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PRO LEDO LANGĄ

V. Dcbužinskis — Skausmingoji Motina

Vienoje Europos sostinėje kadaise mokėsi jaunuo
lis. Buvo iš turtingų namų, tai kas rytą automobiliu 
jj vežė į rinktinę gimnaziją. Ir ne bet kokiu automo
biliu! Geriausiu limuzinu! Praeitų metų modelis jam 
buvo per prastas, ir gėda buvo išlipti iš tokio prie gim
nazijos durų.

Švarutėlis, baltutėlis, peteliškė po kaklu, kelnės 
kaip kardai sulygintos. Atrodė, kad šis taip praplauks 
pro gyvenimą, niekur nenorėdamas pridėti rankų.

Bet 1941 jis buvo Lietuvoje, ir birželio naktį jj su 
tėvais išvežė j Sibirą. Okupantai daug tūkstančių iš
plėšė iš tėviškių ir išgabeno į taigas, kur laukė sun
kūs darbai, spygliuotos stovyklos, sargybiniai, badas ir 
vargas. Atsidūrė ir anas jaunuolis, ir visi manė, kad 
šis pražus. Tačiau su ištrėmimu atsivėrė jo dvasios 
gelmės: jis suprato padėtį ir kantriai, su dideliu su
manumu nešė savo dalią.

Netrukus jį ištrėmė dar toliau, į tokią sritį, kur 
žiema sunki, kur kaukia sniego pūgos. Nebuvo nei 
kur galvos priglausti. Ir čia jaunuolis su savo na
miškiais nepražuvo. Iš sniego pasidarė trobelę, kurioj 
galėjai pasislėpti nuo šalto vėjo. Jų gūžtoje nebuvo 
langų. Ir kaip juos padarysi, kad niekur nėra stiklo. 
Tačiau vargas — geras mokytojas, ir jie sugalvojo — 
langus įdėjo iš ledo. Per juos įeina dienos šviesa, ir 
sniego trobelėje jauku ir gera. Ir kiek džiaugsmo 
jiems buvo! Ir vargas atrodė daug lengvesnis.

Kai pavasaris skleidė beržų lapus, anas jaunuolis 
ne kartą padėjo lietuviams, taisydamas jų valtis, savo 
gyvybę ir sveikatą statydamas į pavojų. Jis turėjo 
tiek entuziazmo, sumanumo, kad ir kitiems darėsi 
lengviau.

Tai viena iš daugelio tragiškų istorijų, kurias pri
simename su birželiu. Tiesa, nenorįs prisiminti. Tai 
atsibodę. Nėra laiko prisiminimam, kai daugel pato
gumų ir automobilių mus šaukia. Šaukia ir glemžia, ir 
patys nepamatome, kaip mūsų sielos langai apledėja. 
Į visa žiūrime patogumo ir naudos akimis. Nejaučia

me, kad ir ištaigus namas, su televizija, su kilimais, 
su automobiliu garaže, gali būti daug skurdesnis už 
aną sniego gūžtą, kai ledo langus įstatome į savo 
sielą.

Ir reikia šiandien drąsos neturėti to “ledo lango”. 
Reikia drąsos be savęs matyti dar savo artimą, nors 
truputį savęs atsižadėti kitų labui. Reikia ryžto nu
eiti į susirinkimą, įsijungti į organizaciją, kai kur kas 
lengviau numoti ranka ir pasakyti: “Nieko naujo, vi
sa pabodę! Nenaudinga!” Geriau nuslinkti automo
biliu į pajūrį, užsukti į kiną, nei nueiti į trėmimų mi
nėjimą. Bet ar tai nėra mūsų lietuviškai dvasiai Si
biras?

Žinau, pasakysite: neminėkite Sibiro. Tai bai
siausiai įkyrėję. Mes, jaunieji, neprisimename. Sako, 
mūsų tėvų gadynėje kažką vežė. Taigi, vežė ir dabar 
vyksta tas pats okupuotoje Lietuvoje. Ir dabar iš
tremia į Sibirą mūsų gimines, draugus, brolius. Tai 
ir verčia pagalvoti, nors truputį pamąstyti: ar mes 
neturime pareigos kalbėti už tuos, kurie negali, kurie 
kenčia persekiojimą ir vargą? Ar mes tylėsime prieš 
daromas neteisybes, prieš naikinamą mūsų tautą? Ar 
mes tyliai pasitrauksime į patogumų medžiojimą — 
patys savanoriškai atsidursime dvasios Sibire?

Grįžkim vėl prie ano jaunuolio. Mokėjo ir jis 'va
žinėti puikiu automobiliu, kaip ir mes kad mokame. 
Sugebėjo dailiai rengtis, kaip ir mes. Bet jis nežuvo 
savo tautai, kai reikėjo parodyti energijos, sumanu
mo, susiklausymo.

Tą patį ir mes gyvename dabar: mūsų lietuviš
kai visuomenei reikia daugiau energijos, entuziazmo; 
reikia kalbėti ir veikti už tylinčius ir persekiojamus 
tremtinius, burti visus naujiems kūrybos žygiams ir 
pavergtos tėvynės išvadavimui. Tad praverkime jau
nystės rankas kilniam darbui; nutirpdę ledo langus, 
įsileiskime artimo meilės šviesą ir entuziazmu, veik
lumu žėrėkime visiems.

A. D.
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K A 1 'airaS
IŠ RANKŲ 

išspręsta
ALFA SUŠINSKAS

Žmogų ištinka nelaimė, kai jam 
automobiliu bevažiuojant, vairas iš 
rankų Išslysta. Taip neretai atsi
tinka, pusiausvyros netekus.

Augštai iškilęs ant lentinio pa
dėklo namų statytojas, nebetekęs 
fizinės pusiausvyros bedirbdamas, 
nukrinta ir susižeidžia, ar net ir 
užsimuša. Kūninė pusiausvyra yra 
būtina visokiame darbe.

Kas automobiliui yra vairas, tas 
žmogaus gyvenimui — dvasine pu
siausvyra: kai ji iš žmogaus savi
tvardos išsprūsta, jis atsiduria ap

gailėtinoje būsenoje, susilaukda
mas nemalonių ir liūdnų vaisių.

Dvasinė pusiausvyra yra norma
lus elgesys įvairiose būsenose, besi
vadovaujant sveiku galvojimu ir 
nepasiduodant jausminėms kraš- 
tutinybėms.

Pusiausvyra yra dvasinis elgesio 
vairas, žmogų vedąs tinkamu ir 
naudingu gyvenimo keliu. Jos ne
betekdamas, jis kenkia sau pačiam 
ir kitiems nemaža žalos pridaro. Ji 
yra viena iš sąlygų žmoniškai elg
tis, ir be jos neįmanomas tarpu-

šv. Jonas Krikštytojas

savinis sugyvenimas; ji taip pat 
yra viena iš pagrindinių savybių, 
būtinų visiems luomams ir kiek
vienam darbui. Ją prarasdamas, 
žmogus ima elgtis, lyg nenormalus 
būtų. Iš tikrųjų, tuo metu jis ir 
pasidaro ne^onormalus, nes ji yra 
dvasinio normalumo ženklas, ir jos 
trūkumas sumažina sveiką galvo
jimą.

Jei žmogus dažnai nebetenka 
dvasinės pusiausvyros, jo elgesys 
dažnai atrodo keistas; jei nuolat 
jam jos trūksta, jis būna nepasto
vus, nenuoseklus ir sau pačiam 
prieštaraująs savo sprendimais.

Dvasinei pusiausvyrai palaikyti 
labai padeda įprotis save kontro
liuoti. O norint sugebėti save kon
troliuoti, reikia gyventi dvasiniu 
savitvardos gyvenimu.

Sėkmingiausia savitvardos puo
selėtoja yra gili ir nuoširdi religi
nė praktika, visą žmogaus gyveni
mą persunkianti atsidavimu Dievo 
valiai. Iš religinio gyvenimo kylan
ti savitvarda yra patvariausia. Ji 
padeda įvykius ir žmones vertinti 
amžinybės mastu; kiekvienam 
veiksmui ji duoda santūrumą ir pa
deda išvengti kraštutinybių. šito
kia savitvarda yra didelė jėga; ji 
tvarko žmogaus jausmus, ugdo at
sparumą prieš nepastovumą ir su
teikia jėgos atsilaikyti prieš liki
mo kirčius nepalūžtant. žmogus, 
negyvenąs gaivinančiąja religija, 
skaudžiam likimo smūgiui jį pa
lietus, dažnai praranda dvasinę 
pusiausvyrą ir savo gyvenimą nere
tai baigia tragedija.

