžių. Taip pat reikia ir kukliai 
dažytis. Baigdama savo pašnekesį, 
p. Žilinskienė ragino perskaityti 
M. Pečkauskaitės knygą “Mergaitės 
kelias”, kur yra daug praktiškų 
patarimų. Po pašnekesio buvo įdo
mios diskusijos.

Išrinkta nauja pirmininkė Livi
ja Kasperavičiūtė perskaitė MAS 
centro valdybos aplinkraštį ir pra
vedė einamųjų reikalų svarstymą.

Po susirinkimo buvo vaišės, pa
ruoštos O. Žilinskienės.

Jūra G.

SAO PAULO,

Praeitą rudenį šv. Povilo mies
tas šventė savo 404 gimtadienį. Bu
vo didelės iškilmės sporto stadijo- 
ne. Lietuvius atstovavo ateitinin
kai ir Katalikų Bendruomenės cho
ras. šokom kalvelį ir malūną, žiū
rovų buvo 75 tūkstančiai.

Spalio mėn. brazilų katalikiško 
jaunimo organizuotame koncerte 
šokom lenciūgėlį. Koncerto progra
moje dalyvavo beveik visos S. Pau
lo aukštesnės mokyklos ir daug 
profesionalų menininkų (muzikų, 
dainininkų, šokėjų), tačiau nė vie
nas numeris nesulaukė tiek katu
čių, kaip lenciūgėlis.

Gruodžio 13, lietuvių misijų di
rektoriaus, kan. Z. Ignatavičiaus 
pakviesti, keliavome į Rio de Ja
neiro. Dalyvavom tarptautiniame 
pasirodyme Emigranto Dienos pro
ga, giedojome lietuviškose pamal
dose, išpildėm Maironio minėjimo 
meninę programą ir turėjom pasi
rodymą televizijoje. Mūsų menines 
pajėgas sudarė tautinių šokių gru
pė ir ateitininkų choras. Visi pasi
rodymai pasisekė gerai. Nenuvylė- 
me mus kvietusių sostinės lietuvių, 
kurie šia proga parodė mums dide
lį svetingumą ir nuoširdumą. Be 
visų pasirodymų dar aplankėme žy
mesnes vietas, pasinaudojom jūros 
malonumais ir įsigijome naujų 
draugų.

Sausio 26 turėjome kuopos šven
tę. Dalyvavo tik ateitininkai, tėve
liai ir draugai. 8 nauji nariai davė 
ateitininkišką pasižadėjimą. Ta 
pačia proga įvyko jau metus išgy
vavusio ateitininkų choro ir akor
deonų orkestro krikštynos. Choras 
gavo “Šatrijos”, orkestras “Vyties” 
vardą. Chore dalyvauja taip pat ir 
ne ateitininkai moksleiviai. Chorui 
nuo įsisteigimo dienos vadovauja 
mokytoja E. Kilčiauskaitė, orkest
rui konservatorijos studentė ž. 
Paukštytė. Krikštynų proga vado
vės gavo dovanų ir turėjo progos 
pajusti tėvų padėką už jų įdėtą 
darbą. Prisiminėme ir nenuilstantį 
tautinių šokių mokytoją P. J. Gui
gą.

Sausio 28 važiavom į vasaros sto
vyklą. Kartu meldėmės, dainavom, 
švietėmės ir maudėmės. Stovyklos 
nuotaikom atžymėti leidom “rim
tos” minties lakraštį “Borašudą” 
(tai toks vabaliukas, kuris stovyk
lautoją vis taikosi įžnybti). Greitai 
prabėgo septynios bendro gyvenimo 
dienos.

Vasario 23 kolonija minėjo Liet, 
nepriklausomybės sukaktį. Minėji
mas įvyko miesto teatre. Susirinko 
maždaug 2500 žmonių, tiek lietuvių 
tiek svetimtaučių. Retai S. Pauly- 
je tiek susiburia. Meninėje dalyje

BRAZILIJA

moksleiviai ateitininkai, pasitelkę 
lietuviškų mokyklų mokinius, pa
šoko tris šokius: kalvelį, kepurinę, 
ir malūną, šis pastarasis sukėlė to
kias ovacijas, kad pavargę šokėjai 
nors ir labai spyrėsi, bet vis tiek 
prisiėjo kartoti. Kai kurie svetim
taučiai ir rečiau į lietuviškus pa
rengimus besilanką tautiečiai jį 
matė tik pirmą kartą. Be to, moks
leiviai ateitininkai pastatė didžiulį 
gyvą paveikslą. Vienoj lietuviško 
kryžiaus pusėje buvo simbolinėmis 
figūromis pavaizduota laisvoji, an
troj pavergtoji Lietuva. Paveikslas 
daug kam ašaras išspaudė.

Energingas mūsų pirmininkas 
buvo nuvykęs į televizijos stotį tar
tis dėl programos. Jie pasiūlymą 
mielai priėmė ir dabar vyksta dis
kusijos dėl atlyginimo. Kai susitar
sime dėl kainos, vėl važiuosime į 
televiziją. Kančios Sekmadienį or- 
ganizavom jaunimo kryžiaus kelius 
ir Graudžių verksmų giedojimą.

Sutvarkėm kuopos albumą — tai 
yra mūsų veikimo istorija paveiks
luose.

Kuopa dabar turi 63 narius. Ti
kimės, kad narių skaičius paaugs, 
kai suorganizuosime šiemet pradė
jusius lankyti gimnazijas. Sekan
čiame susirinkime rinksime naują 
kuopos valdybą. Jai tad ir teks ši 
garbinga pareiga.

Romas Dovydaitis

• Bridgeporto, Chicagoje, šv. 
Jurgio moksleivių ateitininkų kuo
pa balandžio 20 minėjo savo veik
los penkerių metų sukaktį. Buvo 
pašventinta vėliava, po to įvyko 
bendri pusryčiai, iškilmingas posė
dis, filmas ir vakare šokiai.

o Šatrijos korporacijos susirin
kimas įvyko balandžio 20 Chica
goje, O. Stankaitytės namuose. 
Apie dramą pašnekesį pravedė Ri
čardas Ukrinas.

o Silvestras Balčiūnas, veiklus 
ateitininkas sendraugis, organiza
vęs ateitininkus Australijoje, imi
gravo į Ameriką, ir aplankė didžią
sias lietuvių kolonijas: Los Ange
les, Chicagą, Clevelandą ir New 
Yorką.

o Kęstučio korporacija Chicago
je išsirinko naują vyriausiąją val
dybą: Kazį Pabedinską, Praną Po
vilaitį, Juozą Dėdiną.

o Chicagos studentų ateitininkų 
šventė įvyko balandžio 27 Jauni
mo centre. Buvo pašventinta vėlia
va, vėliau įvyko bendri pusryčiai ir 
kandidatų priėmimas, šeštadienio 
vakare buvo pasilinksminimas.
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PAS PUTNAMO STUDENTES
Sekmadieni kovo 2, Putnamo 

mergaičių bendrabutyje, įvyko stu
denčių at-kių susirinkimas, kuris 
susidėjo iš dviejų dalių: kun. dr. V. 
Cukuro paskaitos ir šv. Kazimiero 
minėjimo. Susirinkimui pirminin
kavo T. Ivaškaitė, o sekretoriavo 
A. Kalvaitytė, šalia draugovės na
rių susirinkime dalyvavo ir Put
namo moksleivės at-kės bei kitos 
bendrabučio mergaitės, seselės, sve
čiai kunigai, moksleiviai at-kai iš 
Marijanapolio ir dalis lietuviško 
jaunimo iš Worcester, Mass.

Kun. R. Krasauskas pradėjo su
sirinkimą malda i šv. Kazimierą. 
Toliau buvo kun. dr. V. Cukuro 
paskaita “Menas ir krikščioniška 
dorovė”. Prelegento išsami paskai
ta, gilios mintys, sukėlė ir gyvas 
diskusijas, kurios, deja, dėl laiko 
stokos, turėjo būti trumpos.

Toliau buvo trumpas šv. Kazi
miero minėjimas. Pirmiausia G. 
Pauliukonytė padeklamavo K. Bra- 
dūno eilėraštį apie šv. Kazimierą. 
Z. Bernotaitė perskaitė trumpą re
feratą “šv. Kazimieras ir mes”. 
Minėjimą baigė V. Mitkutė, paskai- 
tydama iš Vaičiulaičio kūrybos.