Moteriškė pradėjo blogai jaustis. 
Visur ji išvaikščiojo pas gydytojus, 
bet jos sveikata vis silpnėjo. Paga
liau gydytojai susekė vėžį ir ope
ravo. Po kiek laiko jis vėl pradėjo 
ardyti jos kūną. Ir vėl operavo. 
Tačiau vėliau ta pati liga pasalū
nė ir vėl sulapojo. Moteriškei ne
beliko jokios vilties pasveikti.. .

Neturėdama aiškaus religinio gy
venimo ir nesugebėdama atsiduoti 
Dievo valiai ir į savo ateitį žiūrėti 
pro gyvos amžinybės šviesą, ji ne
beteko pusiausvyros, o su ja ir no
ro begyventi.

Tuo tarpu daug žmonių nepagy
domai serga ir nemažiau už ją ken
čia, ir pamažu rengiasi amžinojon 
tėvynėn, visiškai atsiduodami Kū
rėjo valiai ir neprarasdami dvasi
nės pusiausvyros: religinė šviesa 
jiems nušviečia likusią žemės ke
lionę.

Aštrius ir lemtingus gyvenimo 
smūgius pakelia iškelta galva tie, 
kurių protas yra nukreiptas į Vieš
patį ir kurių širdis yra pilna Jo 
meilės.
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žemaičių Kalvarija, vaizdas nuo kapinių kalno, čia liepos pradžioje tūkstančiai žmo
nių susirinkdavo j didžiuosius Kalvarijos atlaidus.

Pasaulio Kūrėjas yra įdiegęs 
žmoguje įvairius jausmus, ir tvar
komi jie yra naudingi. O jų tvar
kyti žmogus nesugeba, jei jis savi
tvardos neturi. Netvarkomi jaus
mai išmuša žmogų iš normalios 
elgsenos, pirma jį išstumdami iš 
dvasinės pusiausvyros. O kai jaus
mai pusiausvyros nebetenka, jie 
viską ardo, griauna, iš žmogaus 
sveiką galvojimą atimdami.

Paimkime kad ir pyktį. Kaip at
rodo įtūžęs žmogus? Jo veidas iš- 
sikreipia, akys išsiplečia, pabąla, o 
žodžiai ir veiksmai nebetenka kon
trolės, nes pyktis jame sumažina 
ar net ir sunaikina dvasinę pu
siausvyrą. Nebūdamas įtūžęs, jis 
niekuomet taip nekalbėtų ir nesi
elgtų. Beveik visada tenka žmo
gui gailėtis dėl to, ka lis pasako ir 
padaro pykčio įkarštyje.

Pyktis dažnai yra susiies su 
kerštu: mažu, didebu, trumpai ar ir 
ilgai trunkančiu. Kerštas gali kilti 
dėl tikrai patirtos ar tik dėl įsi
vaizduotos neteisybės. Koks jis be
būtų ir dėl to bekiltu, lis visada 
išstumia žmogų iš dvasinės pusiau
svyros, neretai antemdydamas gal
vojimą iki pamišimo.

Vaikinas isimvlėio mergina. Su 
ja kiek pavaikščiojęs, jis pradėjo 
jai pirštis vedybomis. Tačiau ii ne
mylėjo jo ir nenorėjo už jo tekėti: 
jos įsitikinimu, ne lai iis buvo 
skirtas. Jis gi klaidingai galvojo 
manydamas, kad ji jau iam pri
klausė. Ir taip jos atsisakvmas už 
jo tekėti išmušė jį iš pusiausvyros 
Negyvendamas savitvardos gyve
nimu ir keršto apakintas, iis eme 
pinti nusikalstamus planus: jis 

siekė ją sunaikinti... Dėl merginos 
nužudymo atsidūręs teisme, jis at
sipeikėjo, bet jau buvo pervėlu. O 
jis nebūtų praradęs dvasinės pu
siausvyros ir nusikaltėliu nebūtų 
patapęs, jei būtų pagyvenęs gyvu 
religiniu gyvenimu: tada jis būtų 
supratęs, jog ne ji yra Viešpaties 
jam skirta ir būtų j ieškojęs sau 
skirtosios.

Sustokime ir ties pavydu. Jis yra 
stipri aistra ir žlugdomai veikia 
tiek pavyduolio kūną, tiek ir jo 
galvojimą: jis ardo nervus, trikdo 
kraujo apytaką ir kliudo teisingai 
galvoti. Pavyduolis kuo įmanyda
mas žemina pavydimąjį, nenaudin
gai jam pataria, nepripažįsta 
jo gerų darbų ir stengiasi jam 
kenkti. Taip būna tik dėl to, 
kad pavydas iškreipia žmo
gų iš dvasinės pusiausvyros kelio.

Kiekviena nevaldoma aistra duo
da tą patį vaisių: išmuša iš sa
vitvardos rankų dvasinį vairą — 
pusiausvyrą.

Panašiai būna ir su vadinamais 
kilniaisiais jausmais: ir juos tenka 
pajungti savitvardai.

— Mano Antaniukas niekaip ne
galėjo to padaryti: tai kitų vaikų 
darbas, — kryžiuojasi motina, sū
nų gindama nuo kaltinimo, kad 
jis kaimynų langą išmušęs. O bu
vo žmonių, kurie matė, kaip jis ak
menį į langą paleido.

Kodėl ši motina šitaip elgiasi? 
Jos didelė motiniška meilė savo 
vaikui neturi pakankamai dvasi
nės pusiausvyros. Dėl to ji ir ne
sugeba teisingai spręsti apie savo 
vaiko elgesį.

Draugiškumas yra naudinga ver
tybė žmonių gyvenime. Betgi ir 
jis neturi iškrypti iš pusiausvyros 
ir užmerkti akių negeriems drau
go poelgiams pamatyti ir tinka
mai jiems įvertinti. Neretai pasi
taiko, kad draugas nevykusius ir 
net blogus savo draugo veiksmus 
teisina ir laiko juos kilniais.

— Jis yra mano draugas, ir dėl 
to jis negali blogai pasielgti, — 
yra aklo, pusiausvyros neturinčio, 
draugiškumo sprendimas.

Darbštumas — palaimos šalti
nis. Tačiau ir jis, patapęs kraštuti- 
niška aistra, išplėšia iš žmogaus 
pusiausvyrą, jį pavergdamas, nevi- 
suomenišką padarydamas, pagaliau 
net jo sveikatą sunaikindamas.

Ir didelė laimė dažnai atima iš 
žmogaus dvasinę pusiausvyrą, jei 
ir ji nesilaiko savitvardos, ir tada 
žmogus irgi pasuka į nebekontro- 
liuojamo elgesio kelią.

Įvairūs dvasiniai sukrėtimai, 
skaudūs pergyvenimai taip pat gali 
neigiamai paveikti normalų žmo
gaus elgimąsi, jei jis neįvalioja su
sivaldyti ir į įvykius žiūrėti pro 
religinę šviesą.

Ypač politiniai, idėjiniai ir pa
saulėžiūriniai sąjūdžiai turi steng
tis savuosiuose dvasinę pusiausvy
rą ugdyti, šitokie sąjūdžiai yra lin
kę eiti kraštutinybių keliu ir nie
kinti, kas yra nesava.

Dvasinė pusiausvyra yra viena iš 
žmoniškumo išraiškų. žmogaus 
gyvenimo laivelį ji ramiai išvai- 
ruoja per šėlstančias gyvenimo 
audras ir jį sveiką įsuka į amžinąjį 
Viešpaties uostą.
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VANDA AUGUSTAITYTE

Pasaulyje yra du dideli uostai: 
tai New Yorkas ir Rctterdamas. 
Koks supuolimas, kad man teko 
palikus vieną, įplaukti į antrą.

Buvo saulėta kovo pabaigos die
na, kai mūsų laivas, pasiekęs Olan
diją ties Hoek van Holland, pa
suko Naujuoju Kanalu krašto gi
lumom Okeano laivas siauručiu 
vandens keliu šliaužte šliaužė per 
žaliuojantį kraštą.

Įplaukėme beveik į patį Rotter- 
damo centrą. Karo metu jis buvo 
sugriautas ir dabar moderniškai 
atstatytas, šiame mieste įdomus 
Boymano muziejus, kur senųjų 
olandų tapytojų paveikslai, o ypač 
garsūs 17 šimtmečio naturmortai 
žavi akį savo subtilumu ir realiz
mu, štai musė ant rožės lapo —lyg 
gyva, net norisi ją nubaidyti. Ar
ba vandens lašas, — rodos, prisi
liestum, — ir jis nusiristų.