Susirinkimas baigtas ateitininkų 
himnu. tli

STUDENTU KONCERTAS NEW 
YORKE

Vietos studentų at-kų iniciatyva 
bal. 26 d. buvo surengtas pavasa
rinis koncertas. Dalyviai buvo pa
rinkti iš pačių studentų, kurie New 
Yorke dar nebuvo prieš tai pasiro
dę. Programa taip pat buvo 
kruopščiai parinkta, kad būtų įdo
mi ir įvairi.

Dainos meną atstovavo Alvydas 
Karaša iš Baltimorės ir Nijolė Am- 
brazaitė, šiuo metu newyorkiškė. 
Abu jaunuosius solistus publika la
bai nuoširdžiai sutiko. Jie pavie
niui atliko lietuvių ir svetimtaučių 
kompozitorių kūrinius, o progra
mos gale padainavo duetą iš “Don 
Giovanni”.

Buvo atlikta ir pora dramatinio 
skaitymo numerių. Dramos stu
dentas Juozas Daubėnas su giliu 
veikalo supratimu paskaitė ištrau
ką iš V. Krėvės “Skerdžiaus” ir 
liūdną J. Biliūno “Brisiaus Galą”.

Diana Papievytė, per visą pro
gramą akompanavusi solistams, 
priedo paskambino Debussy ir 
Schumanno veikalus.

šokio sritis taip pat nebuvo ap
leista. Lina Skučaitė, judesį paly

ateitininku jąjįtncįa

dėdama žaismingu šypsniu, pašoko 
Johann Strausso “Polką” ir Pre- 
vart-Mercer-Kasma “Rudens La
pai”.

šis jaunų jėgų pasirodymas vi
suomenės buvo atlygintas gausio
mis katutėmis. G.

CHICAGA

Balandžio 13 į studentų pamal
das Jaunimo Centre susirinko kur 
kas daugiau, nes tą dieną buvo 
Chicagos ateitininkų draugovės su
sirinkimas. Po bendrų pusryčių, 
kurie jau tapo tradicija, susirin
kome į tą pačią koplytėlę, spėjusią 
persimainyti į salę, kur giesme Ma
rija Marija buvo pradėtas susirin
kimas. Valdybos narė S. Liulevi- 
čiūtė prezidiuman pakvietė pirm. 
I. Paliokaitę ir sekr. I. Breimery- 
tę.

Darbotvarkės centre buvo šv. Au
gustinas. Trys mergaitės — R. Ur- 
butytė, A. Žilevičiūtė, V. Krikšto- 
laitytė — kruopščiai paruoštuose 
referatėliuose supažindino su šven
tuoju įvairiais atžvilgiais. O kaip 
diskusijos? Buvo ir tokios: išsa
mios, įdomios, gyvos — žodžiu, 
kaip ir visuomet kad būna... (sic!)

“Ant trečiosios” kol. Stukas ek
rano pagalba nukėlė žiūrovus į jų 
pačių netolimą praeitį. R. Kr.

URBANA, ILL.

Urbanos studentų ateitininkų 
draugovė suruošė lietuviams stu
dentams rekolekcijas. Pakviestas 
draugovės kapelionas kun. Kazi
mieras Ruibys savo gražiais pa
mokslais suįdomino lietuvišką stu
dentiją. Studentai gana gausiai 
lankė jo pamokslus per abi dienas 
(kovo 29—30). Rekolekcijų tema 
“Sielos nemirtingumas”. Visi esa
me labai dėkingi kun. K. Ruibiui 
už pravestas rekolekcijas. V. C.

HAMILTONAS, ONT.

Šv. Kazimiero minėjimas
Kovo 9 vietos at-kai suruošė šv. 

Kazimiero 500 metų gimimo su
kakties minėjimą. Minėjimas pra
dėtas iškilmingomis pamaldomis 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. 
Mišias atlaikė vietos klebonas kun. 
dr. J. Tadarauskas ir šiai šventei 
pasakė pritaikytą pamokslą. Mišių 
metu buvo bendra komunija. Pa
maldose dalyvavo keturios vėlia
vos: bažnytinė, tautinė, moksl. at- 
kų ir skautų. Taip pat gražiai bu

vo papuoštas šv. Kazimiero pa
veikslas bažnyčioje.

Po pietų 5 vai. parapijos salėje 
įvyko iškilmingas aktas — koncer
tas. Minėjimą atidarė kuopos pirm. 
J. Pleinys, pakviesdamas į garbės 
prezidiumą dvasios vadą kun. dr. 
J. Tadarauską, J. Matulionį, KLB 
Hamiltono apylinkės pirm. R. Bag
doną, šeštadieninės mokyklos vedė
ją J. Mikšį, skaučių atstovę A. Vili
mienę, skautų J. Trečioką. Oficia
lioje dalyje vėl dalyvavo visos ke
turios vėliavos, šio iškilmingo mi
nėjimo pradžioje penkios moksl. 
at-kės davė įžodį, būtent: Br. Jakū- 
baitytė, S. Martinkutė, D. Domei
kaitė, N. Gurgždytė, L. Stanevičiū
tė. Davusioms įžodį, ženkliukus 
prisegė J. Matulionis ir dvasios va
das įteikė kiekvienai po knygą, 
“Jaunystės Maršą”, su įrašu. Po 
įžodžio buvo sveikinimai ir pa
skaita. Įdomią ir turiningą paskai
tą skaitė J. Matulionis.

Meninę dalį išpildė moksl. at- 
kės: Legenda apie šv. Kazimierą, 
solistai: Al. Laugalienė, V. Bigaus- 
kas ir Hamiltono lietuvių mišrus 
choras, vadov. muziko kun. Br. 
Jurkšos. šventė praėjo su labai 
geru pasisekimu. Parapijos salė bu
vo pilna žmonių.

Hamiltono sendraugių 
susirinkimas

Visuotinas narių susirinkimas 
įvyko kovo 29 d. parapijos salėje. 
Susirinkimą atidarė kuopos pirm. 
J. Pleinys, pakviesdamas pirmi
ninkauti inž. A. Ankudavičių ir 
sekret. B. Juozapavičienę. Po to bu
vo paskaita mokyt. J. Domeikos 
apie a.a. arkiv. Jurgį Matulaitį, ku
ris mirė prieš 30 metų Lietuvoje. 
Paskaitininkas gana vykusiai api
būdino arkivyskupo gyvenimą ir jo 
darbus. Kalbėtojas aiškiai pasisa
kė, kad lietuviai turėtų daryti vis
ką, kad arkiv. Jurgis Matulaitis 
būtų pripažintas šventuoju. Pa
skaita buvo įdomi, kruopščiai pa
ruošta. Po jos dvasios vadas kun. dr. 
J. Tadarauskas tarė žodį. Dvasios 
vadas kvietė visus daugiau melstis 
į arkiv. Jurgį Matulaitį, prašant jo 
palaimos ir kad galėtumėm jį grei
čiau paskelbti šventuoju.

Kuopos pirm. J. Pleinys padarė 
platų pranešimą apie at-kų veiklą. 
Pasirodo, kad vietos at-kų kuopa 
buvo veikli ir gyvai reiškiasi ko
lonijos kultūriniame gyvenime.

Pusiau slaptu balsavimu šiems 
metams išrinkta nauja valdyba: J. 
Pleinys — pirm., S. Orvidienė — 
vicepirm., A. Grajauskaitė — sek
ret., St. Verbickas — iždin. ir T. 
Verbickaitė — valdybos narys. Su
sirinkime pasitarta įvairiais reika
lais, numatytos tolimesnės veikimo 
gairės. Susirinkimas baigtas malda.

J. P.

119

25



Paskutinieji Lietuvos istorijos 
tyrinėjimo duomenys

II. GEDIMINAS, GELEŽINIS VILKAS IR 
JO DUKTERYS

AGIS CITRINA

Smulkių žinių iš Gedimino laikų 
neturime, nes istoriją Daukantas 
išrado tiktai gale aštuonioliktojo 
amžiaus. Tačiau šiek tiek stambių 
žinių ir pletkų yra likę.

Gediminas buvo vienas iš di
džiausių Lietuvos kunigaikščių. Lai
kotarpis, kuriame jis valdė, yra 
žinomas kaip Gedimino laikotar
pis. ŠĮ laikotarpį galime suskirs
tyti į tris periodus: pirmą, antrą ir 
trečią. Gediminas mirė savo gyve
nimo gale, kuris pasitaikė trečia
me periode. Yra labai įdomus fak
tas, kurio dar nė vienas Lietuvos 
istorikas nėra pastebėjęs, kad ne 
tik Gediminas, bet ir kiekvienas 
kunigaikštis mirė savo laikotarpio 
gale.