Keliautojas, kuris neturi daug 
laiko, o norėtų pamatyti visą Olan
diją, būtinai turėtų sustoti Haeoie 
ir aplankyti miniatiūrinį miestą 
Madurodam. Tikrenybėje tai yra 
daugiau negu vienas miestas. Tai 
yra mažytis pasaulis, vaizduojąs 
visą kraštą (mastelis 1:25). Istori
niai pastatai ir gotiškos katedros, 
iš kurių sklinda švelni vargonų 
muzika, atsispindi kanalų vande
ny. Buriniai laiveliai supasi eže
rėliuose, virš žaliuojančių pylimų 
vėjo malūnai suka sparnus; okea
niniai laivai pakraunami uosto 
prieplaukoje. Pavaizduotos ištisos 
gatvės su siaurais, būdingais olan
diškais namukais ir staiga jų tar
pe — moderniškas pastatas, galįs 
konkuruoti su New York Times 
Building, kurio bokšte, nuo besisu
kančios juostos, įskaitomos pasku
tinės naujienos. O kai saulei nusi
leidus, tamsuma apglėbia slėnį, su

žiba geltonos, raudonos, melsvos 
švieselės. Katedrų vitražai, gyve
namų namų langai, gatvės lempos, 
prožektoriai, jūros švyturys ir ge
ležinkelio signalai skleidžia savo 
šviesą, ir kaip tikrame mieste, ga
lima pamatyti šalia apšviestų ir 
tamsius langus. Uosto vandeny šo
kinėja laivų švieselės, o aplink visą 
tą mažytį pasaulį, lyg gyvačiukės 
su geltonom akim, raitosi lekią 
traukiniai. Ir tada Madurodam 
gražuolė, Madurodam geradarė su
žiba visam savo pasakiškam gro
žyje. Geradarė? Kodėl?

štai jos istorija: kartą nedidelėj 
karalystėj ramiai sau gyveno ma
ža tauta, bet žiaurūs ir ambicingi 
žmonės užplūdo kraštą, skleisdami 
mirtį ir nelaimes. Po daugelio me
tų, pašvęstų kovai už laisvę, ma
žosios karalystės gyventojai atga
vo savo nepriklausomybę. Bet ko
kia kaina! Kiek tuščių vietų jau
nimo gretose! Tų jaunų didvyrių 
atminimui, vieno iš jų — George 
Maduro, kuris žuvo koncentracijos 
stovykloj, tėvai, paskyrė pinigų 
tam, kad būtų sukurtas paminklas, 
simbolizuojantis Olandijos atsista
tymą. Tas paminklas — Maduro
dam. Pelnas, kuris gausių turistų 
sunešamas, skiriamas studentų sa
natorijai.

Ar tai neprimena mūsų brangios 
tėvynės likimo? O kad taip ir mes 
galėtume, nors savo širdyse atsta
tyti savo Madurodamą!

Haga (600,000 gyv.), nors nėra 
didžiausias krašto miestas, yra 
Olandijos sostinė. Prisišliejęs prie 
jūros, erdviai išdėstytas, su daugy
be sodų, parkų ir kopų, šis mies
tas apsupa viduramžių laikų cen
trą, kur yra parlamentas ir įvai
rios ministerijos. Tas centras yra 
Hagos istorinė širdis, su tradicijo

mis, kurios yra išsilaikiusios per 
septynis šimtus metų. Kiekvienais 
metais, rugsėjo trečią antradienį, 
karalienė Julijana atvažiuoja auk
sine karieta, aštuoniais šyviais kin
kyta, iš savo rūmų “Huis ten 
Bosch” (namai krūmuose) parla
mento atidarymui, kuris įvyksta 
taip vadinamoj Riterių salėj. Tada 
senasis, niūrus, gotiškas pastatas 
pavirsta spalvinga pasaka!

Man armėniškai buvo malonu ap
lankyti Tarptautinio Tribunolo Rū
mus, kur, kaip teisėjas, dirba vie
nas mano Ženevoj buvęs tarptau
tinės teisės profesorius, šis pasta
tas yra nuošaliau miesto, didžiu
liam parke. Tai pirmieji rūmai, 
pastatyti (1907-13 m.) organizaci
jai, kurios tikslas yra išlaikyti pa
saulyje taiką, žinomas Amerikos 
plieno pramonininkas Andrew 
Carnegie paaukojo pusantro mili
jono dolerių jų pastatymui, o 33 
tautos prisidėjo įvairiomis bran
giomis ir tiems kraštams būdingo
mis dovanomis.

Trys puikios gatvės jungia Olan
dijos sostinę su elegantišku kuror
tu Scheveningen, kur iš vienos pu
sės galima pamatyti sename žvejų 
kaime tradicinius rūbus — platūs 
ilgi, juodi sijonai ir baltos, su auk
so sagomis prisegtos pakalkės, o iš 
kitos pusės — elegantiškam paplū- 
dymy moderniškiausius tualetus.

Vienas iš būdingiausių Olandi
jos miestų yraDelftas (68,000 gyv.), 
pusiaukely tarp Rotterdamo ir Ha
gos. Užsienyje jis yra žinomas sa
vo porceliano dirbiniais, kurių bū
na dvi rūšys: labiau žinomas yra 
tamsiai mėlynas raštas baltame 
fone, kiek mažiau — raudonas. Tai 
yra užsisvaiojęs senoviškas mieste
lis, su stilingais, siauručiais na
mukais ir liepomis apsodintais ka
nalais.

Namai dideliais langais

Olandiški namai nedideli ir siau
ručiai. Jie pastatyti ant smėlingos 
ir drėgnos žemės, kurią pirma rei
kėjo nusausinti, ir kur kiekvienas 
žemės centimetras yra brangeny
bė. Norint sutaupyti vietos, laiptai 
yra begalo statūs, ir baldai ar pre
kės gabenami iš gatvės pro langą. 
Dėl to ir langai tokie platūs. Tai 
tikriausia ir yra viena iš priežas
čių, kodėl olandai mėgsta sėdėti 
namie prie lango, ir žiūrėti į pro 
skersai pastatytą veidrodį, kas de
dasi gatvėj, nes, vieną kartą už
lipus tokiais siaurais laiptais, ne
sinori lipti vėl žemyn. Bet gatvėj 
dažniausia niekas ypatingo neįvyk
sta, nes ir kiti sėdi prie lango ir 
žiūri gatvėn, štai puikus įrodymas, 
kaip žmonių gyvenimas priklauso 
nuo žemės sudėties.
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Jei manęs kas paklaustų, kas 
man Olandijoj labiausiai patiko, 
pasakyčiau — namai. Ir vandens 
keliai, kurie miestuose vadinasi 
“grachtais”, o jungiantys dvi vie
toves — kanalais. Ir Vermer van 
Delft, ir savaime aišku — gėlės. 
Bet, kadangi pradėjau nuo namų, 
tebūnie namai. Namai — raudonų 
plytų, su švariais, plačiais, baltai 
apvedžiotais, įvairaus dydžio ir for
mos langais, pro kuriuos matosi 
pavyzdinga olandų šeima, sėdinti 
prie stalo lempų šviesoj. Ir gatvės 
priklauso namams. Jos yra tary
tum koridoriai, jungių visą eilę kai
myninių namų, ir gal dėl to jos to
kios švarios.

Taip atrodo senieji miestai: 
Delft, Gouda arba Leiden. Tačiau 
olandai yra pasiekę ir labai augštą 
moderniosios architektūros lygį; 
gal net tokį lygį, kurį kitos val
stybės pasieks tik už šimto metų. 
Darbininkų kvartalai su plačiomis 
gatvėmis, parkais ir aikštelėmis 
vaikams žaisti; šviesių spalvų, erd
vūs, saulėti namai su daugybe bal
konų ir stikliniais fasadais.

Volendamo tautiniuose drabužiuose. Iš kaires į d.: V. Augustaitytė, šio straips
nio autorė; V. Augustaitienė, D. Augustaitytė ir olandas.