Gediminas labai daug kariavo. 
Vienas iš jo didžiausių nriešij buvo 
kryžiuočių Ordino magistras, kuris 
pasidarė labai turtingas, apiplėš
damas kaimynus, pažįstamus ir 
draueus bei nusukdamas daug že
mių iš savo giminių ir kitų didikų. 
Magistras buvo vienas iš labiau
siai gerbiamų asmenų.

Kai Gėdis, taip Gediminą vadi
no namie, po kokio karo spėdavo 
grįžti savo pilin ir, patogiai Įsitai
sęs soste, imdavo skaityti mėnesi
ni Lietuvos kunigaikščių draugijos 
leidžiamą biuletenį, viena iš io 
dukterų pribėgdavo prie jo, pabu
čiuodavo į kaktą ir mei’iai prašy
davo, kad jai nadovanotų Voluinę. 
Kijevą. Vitebską ar kokią kita ku
nigaikštystę. Gediminas, būdamas 
labai geras tėvas ir nenorėdamas 
bartis su dukterim, pasikeisdavo 
baltinius ir kailius ir išiodavo už
kariauti savo dukrytės užnrašvtos 
vietovės. Tačiau jam toks karia
vimas po kiek laiko labai nusibodo, 
net įkyrėto (nes jis turėto daug 
dukterų) ir jis nutarė griežtai su
stabdyti savo dukrelių prašymus. 
Grįžęs jis pareiškė dukroms, kad 
jis daugiau jokių kunigaikštysčių 
nemėgins užkariauti, ir jeigu jos jų 
taip labai nori, tegul išteka už tų 
vietovių kunigaikščių. Dideliam io 
nustebimui, visom dukrom šita 
mintis labai patiko, ir tos tuoi tarp 
savęs pradėjo derėtis, kuri už ko
kio kunigaikščio tekės. Jis greitai 
visas dukras išleido, o jų vyrai, 
norėdami namie ramybės, pripaži
no Gediminą valdovu, šiuo būdu 
Gediminas gavo pusę Rusijos, bu
vo laikomas labai geru diplomatu 
ir galėdavo kas mėnesį baigti L.D. 
K. biuletenį.

Kartą bemedžiodamas Gedimi
nas pasiekė Gedimino kalną ir la
bai nustebo ir nudžiugo radęs kal
ną jo vardu pavadintą. Ant šio 
kalno jis nutarė sustoti pailsėti. Tą 
naktį jis sapnavo geležinį vilką, 
smarkiai staugiantį ant kalno vir
šūnės, ir persigandęs pabudo, nes 
pamanė, kad jo žmona jį šaukia.

Daugiau naktį nemiegojęs, Gedi
minas ryte nutraukė artimiausiu 
keliu pas Krivių Krivaitį, žinomą 
mintytoją ir sapnų aiškintoją. Ge
diminas, kaip didysis Lietuvos kar
vedys, buvo priimtas be eilės, nors 
daug piliečių su įdomiais sapnais 
sėdėjo laukiamajame kambary. 
Krivaitis jį šiltai sutiko, pasiūlė 
stiklą rūgusio pieno ir bulvių ske
veldrų (potato chips) ir pasiguldė 
ant sofos. Gediminas energingai iš
dėstė savo sapną, šiek tiek net pa
vaidindamas. Krivių Krivaitis pa
galvojo ir šitaip prabilo: “Sapnas 
labai įdomus ir sudaro ypatingai

MEDITACIJA TIES ADOMA KOJINE
Mizantropų apsuptas jaunuolis 

niekada neturi pamiršti savo jau
natviškos pareigos — juoktis! Iš 
tikrųjų — kodėl ne? Pradedant 
tais, kurie nekentė pasaulio, ir bai
giant suplyšusią kojine — visur 
galime įžiūrėti humoristinį atspal
vį. Tada galime juoktis, uždarę sa
vo kambario duris, štai ir ši dry
žuota kojinė, kurią močiutė jau 
trečią kartą bando sulopyti. Ne
noriu jos mesti, nes per ilgus dė
vėjimo metus esu prie jos prisiri
šęs, o ji kiekvieną kartą, kai tik 
užsimaunu, pamažu skiria siūlą 
nuo siūlo, vieną pertraukdama, ki
tą palikdama sekančiam kartui. 
Jei gerai įsiklausyčiau, tai siūlų 
pokštelėjimas būtų tartum kojinės 
juokas, štai ir vėl praplėšiau.