Gėlių laukai
Keliautojas, kuris nori pamatyti 

Olandijos gėlių laukus, turi būti
nai važiuoti pro Lisse ir sustoti 
Keukenchof’e. Kadaise buvęs Ba-

Vanda Augustaitytė. šio straipsnio 
autorė, Haagoje, Madurodame, kur 
yra pastatytas miniatiūrinis miestas.

varijos princesės Jakobėjos dvaras, 
su didžiuliu parku, šiandien — ža
vingas gamtos kampelis, kuriame 
kas pavasarį pražysta tūkstančiai 
įvairių rūšių ir spalvų gėlių. Jau 
kovo pradžioje pradeda kaltis iš 
sustingusios ir šaltos žemės pir
mieji krokusai. Jų geltoni, violeti
niai ir balzgani kilimėliai kukliai 
klojasi pavasarėjančio parko pa
kraščiais. Kiek vėliau prie jų pri
sideda geltoni narcizai, erdviau iš
sisklaidę žaliuojančiose pievelėse. 
Paskutinės ir gražiausios pavasario 
gėlės pražysta visam pasaulyje iš
garsėjusios Olandijos tulpės. Jų 
tiek daug rūšių, kad sunku būtų ir 
aprašyti visas spalvas ir formas, 
bet originaliausios yra Keuken- 
chof’o šiltnamy, į kurį įėjus, žiū
rovui tiesiog užima kvapą. Tą šilt
namį galima būtų pavadinti net 
gėlių muziejumi, nes kai kurios 
tulpių rūšys yra tokios neregėtos, 
lyg ne gamtos, o sodininko-meni- 
ninko sukurtos. Krito man į akį 
juodos, aukštos, kaip šampano tau
rės tulpės, su violetiniais krašte
liais; įdomios buvo ir skaisčiai rau
donos, dubenėlio formos, pavadin
tos čardašinės — ugningo vengriš
ko šokio vardu. Mačiau taip pat ir 
blankias, išblyškusias tulpes, ari
stokratais vadinamas. Netrūko ir 
Ritos Hayworth, ir taip pat — ma
no didžiausiam nusistebėjimui — 
West Point; kad jos jau taip mili- 
tariškai būtų atrodžiusios, negalė
čiau pasakyti. Tačiau žiedai buvo 
nepaprastai dideli, ant labai aukš
tų stiebų, aukso spalvos, su iškar
pytais, atverstais lapais! unifor
mos atlapai?).

Išvažiavus iš Keukenchof’o, ma
tosi grynai ūkiško pobūdžio gėlių 
laukai; raudonos, geltonos, baltos, 
violetinės juostos. Kadangi olan
dai daugiausia eksportuoja tik tų 
gėlių svogūnus, tai per patį žydėji
mą negailestingai nuraško gėlių 
žiedus ir meta juos ant šiukšlių 
krūvos, kur jie supūva. Skaudus 
vaizdas, kuris, vienok, dabar rečiau 
pasitaiko, nes pastaruoju laiku su
galvojo iš tų gėlių pinti vainikus 
ir juos pardavinėti turistams, ku
rie jais apsikabinėja mašinas. Tai
gi, jei kam nors tektų pamatyti 
narcizais apvainikuotų mašinų ei
lę, tegul nemano, kad tai olandiš
kos vestuvės.

Kova su jūra
Olandija — Nederland — žemas 

kraštas, nes didžiulė jos dalis guli 
žemiau jūros paviršiaus. Yra posa
kis, kad Dievas sukūrė dangų ir 
žemę, bet nesukūrė Olandijos; 
olandai patys atkariauja žemę nuo 
jūros. Aš savo akimis mačiau, kaip 
jie tai daro. Važiuojant nuo Am
sterdamo į rytus, aplink visą Zui- 
dersee galima stebėti, kaip vyksta 
nusausinimo darbai. Tam tikras 
ežero plotas atidalinamas pylimu. 
Ant to pylimo eina traukinukai, 
pakrauti švedišku granitu ir žeme, 
ir pylimas kas dieną ilgėja. Užda
rius tą vandens plotą, kasamas per 
jį kanalas, kuriuo išleidžiamas 
vanduo. Vėjo malūnai, taip būdin
gi Olandijai, padeda išpumpuoti 
vandenį, ir jau maždaug po trisde
šimties metų ant tos nusausintos 
pievos, kuri ten vadinasi “Polder”,
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ganosi juodmargės olandiškos kar
vės. Tų polderių valdžia neparduo
da, bet išnuomoja penkeriems me
tams, po kurių, jei gerai ūkinin
kaujama, sutartį galima pratęsti, 
žiūrint į pakelės sodybas su bū
dingais namų stogais (raudonos 
čerpės dengia gyvulių dalį, o mė
lynos — gyventojų butą, nes gy
vuliai ir žmonės gyvena po vienu 
stogu), sunku įsivaizduoti, kad 
prieš keletą dešimtmečių toj vietoj 
dar bangavo jūra.

Olandijos Venecija
Vienas iš romantiškiausių tos 

šalies kampelių yra Giethoorn — 
Olandijos Venecija. Į ją galima pa
tekti tik laiveliais. Tai yra apsnū
dęs kaimelis, su šiaudinėm pasto
gėm, mėšlų krūvom, vištininkais ir 
kiaulidėmis. Visos to kaimelio gat
vės yra kanalai bei grioviai pilni 
vandens. Laivais važinėja žmonės, 
laivais vežamas šienas, karvės, ir 
pieno betonai. Kanalų pakraščiais 
vaikščioja ir pėsti žmonės, daugu
ma apsiavę medinėmis, geltonomis 
klumpėmis. Maži, smarkiai išlenkti 
tilteliai, kad valtys, pakrautos šie
nu, galėtų pro juos laisvai pra
plaukti, jungia krantines lengves
niam kaimynų susisiekimui. ’

Aplankėm ir Amsterdamą, Olan
dijos didžiausią miestą (865,000 
gyv.). Senamiestis yra visas surai
žytas kanalais (grachtais). Norint 
pamatyti jo visą grožį, patartina 
atsisėsti į vieną stiklu dengtą 
“vandens autobusą” ir paplaukioti 
gerą valandą visais grachtais. šio
je miesto daly gyveno turtuoliai 
pirkliai. Jų namai, išsilikę iš sep
tyniolikto šimtmečio, dar matė 
Olandijos “auksinę epochą”, kuo
met turtai iš Rytinės Indijos 
plaukte plaukė į kraštą. Nėra nė 
vieno namo, kuris neturėtų po 
sparais didelio kablio, kuriuo už
traukdavo prekes į viršų. Tie kab
liai būna prašmatniausių pavida
lų, pav. liūto galva su iškištu lie
žuviu, paukštis ar stilizuota gėlė
— žiūrint savininko skonio ir kiše
nės.

Vienas iš įdomiausių, ne tiek sa
vo architektūra, kiek menine reikš
me, yra Rembrandto namas, ku
riame jis praleido savo laimin
giausią gyvenimo laikotarpį su savo 
pirmąja žmona Saskia, šiandien
— tai muziejus su piešiniais ir es
kizais. Netoli jo yra savo archi
tektūra įdomiausias namas. Tai 
pats siauriausias namas pasauly, 
nes išskėtus rankas, jį galima ap
kabinti. Jis turi tik vienas duris 
ir virš jų vieną langą, užimantį 
visą jo sieną.

Olandijoje yra apie 200 muzie
jų. Įdomiausias ir didžiausias iš jų

Romualdas Kisielius
DANGOREŽIŲ ŠEŠĖLIUOSE

Dangorežių šešėliuose užgęsta mano dienos, 
Sudūžta visos viltys, svajonės ir sapnai. 
Apilink besielės minios ir šaltos mūrų sienos, 
Aplink vien šimtaaukščiai padangių milžinai.

Gatvėmis skuba žmonės, autobusai, mašinos, 
Trukšmingai veržias, teka gyvenimo srovė. 
Čia saulės spindulėliai nukritę ant vitrinos 
Žaidžia, spindi ir tviska, lyg būtų jie gyvi...

Bet vėl šešėlių pirštai paliečia saulės veidą, 
Ir gęsta tada viskas—diena ir spinduliai. 
Išblyškęs ir pailsęs, stoviu rankas nuleidęs, 
O prieš akis man tiesias nežinomi keliai. ..

Pro mane skuba minios jieškoti laimės lobių, 
Ir aš srovės pagautas skubu su jais tenai. 
Dangorežių šešėliuos užgęsta mano dienos, 
Sudūžta visos viltys, svajonės ir sapnai...

REKLAMŲ LIEPSNOJE

Reklamų liepsnoj dega paskendęs visas miestas, 
Kančia ir meilė gimsta reklamų liepsnoje. 
Gyvenimas čia auga. Gyvenimas čia miršta. 
Čia savo žiedus skleidžia mūs ateitis nauja.

Kasdien mūs sunkios pėdos praeina čia iš ryto, 
Kasdien tos pačios pėdos sugrįžta vakare. 
Suvargę ir pailsę mes skubam į rytojų, 
O mūs rytojus dega reklamų liepsnoje ...

yra Amsterdamo Rijksmuzeum. 
Garbingiausią vietą užima atskiroj 
salėj pakabintas Rembrandto pa
veikslas “Nakties sargyba”. Lyg 
kokioj koplyčioj, stovi tylūs, susi
kaupę įvairių tautybių žiūrovai 
prieš šį Olandijos garsiausią pa
veikslą. čia neįmanoma išvardinti 
visų tapytojų, kurių kūriniai puo
šia muziejų, tačiau norėčiau pami
nėti Vermeer van Delft ir jo ta
pybos skaistumą. Jis priklausė prie 
taip vadinamų “mažųjų tapytojų” 
grupės kuri tapė mažus paveiks
lus, tinkančius į mažus olandiš
kus namukus. Jie vaizdavo kasdie
ninį gyvenimą: papjautą antį ant 
virtuvės stalo, seną garbingą dė
dę, ūkininkus per pupų šventę, kar
ves ganykloj arba laivą jūroj.
Amsterdamas yra gyvas prekybos 
miestas. Jo smarkų judėjimą daž
nai trukdo dviratininkai, kurie ne 
tik pavieniui, bet ir ištisom gau
jom, tarytum kokie vabzdžiai, už
plūsta gatves. Jie turi specialias 

vietas dviračiams pastatyti. Tai 
plaukiojančios pašiūrės ant kana
lų. Olandijoj yra iš viso 2,5 mil. 
dviratininkų. Teko matyti vienuo
les, važiuojančias dviračiais; ūki
ninką, traukiantį prie virvės pririš
tą karvę iš paskos; darbininką, 
valgantį pusryčius; ir įsimylėjusias 
poreles, važiuojančias greta, susi
kibusias rankomis.

šalia dabartinės Olandijos yra 
dar ir taip vadinamoji “senoji 
Olandija”. Tai žvejų kaimas Vo- 
lendamo pusiasaly. Ten vyrai ne
šioja plačiausias kelnes, moterys 
— margus, dryžuotus sijonus ir 
baltas mezginines kepuraites. Tu
ristai juos fotografuoja, meninin
kai piešia, ir jie iš to pragyvena. 
Niekad jie nebeplaukia į jūrą žve
joti. Jų gyvenimas yra daugiausia 
teatralinio pobūdžio. Jie visi moka 
angliškai, vokiškai ir prancūziškai 
ir turi iš valdžios leidimą parda
vinėti klumpes, mezginius ir kitus 
suvenyrus.
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P INTŲ vielų narvelio nelaisvėje gyveno kanarėlė. 
Jos visad tvarkingai suklostytos plunksnos turėjo švie
žių apelsinų spalvą, o mažoje gerklytėje slypėjo tūk
stantis skardžiausių melodijų. Narvelis kabojo svečių 
kambaryje prie pat lango, dėl to kanarėlė pro plonuti 
užuolaidos mezginį galėjo sekti nesibaigiantį gatvės 
bruzdėjimą ir kartu jaustis pakankamai saugi, nes 
juodasis katinas dar nebuvo išmokęs jos pasiekti. Lai
minga savo nelaisvėje buvo maža paukštė: jos gūžys 
nejautė alkio, o lėkštame indelyje niekuomet netrūko 
tyro vandens. Retkarčiais besišypsančių akių mergaitė 
praverdavo narvo duris, kviesdama ją pamankštinti 

sparnus kambario erdvume, pasisupti liaunose mirtų 
viršūnėse, žinoma, mirtos reikšdavo griežčiausią pro
testą, bet paukštytei patikdavo jas erzinti.

Su gėlėmis, kurių čia augo tiek daug ir įvairių, 
apelsinų spalvos kanarėlė nelabai sugyveno. Jos jau
tėsi pilnateisės kambario šeimininkės, daug ilgiau ja
me stovėjusios, be to, kanarėlė niekaip nepajėgė pri
siminti painius gėlių vardus ir bent trumpas jų gy
venimo istorijas, šiek tiek mandagiau elgėsi vešli 
afrikietiška žibuoklė, kurios vazonas stovėjo ant pa
langės po pačiu narveliu, bet ji buvo tokia kuklutė 
ir nedrįso ginti paukščio bylos gėlių teisme.

Tačiau kanarėlės sparnai buvo silpnoki, skraidyti 
nepratę, o lapuotųjų gyventojų nedraugiški žvilgsniai 
greit įkyrėdavo, dėl to ji skubėdavo susirasti atvi
ras narvo duris ir nutūpdavo pailsėti pačioje augš- 
čiausioje kartelėje.

Rytais ji pirmoji sveikino saulės spindulius ir 
smalsiai stebėjo nenoromis bundantį miestą, žaliojo 
jovaro šakose bene nuo pusiaunakčio čirškė, derėjosi 
ir striksėjo žvirbliai, tartum aplinkinių namų gyven
tojos vaisių pardavėjo vežimui gatvėje sustojus. Apel
sinų spalvos kanarėlė žvirblių bičiulystės vengė, nes 
jie buvo pilki lyg naujai sukasta žemė, o savo nesi
liaujančiu čirškavimu skaudino muzikalesnio padaro 
ausį. Kai kartais koks užsispyrėlis pro atvirą langą 
būtinai mėgino užvesti kalbą, kanarėlė, mandagiai 
atsiprašiusi, atsimindavo kokį skubų reikalą kitame 
narvo šone. Tačiau jai patiko piemeniškas špoko švil
pavimas. Retkarčiais, ap'sidairiusi ar kas negirdi, net 
pati mėgindavo išraityti jo nerūpestingą melodiją, gi 
progai pasitaikius, su žaliojo jovaro inkile gyvenan
čia Špokiene, net ilgokai praplepėdavo, špokams ji 
jautė savotišką giminystę, nes jie taip pat gyveno 
žmonių darbo inkile.

Kai namuose šiek tiek aptildavo ryto ruoša, o 
pro atvirą langą, vėju atjojęs, šviesos pluoštas spin
dinčiais pirštais nuglostydavo kambarinių gėlių la
pus, kanarėlė neiškęsdavo ir prapliupdavo tokia skaid
ria daina, kad net tinginės dulkės pakildavo nuo 
baldų ir imdavo suktis šviesos ruože.

— Neišmanėlė, — liūdnai linguodavo lieknutės 
mirtų viršūnės ir tamsialapė fuksija, suvirpėdavo 
raudoname vazone.

— Kaip ji gali čiulbėti narve uždaryta? — pasi
piktinęs sušniokšdavo storulis kaktusas.

— Jei aš būčiau paukštis, niekuomet nelaisvėje 
snapo dainai nepraverčiau, — tvirtai nuspręsdavo vi- 
joklės. Jos amžinai skųsdavosi gimtųjų paupių ilge
siu ir per mažų vazonų spaudžiamomis šaknimis.

— Taigi, ar negalėtų sau kambaryje laisvai skrai
dyti, — pasiskubindavo pridurti juodasis katinas, žva
liai primerktomis akimis sekdamas kiekvieną paukštės 
judėsi.

Tačiau apelsinų spalvos kanarėlė buvo dar labai 
jauna ir, nepažinusi kitokio gyvenimo, nemokėjo 
skųstis savo dalia. Linksma ir patenkinta jautėsi 
maža paukštė iki vieną dieną miestan sugrįžo pava
saris.

žmonių drabužiai ūmai pasidarė margi, o ber
niokai ėmė vis dažniau pamėgdžioti špokus, švil
paudami kikenančių mergikių būreliams. Visi pašaliai 
skendo naujos žolės potvynyje, ir darželių tulpės skė
tėsi lyg įvairiaspalvės taurės ant iškilmingų pietų 
stalo. Net žvirbliai surimtėjo, rūpesčiais užsiėmę, jeigu 
neskaityti visiškai nedžentelmeniškų peštynių dėl ko
kios šmaikštesnės žvirblaitės dėmesio. Juodasis ka
tinas vis rečiau snaudė narvelio papėdėje, grįždamas 
namo tik suvelto kailio ir puikybės išsigydyti. Kam
barinės gėlės taip pat skubėjo ruoštis pavasario po
kyliui. Mirtos apsikaišė šviesiomis atžalomis, afrikie
tiška žibuoklė išsiaugino visą puokštę mėlynų žiedu
kų, o vijolės nustojo dejuoti, nes jas šeimininkė per-
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sodino į daug didesnius vazonus. Mažoji kanarėlė 
sekė taip staigiai besikeičiančią aplinką ir suprasti 
neįstengė. Ji kasdien tebetraukė savo seną dainelę, 
snapu skaičiavo indelyje grūdus arba kiurksojo ant 
kartelės, galvelę sparnu užsiklojusi.