Tai nėra didelė skylė. Ji dide
lės žalos nedaro, nykštis per ją iš
lįsti negali. Bet su tokia kojine ne
gali vaikščioti. Dvidešimtame am
žiuje nėra padoru vaikščioti ap
driskusiam it kokiam proletarui. 
Nesvarbu, kad to niekas nematys, 
bet vistiek galvoje suksis mintis 
— mano kojinė suplyšus, ir tai ne
paprasta kojinė, sakyčiau visų ko
jinių kojinė. Tai močiutė ir ado, 
retkarčiais užsiuva dryžuotą lopą, 
o retkarčiais nedryžuotą, o kartais 
apsieina visai be lopo. Matau, ji 
pakelia siūlą ir didingai jį veria 

reikšmingą psichologinį momentą. 
Geležinio vilko vaizdas atrodo 
esąs tamstos, Gedimine, egoistinio 
pobūdžio pasąmonės reiškinys, ku
ris, nekontroliuojamas miego me
tu, pasidarė realybės objektu sap
ne. šis objektas, iškilęs į pavir
šių, reikalauja išraiškos. Taigi, lie
ka tik imtis akcijos, kuri kompen
suotų šiuos neišreikštus jausmus. 
Geriausias būdas būtų sukurti ką 
nors konstruktyvaus ir didelio, nes 
egoistinis jūsų jausmų elementas 
to reikalauja. Todėl jeigu Jūs pa
statysit d'delį miestą, jūs, kaip tas 
vilkas, galėsit stovėti ant kalno ir 
staugti, ir džiaugtis miesto didybe 
bei gražumu.

Gediminas, gražiai padėkojęs 
Kriviui, išėjo susimąstęs ir susi
maišęs. Grįžęs prie savo kalno, jis 
įkūrė Vilnių ir tenai apsigyveno, 
bet nors ir labai stengėsi, vilko 
daugiau niekada nesusapnavo.

(Gal bus daugiau).

nėr adatos skylutę, o paskui, atsi
kosėjus dramatiškai ir pasitaisiusi 
akinius, pamažu šį naują siūlą 
įterpia tarp senų kojinės siūlų. 
Rezultate, sakyčiau, gaunasi po- 
viškas efektas. Mat paskutinį kar
tą ji naudojo ryškiai raudoną siū
lą, o šiandien dar ryškesnį mėly
ną, o jeigu gerai įsižiūrėčiau, ras
čiau ir žalio lopo likučius. Tas ža
lias lopas irgi turi savo įdomią 
istoriją, gal tiksliau ne pats lo
pas, bet ta skylė, kurią jis lopo. 
Ji tada dar buvo nauja kojinė, ko
jinė be chraketerio, dar neatitiko 
visiems kojos kontūrams, bet jau 
tada buvo aišku, kad tai nepa
prasta kojinė. Tai buvo mudviejų 
pirmas vakaras drauge. Aplinkui 
ūžė šokėjų poros, o mudu stovė
jom palei sieną ir stebėjom. Esu 
tango specialistas, ir keletą kartų 
skaudžiai kentėjau nuo pergreitos 
polkos su ragučiais, kurią kaip tik 
dabar orkestras ir grojo. Tuo metu 
dar nežinojau, kokius šokius ji 
mėgsta, bet, artėjant miniai prie 
mūsų, išgirdau tylų siūlo pokšte
lėjimą ir, nenorėdamas toliau 
kenkti kojinei, skubiai pasitrau
kiau iš salės. Nuo tada prasidėjo 
mūsų bičiulystė, ir dabar kartas 
nuo karto sėdžiu palei krosnį ir 
atydžiai akim seku močiutės ran
koje adatą.
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<0 ŠACHMATAI
RAŠO K. MERKIS