Ir taip vieną dieną ant praviro lango kraštelio 
nutūpė paukštis. Jo plunksnos žėrėjo mėlyna spalva 
tarsi augštojo dangaus sklypelis būtų atitrūkęs ir 
nusileidęs ant palangės. Paukštis, paniekinančiai per
žvelgęs kambarines gėles, visu juodų akių žvilgsniu 
smigte susmigo į nustebusią kanarėlę, ši pakreipė 
galvelę į vieną, paskui Į kitą pusę, atydžiai apžiūrinėjo 
atvykėlį ir, nenorėdama pasirodyti nemandagia, su
murmėjo pasveikinimą.

— Sveika, — trumpai atsakė svečias, vis nenu
leisdamas nuo jos akių.

— Graži diena, — vėl mėgino jį kalbinti kana
rėlė, jausdama, kad pradeda rausti po apelsinų spal
vos plunksnelėmis.

Vietoj atsakymo mėlynasis paukštis atvertė augš- 
tyn galvą, ir iš jo gerklytės pasiliejo tokios nuosta
bios giesmės aidai, kad paukštytės širdis ėmė grei
čiau plakti, o iki šiol patogus narvelis pasidarė dusi
nančiai siauras.

— Skrisk su manim, mažoji paukšte, ir spindėk 
dangaus platybėje savo šviesiomis plunksnomis, — 
suokė jis. — Ištroškę mes gersime rasą nuo baltojo 
narcizo žiedo ir būsime sotūs žydinčių alyvų kvapų.

Kanarėlė tvirtai užmerkė akis ir gaudė kiekvieną 
mėlynojo paukščio žodį, bijojo prarasti net tyliausią 
melodijos aidą.

— Kad žinotum kokios švelniai supančios yra pa
vasario vėjo rankos, kokius burtus murma tyras upe
liuko vanduo, saulėlydy besitaškydamas.

Ji dar niekuomet nebuvo girdėjusi tokios dainos 
ir besiklausydama pajuto atradusi stebuklingąjį pa
vasario raktą. Staiga suprato ką sako margas tulpių 
raštas šviesioje žolėje, kodėl žvirblių tauškalai prara
do nemalonų aštrumą ir dėl ko juodasis katinas grįž
ta namo, apdraskytomis ausimis. Pilnu pasitenkinimo 
žvilgsniu kanarėlė atsisuko į kambarinių gėlių būrį, 
mėgindama atspėti, kokį įspūdį joms daro nepažįsta
mojo svečio daina ir, kai vėl atsigrįžo į langą, mėly
nasis paukštis buvo dingęs.

— Sugrįžk! — sucipo išsigandusi kanarėlė. — Kur 
gi tu dingai? — bet tik dangus žydravo pro sodrius 
jovaro lapus, tik ant palangės virpėjo maži žibuoklės 
žiedeliai. Nuleido galvelę paukštė, susitraukė pačia
me giliausiame narvelio kampe. Jos širdyje tebeai
dėjo mėlynojo paukščio daina, ir budo ten plačiųjų 
tolių ilgesys, kerojo liūdesio daigai.

Tada nusišypsojo pro dyglius storasis kaktusas, 
prisiminęs aną pavasarį, kai jis mėgino sužavėti ilga
kaklėje vazoje įmerktą rožę. Tačiau kitą dieną ne
atsargus vėjas nukrėtė purpurinius mylimosios žied
lapius, ir jo meilė baigėsi nelaimingai.

— Vargšė kanarėlė, — sušnarėjo smulkūs mirtų 
lapeliukai. — Tas bastūnas visą jos ramybę nusinešė.

— Sakau, prieš tokius turėtų būti įstatymas! — 
pastebėjo fuksija, kuri stovėjo prie pat lango ir skai
tėsi daugelio dalykų žinovė.

— Ir dar net ne tos pačios giminės! — neiškentė 
savo žodį neįterpusios vijoklės.

Tik afrikietiška žibutė svajingai šypsojosi visais 
žiedais. Ji buvo nepagydoma romantikė, be to, turė
dama didelę silpnybę mėlynai spalvai, žavėjosi svečio 
plunksnomis ir ilgesinga jo daina.

Kai pagaliau visos gėlės jau buvo išreiškusios savo 
nuomones bei pasipiktinimą, ant palangės vėl atsira
do netikėtasis svečias. Mažame snape jis atsinešė tik 
ką prasiskleidusi obels žiedą, kurį vargais-negalais 
įgrūdo pro narvo pinučius prie pat nusiminusios ka
narėlės kojų. Apelsinų spalvos paukštės džiaugsmui 

nebuvo ribų. Ji net nežinojo, ar daugiau džiaugtis 
mėlynojo atklydėlio sugrįžimu, ar stebėtis niekad ne
regėtu rausvu žiedeliu, ir, palietusi pačiu snapelio 
galu dovanotąją gėlelę, prapliupo pačia džiaugsmin
giausia padėkos daina. Mėlynasis paukštis klausėsi 
primerkęs akį, pakreipęs į šoną žvilgančią galvą, tu
pėjo nejudėdamas iki ji pabaigė.

— Skrisk su manimi, apelsinų spalvos kanarėle,
— pragydo tada jis. — Mes susuksime lizdą obels ša
kose ir i?klosime jį kvepiančiais žiedais.

— Bet aš nemoku lizdo sukti, — šiek tiek susi
rūpino kanarėlė.

— Vakarui atslinkus, galėsime didžiuotis savo 
darbu ir, kai užtrauksime sutartinę, dar daugiau iš 
la’mės paraus obels žiedai, — suokė paukštis lyg jos 
neišgirdęs.

— Tur būt, labai sunku nulipdyti neblogą lizdą?
— mandagiai pasiteiravo kanarėlė.

— Nežinau, — susimąstė paukštis. — Niekada 
mėginti neteko. Matai, aš iki šiol gyvenau tėvų lizde,
— truputį nedrąsiai prisipažino. — Tikiu, kad abudu 
vis sugebėsime.

— Be abejo! — pasiskubino užtikrinti kanarėlė 
pati nustebdama, atradusi savo balse naują, dar ne
girdėtą gaidą.

— Skrisk su manimi, — ragino mėlynasis paukš
tis, pagavęs tos gaidos skambėsi. — Tik ištiesk spar
nus, ir pasinersime gyvybe alsuojančioj pavasario 
dienoj.

Kanarėlė nejučiomis išskėtė apelsinų spalvos spar
nus, suplasnojo pora kartų, pakilo nuo kartelės ir... 
nudribo ant narvelio grindų. Greit pašokusi dar kar
tą trenkė visa mažos krūtinės jėga į narvo šoną, bet 
vėl krito žemyn.

— Leiskit! — sušuko vieliniams virbalams. — Pra
šau, išleiskite mane! — klabeno siaurąsias narvelio 
duris.

Tada nusišypsojo pro dyglius storasis kaktusas, 
prisiminęs aną pavasarį...
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Nerimą Naruti

BANGOS

RAMU. Šilkine jūra.
Bangų gifūro mėlynuoja juostos,
Pripuolę glaudžia gelsvą kranto smėlį 
Ir apkabinę pabučiuoja žemės vėsų skruostą.

Pabėga, traukiasi tolyn,
Laukinio žaismo sukurin,
Žalioj gelmėje jūros vidurin.
Vėjelis, tiesdamas rankas,
Sudraiko perlamutrines kasas
Ir žalsvą bangą glamonėja.

VASARA
AUKSINE liepsnojanti burė 
Dangaus mėlynam vandenyne 
Vėl vynu nugirdė užbūrė, 
Žieduose žemę išpynė.

Vidurdieniai miško koplyčią 
Vingiriais ir gailiais pasmilkė, 
Vėl beržų buluoja trinyčiai, 
Ir eglės milais apsivilkę.

Vėl kaimai sukviesti į talką — 
Po derliumi žiemkenčiai klūpi, 
Eik, brisk i rugiagėlių valką — 
Aguonų liepsnojančią upę.

Nes vasara pakeitė viską 
Žieduotam akivarų ploty, 
Ir saulės liepsnojantį diską 
Vidurdieniui lienė kilnoti.

DELČIA
LAŠA minutės — išsilieja jūra. 
Krantuos apkurtusi ramybė stovi.
Naktis panteros žingsniu eina, 
Jos rankoj sidabriniai raktai. 
Šviesa užpūsta ...
Auksinis kielikas išgertas, 
Išgertas paskutinis vyno lašas, 
Paskutinė žemės skausmo ašara.

— Kodėl nenori skristi su manimi? — nesupratęs 
stebėjosi paukštis. — Palik savo narvą ir skubėk, nes 
sutemus mes nerasime tinkamos šakelės lizdui sukti.

Mažoji kanarėlė mėgino dar ir dar kartą. Daužėsi 
nesuskaitomą daugybę kartų, liūdnai cypsėdama, 
skundėsi gražiaplunksniui svečiui, maldavo kambari
nių gėlių pagalbos.

— Dar prisimuš ta neišmanėlė, — susirūpino mir
tos.

— Kur tas valkata katinas dingo, kai labiausiai 
reikia, jo nėra, — jaudinosi fuksija. Kaktusas grės
mingai pašiauštais dygliais mėgino išgąsdinti mė
lynąjį paukšti, o kuklioji žibuoklė vos neišsprūdo lau-- 
kan, stengdamosi uždaryti langą.

Visą dieną blaškėsi mažoji kanarėlė, ir ant pa
langės padrąsinančiai čiulbėio svečias. Kai šešėliai nu
tįso per įkaitusią gatvę, namo parsibastė katinas ir 
nubaidė mėlynąjį paukštį, nespėjusį nei tinkamo at
sisveikinimo kanarėlei iščiulbėti. Ji ilgai tylėjo susi
traukusi narvelio kampe iš nuovargio bei liūdesio ne
pajėgdama net ant kartelės užsirangyti. Tyliai stūk
sojo nusiminę gėlės, nemokedamos ištarti tinkamų 

paguodos žodžių. Tik pro langą įsivogęs tyras pava
sario vakaras viską suprato. Jis vėsiu pirštu palietė 
paukštytės snapą, švelnutėliu dvelkimu suglostė pa
šiauštas, sulamdytas plunksneles ir pasilenkęs ilgai, 
ilgai šnibždėjo į ausį tik jai vienai tegirdimus žodžius.

Tada apelsinų spalvos kanarėlė pakėlė galvą, pa
pūtė gurklelį, ir, užsirangiusi į pačią augščiausią 
narvo kartelę, pragydo, kaip dar niekuomet giedojusi 
nebuvo.

— Dabar žinau, kodėl pasaulyje reikia laisvai 
skrajojančių žydrių paukščių ir narveliuose uždarytų 
kanarėlių, — čiulbėjo ji. — Man skirta regzti melodi
ją tarp narvo pinučių, kad gamtos harmonija būtų 
pilnai išbaigta. Jaučiau laimę kadaise, rodos, jau la
bai seniai, nepažinusi plačiųjų tolių ilgesio, tačiau 
mano giesmė dabar gilesnė, įgavo prasmę, nes širdis 
pažino nerimą.

Ilgai vėsioje vakaro prieblandoje giedojo maža 
apelsinų spalvos kanarėlė. Ir kai paskutinės dainos 
aidas nuskrido pro langą ten, kur žydinčios obels ša
kose ramiausiai snaudė mėlynasis paukštis, kambari
nių gėlių lapais varvėjo sodrūs rasos lašai.
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ATEITININKŲ
VEIKLOS
FORMOS

VĖLIAVA
STASYS YLA

Istorija * Apybraiža * Šventinimas 
* Vartosena * Apdovanojimas * 

Perdavimas

“Vėliava įvaizdina organizacijos 
veidą ir simbolizuoja jos esmę. Vė
liava reiškia pastangų organizavi
mą. Ji sutelkia, drausmina, padrą
sina, įtaigoja, įpareigoja. Vėliava 
reikalauja linkmės į viršų: kilti 
augštyn, nuolatos kopti, galutinai 
laimėti” (AI ’33, 159). “Vėliava su
judina mūsų širdis, virpina inti- 
miausias mūsų prigimties stygas” 
(M. de Munnick, R ’22, N 2).

Vėliava išreiškia bendrą, viešą, 
organizuotą kovą už idealus. Kas 
kovoja, turi vėliavą, ir kas turi vė
liavą — tas įpareigotas kovoti. Vė
liava yra idėjinio kovingumo žen
klas.

ISTORIJA
Melbourne ateitininkų vėliava

Pirmoji ateitininkų (katalikų 
studentų) vėliava buvo pagaminta 
užsienyje, Liuveno universitete 
(Belgijoje). Studentų pasirodymų 
metu ji buvo nešiojama kaip “Lie
tuvos” draugijos atstovė. Kai šios 
draugijos nariai baigė studijas ir 
naujų kandidatų nebeatsirado, vė
liava buvo perduota saugoti lietu
viams katalikams studentams Fri
burgo universitete (Šveicarijoj). 
1920 metais, ateitininkų dešimtme
čio sukakties proga, ši vėliava buvo 
parvežta į Lietuvą. Tų metų kon
ferencijoje, vykusioje Kaune, Liau
dies namų salėje ji buvo iškilmin
gai pagerbta. Per posėdžius ji sto
vėjo už prezidiumo stalo.

ši vėliava buvo trispalvė, šilki
nė, su išsiuvinėtais įrašais: Lietu
va, Liuvenas. Vėliau ji buvo pri
glausta Ateitininkų namų svetai
nėje, šalia kitų vertingų ateitinin
kų praeities ženklų.

Pirmoji Lietuvoje įsigytoji (1922) 
buvo Stud. At-kų Kuopos vėliava. 
Po dviejų metų (1924) savo vėlia

vą įsigijo Kauno Studentų Ateiti
ninkų Draugovė. Toliau savas vė
liavas taisėsi atskiros studentų 
korporacijos ir moksleivių kuopos.

APYBRAIŽA
Ateitininkų ceremonialas, priim

tas 1927 metų reorganizacinėje Pa
langos konferencijoje, nustatė šią 
vėliavų formą:

Dešinioji pusė (žiūrint nuo koto 
į vėliavos galą) yra tos pačios spal
vos, kaip ateitininkų ženklo vidu
rio spalva: moksleiviams žalia, stu
dentams raudona, sendraugiams 
geltona, šiose spalvose įsiuvinėja
mas ateitininkų ženklas ir šūkis 
“Omnia instaurare in Christo”.

Kairioji pusė negali būti ištisai 
kitos sąjungos spalvos. Ji turi būti 
dviejų spalvų derinio; geriausia de
rinio proporcija l/2 ir Yz, bet gali
mos įvairios sudėjimo formos, šioje 
(kairėje) pusėje įrašomas kuopos, 
korporacijos ar skyriaus vardas.

Vėliavos medžiaga gali būti įvai

ri. Tai priklauso nuo vieneto noro 
ir išgalių. Gražiausios vėliavos vil
nonės arba šilkinės.

Kotas neilgesnis kaip 280 cm, o 
jo spalva natūralus medis gelsvo 
atspalvio. Koto viršūnė gali būti 
metalinė ar medinė — tautinių 
(Gedimino stulpų, stilizuotų tulpių 
ir pan.) ar religinių simbolių for
mos. Kiti pagražinimai — spurgai, 
apvedžiojimai ir kita — priklauso 
nuo vieneto skonio ir išgalių.

Kiekvienas ateitininkų vienetas 
stengiasi įsitaisyti savo vėliavą.

ŠVENTINIMAS
Pirmininkas atneša į bažnyčią 

vėliavą, susuktą gulsčioje padėtyje. 
Prieš šventinant, ji išsukama ir 
paduodama kūmams, kurie pasta
to ją ant grindų, palenktą į alto
rių. Taip ji laikoma per šventini
mo apeigas. Po to ji atitiesiama ir 
perduodama pirmininkui, kuris, 
priklaupęs pabučiuoja, paima į sa
vo rankas, palenkia prieš altorių,
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paskui palenkimu sveikina kitas 
dalyvaujančias vėliavas, šios at
sako, pasvirdamos ir paliesdamos 
naujosios pašventintosios koto vir
šūnę. Pašventintąją vėliavą per vi
sas pamaldas laiko pats pirminin
kas arba perduoda vėliavininkams. 
Iš bažnyčios ši vėliava išnešama 
pirmoji, paskui kitos.

VARTOSENA

Kaip garbės ženklas, vėliava lai
koma garbingiausioj vietoj: prie 
garbės stalo, bažnyčioj — šalia al
toriaus. Ji gerbiama atsistojimu, 
įnešant ar išnešant. Būti vėliavi
ninku, nešėju ar palydovu yra 
garbės pareiga. Tokia pat visų pa
reiga būti ten, kur yra vėliava — 
minėjimuose, eisenose, pamaldose, 
laidotuvėse.