Kyla jaunosios jėgos Amerikoje. 
JAV meisteris Bobby Fischer (15 
metų) kvalifikavosi į tarpzonines 
rungtynes Jugoslavijoje. Kelionės 
lėšas jam paskyrė viena TV stotis. 
I tas pirmenybes suvažiuoja žy
miausi pasaulio meisteriai. Kitas 
amerikietis, William Lombardy, 21 
metų iš N.Y., praeitais metais lai
mėjo pasaulio jaunių čempiono 
vardą, dabar jis grįžo iš garsiojo 
Mar del Plata turnyro Argentino
je, laimėjęs antrą vietą, priešaky 
didmeisterio Panno ir kitų meiste
rių. Prie jų reikia pridėti dar du 
latvius: Edmar Mednis, 21 metų, 
stovi aštuntuoju tarp Amerikos 
meisterių! Ivars Kaime, 18 metų, 
Pennsylvanijos ir JAV kolegijų 
meisteris, praėjusį rudenį įveikė B. 
Flscerį ir pirmuoju baigė didžia
jame Milwaukee turnyre. O kur gi 
mūsų jaunieji, kodėl nesulaukiame 
iš savųjų tarpo iškilesnių šachma
tų meisterių? Atsakymas papras
tas: per mažai dėmesio skiriame į 
šachmatų prieauglį.

Jaunųjų grupė Bostone jau turi 
kelioliką berniukų (8—13 metų). 
Juos mokina vietos šachmatų va
dovas K. Merkis. Būtų gražu, kad 
Bostono pavyzdį pasektų Chicagos, 
Mew Yorko, Detroito, Toronto ir ki

MINTYS PAVASARĖJANT
PLUNKSNA GRAUŽYTĖ

Nenoriu Petro, jis per plonas; 
Nemėgstu Vinco, jis per trumpas; 
Dar kiek geriau patiktų Jonas, 
Tik nosis jo per daug sukumpus...

Pasenęs Juozo oldsmobilis,
Banko knygelė susiplojus;
Antano visiškai nemyliu, — 
Tegul jisai nukrato kojas.

Kietai prieš juos nusistatysiu: 
Man vyrai tik šiaudai, tik šienas! 
Nes ką aš, vargšė, besakysiu, — 
Nežiūri į mane nei vienas...

Norėjau įtikinti Vilių,
Jog dviese gyventi pigiau,
O jis tuoj pareiškė: — nemyliu, 
Prašau, nekalbėkim daugiau.

Diplomus jam savo parodžiau, 
Lai žino, kad aš ne avis, 
O jis tik pakilo be žodžių 
Ir užtrenkė smarkiai duris. 

tų miestų lietuvių šachmatų klu
bai.

Gediminas Kuodis, 13 metų, lai
mėjo antrą vietą Bostono “School
boy” varžybose su 4-1 taškų. Jis 
įkeltas į Mass, valstybės mokslei
vių baigmę. Kitas 13 metų lietu
viukas Algis Makaitis surinko 3 
taškus. Jam atiteko dovana už 
trumpiausią turnyro partiją prieš 
vieną įėjusių į baigmę. Baltais lo
šė O’Keefe, juodais A. Makaitis. 
I.e4 e5 2. Žf3 Žc6 3.Rc4 Žd4?! 4.Ž: 
e5 ir įkliūva į žinomas pinkles. 
4...Vg5!* 5.Ž:f7 V:g2 6.Bfl V:ek+ 
7.Re2 Žf3! matas.

A. Makaitis

abcdefgh

R. O’Keefe

Diagramoje padėtis po 4...Vg5!

Gyvenimu aš nusivyliau, 
širdyj švaistos vėjas šiaurys, 
Man liūdna, kad Vilius nemyli. 
Ir metai, kad trisdešimt trys...

*»*
Importuojamos mašinos, 
Importuojami dažai, 
Siūlai, adatos ir džinas, 
Ir ko daug ir ko mažai, 
Tik kažin kodėl taip yra, 
Nieks neimportuoja vyrų...

Kai pavasaris artėja 
Ir praeina Gavėnia, 
Taip bernai tie praretėja 
Nei kur dingsta nežinia, 
O kai nauji lapai želia, 
Ilgesys širdelę gelia...

Iš Detroito ar New Yorko, 
(Nors jų nosys būt kaip morkos). 
Paskutinį grašį duotum, 
Kad kas vyrų importuotų...

ATEITIES GARBĖS 
PRENUMERATORIAI

P. Vaicekauskas, Detroit, Mich. 
Kun Dr. A. Juška, Chicago, Ill.

Rič. Kontrimas, Ames, Iowa 
Prel. F. Bartkus, Cleburne, Texas 
Dr. J. Balčiūnas, Strasburg, Ohio 
K. Eungarda, Hamilton, Ont., 
Kaz. Mikšys, Hamilton, Ont., 
Prel. Ign. Valančiūnas, Philadel

phia, Pa.
Kun. Dr. J. Starkus, Bayonne, N. J. 
Kun. J. J. Raštutis, Amsterdam,

N. Y.
Prel. P. Juras, Lawrence, Mass.
Dr. Ac. Šidlauskaitė, Ottawa, Ont., 
Kun. B. Gauronskis, Ansonia, Conn. 
V. Indrulėnas, Chicago, Ill.
Dr. P. Kisielius, Cicero, III.
Kun. L. Jankus, New York

MAS Vytauto Endziulaičio kuo- 
oa Brockton, Mass., iš savo metinės 
šventės gauto pelno Ateičiai pasky
rė 17.50 dol. Nuoširdus ačiū visiems.

Administracija

ATEITININKŲ FEDERACIJAI
aukų atsiuntė MAS Vyt. Endziulai
čio Brocktono kuopa metinės šven
tės pelno 10 proc. — 7.50 d">l. Atei
ties administracijos rengto kon
certo Brooklyne gauto pelno 10 
proc. — 40.50 dol. SAS Chicagos 
dr-vė parengimų pelno 70.60 dol.

Labai nuoširdžiai dėkojame.
At-kų Federacijos Valdyba

ATEITININKU FEDERACIJOS 
VALDYBA

prašo visus ateitininkus sendrau
gius nedelsti atsilyginti (3.00 dol.) 
už prisiųstą knygą šv. Pijus X. At
siminkite, kad kiekvienas nrimi- 
nimas Federacijos iždui kaštuoja 
anie 30 dol. Neskriauskime patvs 
savęs. AF Valdyba

NAUJI LEIDINIAI

Antanas Škėma — ŽVAKIDĖ, 
dviejų veiksmų vaidinimas, išleido 
Darbininkas Brooklyne, 101 psl., 
aplankas dail. R. Viesulo. Kaina 
nepažymėta.

Aloyzas Baronas — VALANDOS 
IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai 
ir legendos. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje, aplan
kas dail. A. Kurausko, 77 psl., kai
na 1 dol.

Draugo Knygyno katalogas, kur 
apžvelgtos visos Draugo dienraš
tyje gaunamos knygos, 48 psl.

• Vokietijos ateitininkai sen
draugiai leidžia savo biuletenį — 
Mūsų žinios. Kovo numeryje pri
simenama šv. Kazimiero sukaktis, 
poniežiaus Pijaus XII vainikavimo 
sukaktis, jubiliatai (dr. P. Karve
lis, kun. St. Yla, prof. A. Maceina) 
ir duodama kronikos žinių iš Vo
kietijos ateitininkų gyvenimo.
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VYTAUTO AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

L I E T U VA
YRA GERIAUSIA DOVANA ĮVAIRIOMS PROGOMS

Albumo vaizdai kalba apie Lietuvą vi
siems suprantama kalba, todėl jis tinka 
visiems, nežiūrint, kas kokia kalba be
kalbėtų.

Albumas LIETUVA yra gražiau
sia dovana vardinių ir gimtadienių pro
gomis.

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti.

Užsakymus siųsti:
ATEITIS,
916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N. Y.

Kaina 6 d o 1 .

..................................................................................................................................................................................................................................................111111111111111111111111 . .......................m............... ..............................................................................

ATEITININKE, ar turi savo bibliotekoje

PROF. STASIO ŠALKAUSKIO

ATEITININKŲ IDEOLOGIJĄ

ALFOS SUŠINSKO

JAUNYSTĖS MARŠĄ

NAUJA LEIDINj

ŠV. PIJUS X.
ATEITININKŲ SĄJŪDŽIO ĮKVĖPĖJO GYVENIMO IR VEIKLOS BRUOŽAI.

ŠIUOS LEIDINIUS GALIMA UŽSISAKYTI ATEITIES ADMINISTRACIJOJE, PRI- 
SIUNČIANT $3.00 UŽ ATEITININKŲ IDEOLOGIJĄ IR ŠV. PIJUS X IR $2.00 UŽ 

JAUNYSTĖS MARŠĄ.

Platintojams duodama 25% komiso

ATE3TIS, 1958 M. NR. 5

Sv. Hb'. l\b
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