Minėjimuose arba iškilminguose 
susirinkimuose vėliava Įnešama, 
garbės prezidiumui užėmus vietas 
ir visiems sustojus. Ji laikoma už 
garbės prezidiumo narių; jei būtų 
keletas vėliavų, jos išrikiuojamos 
vienoje eilėje, garbingiausia j ai pa
liekant vidurį. Garbingiausioji vė
liava yra ta, kuri seniausia, žiū
rint kuopos įsisteigimo, arba turin
ti daugiau garbės žymenų (juostų).

Eisenoje tarp kitų vėliavų pirmo
ji vieta skiriama seniausiai ar 
garbingiausia j ai. Vėliava nešama 
ant dešiniojo peties; tik įeinant į 
bažnyčią ar salę, o taip pat pasi
rengiant sveikinti — nešama stat
menai. Negalint visiems vėliavinin
kams praeiti kartu, dešinysis pa
lydovas eina prieky, kairysis užpa
kaly vėliavnešio.

Vėliava, pasitikdama kitą, svei
kinasi, nusilenkdama 60 laipsnių 
kampu, mažiausia 10-15 žingsnių 
atstume.

Vėliavos palydovai — nariai ei
na po du, tris ar keturis — pirma 
mergaitės, paskui vyrai — į priekį 
jaunesnės bei jaunesni: kandida- 
tės-ai, jaunesniosios-nieji nariai ir 
t.t. Eidami nesikalba. Jei vėliava 
grįžta iš eisenos išskleista, visi pa
lydi ją Į tą pačią vietą, iš kur ji 
buvo išnešta. Jei nariai, kurie nei
tų eisenoje, sutiktų ją pranešamą 
gatvėje, nusiima kepurę, o mer
gaitės nusilenkia.

Bažnyčioje vėliavininkai, nešda
mi vėliavą, jei dėvi uniformines ke
puraites, jų nenusiima. Atėjus iki 
presbiterijos, vėliavininkai sustoja 
ir vėliavnešys palenkia vėliavą 
prieš altorių 40 laipsnių kampu, o 
palydovai tuo metu dešiniu keliu 
priklaupia. Jei vėliavą lydėtų na
riai rikiuotės būdu, taip pat kartu 
su vėliavos palydovais priklaupia, 
šiems atsistojus, vėliavnešys pa
lenkia vėliavą į kairę ir dešinę ir 
eina į skirtą vietą. Taip pat da
roma išeinant iš bažnyčios.

J. Sakalas
MOKYTOJO SUDIE
SUDIE, mažytės mano draugės! 
Mum buvo gera, širdys džiaugės 
Ir plakė taip stipriai kartu.
Mum švietė meilės spinduliai.
Dabar mūs skiriasi keliai: 
Aš eisiu vienu, jūs — kitu.

Kaip vėjas pralėkė mūs dienos.
Aš išeinu, jūs liekat vienos.
Štai rieda ašara tyli.
Reik liūdną pasakyt sudie.

Neverk ir neliūdėk, širdie!
Nors būsim už kalnų toli, 
Kai vakaras jus gaubs pavėsiu, 
Mintim jus aplankyt skubėsiu. 
O kai bus metas baigt sapnus 
Ir saulė suliepsnos rytuos, 
Jam angelai sutrimituos ir 
Ir plėstels didelius sparnus. 

—------ ———

Jei vėliava viena, ji laikoma 
presbiterijos viduryje, tiesiai ties 
altoriumi. Jei jos dvi — pasitrau
kia į dešinę ir kairę, jei keturios 
— dvigubuojasi viena už kitos šo
nuose, garbingiausioms paliekant 
vietą arčiau altoriaus.

Palaiminimo metu ir per pakylė
jimą vėliavos palenkiamos 45 laips
nių kampu. Vėliavnešys palenkia 
galvą, palydovai klaupia abiem 
keliais. Vėliavininkai, jei yra rei
kalas, keičiasi po pamokslo ir per 
komuniją.

Laidotuvėse — ateitininko ar 
tautai nusipelniusio asmens daly
vaujančiai vėliavai prie koto viršū
nės pririšamas juodas kaspinas vė
liavos ilgio ir 15-20 cm pločio; tuo 
atveju kuopos pasižymėjimo kaspi
nai nurišami. Vėliavininkai būna 
taip pat su gedulo ženklais. Baž
nyčioje mirusiojo ateitininko kuo
pos vėliava laikoma prie karsto, 
ties mirusiojo galva; jei tuo me
tu dalyvauja kitos vėliavos, jos 
laikomos presbiteriioje — tokia 
tvarka, kaip per kitas pamaldas. 
Mirusiojo nario karsta leidžiant į 
duobę, vėliavos nuleidžiamos tiek, 
kad paliestų karstą.

APDOVANOJIMAS
Už kuopos nuopelnus vėliava ga

li būti apdovanojama tautinių raš
tų juosta. Apdovanoti gali MAS 
centrinė valdyba, studentų bei sen
draugių sąjungos ar AF Valdyba. 

Apdovanojimo apeigos rišamos su 
iškilmingu susirinkimu. Perskaito
mas nutarimas — aktas ir jis įtei
kiamas kuopos pirmininkui, šis 
perima vėliavą iš vėliavnešio, išne
ša ją, palydovų lydimas į priekį 
— prie garbės prezidiumo, palen
kiant 45 laipsnių kampu ir laukia, 
kol dovanos teikėjas užriš juostą 
koto viršūnėje. Tuo metu perskai
čius aktą, visi dalyviai gerbia vė
liavą atsistodami. Kitos iškilmėse 
dalyvaujančios vėliavos sveikina 
pagerbtąją, nusilenkdamos 60 
laipsnių kampu. Po to pirmininkas 
perduoda vėliavą vėliavnešiui.

Vėliavų apdovanojimai bei jų 
apeigos atliekamos sąskrydžiuose, 
konferencijų ar kongresų metu.

PERDAVIMAS

Federacijos ar sąjungų vadovy
bėms keičiantis, iškilmingųjų po
sėdžių metu vėliavos, kaip organi
zacinės kovos tęstinumo simbolis, 
gali būti vieno pirmininko ar va
do perduodamos kitam.

BIBLGR.: DeMunnynck M.,' Pra
kalba, pasakyta palaiminant lietuvių 
studentų vėliavų (Fribourge, Šveica
rijoj), R ’22, N 2. — Šalkauskis St., 
Ateitininkų vėliavą pašventinant, AI 
’33, 159. — Tamošiūnas, J., Už Kris
taus vėliavą, At ’1, N 10. — Ateiti
ninkų Ceremonialo statutas, At ’28, 
N 4. — MAS Ceremonialo statutas, 
Ak ’49, pr. —
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VASARĄ
PASITINKANT

Pradedant vasario mėn. nume
riais, didieji žurnalai gundo ir vi
lioja mus įvairiomis atostogavimo 
galimybėmis. Vienas siūlo, prisipy- 
lus pilnus bakus benzino, patrauk
ti nuosavomis mašinomis skersai 
šiaurinės Amerikos kontinento. An
tras visu dešimčia puslapių reko
menduoja įvairias istorines pagar
sėjusias Naujosios Anglijos vieto
ves. O kur ir besuskaičiuosi visus 
įmantriausius ekskursijų planus ir 
laivo keliones pro Kubą, Haiti, Pu
erto Rico, Bahama salas ir kitus 
Karibų jūros rojus.

Visų šių vilionių akivaizdoje, tik
rai liūdnoje padėtyje atsistoja stu
dentas. Nuo rugsėjo iki birželio be- 
graužęs mokslo knygas ir b'esisuki- 
nėjęs tarp laboratorijos aparatų, 
aišku, ir jis norėtų, sėdęs lėktų - 
van, po keliolikos valandų nutūpti 
Havajuose. Bet kur gi — reikia va
sarą dirbti, kad sekantį semestrą 
būtų už ką knygas pirktis.

Kadangi tik labai nedidelis stu
dentų skaičius, vasarai atėjus, gali 
sau leistis pasinerti Atlanto, Pa
cifico ar Michigano ežero bangosna 
ir teišlįsti rugsėjo 12 ar 13 dd„ tad. 
pamiršę juos, pažvelkime kaip gali 
įdomiai ir naudingai atostogas 
praleisti vasarą dirbantis studen
tas.

Naudingai? Ar gali dar kilti klau
simas apie naudingumą, kada visą 
vasarą žmogus dirbi tam, kad ki
tais mokslo metais galėtum be pi
niginių rūpesčių atsiduoti studi
joms? O vis dėl to, bedirbant va
sarą, besiekiant materialinės nau
dos, dažnai pamirštamas dvasinis 
vasaros atostogų aspektas.

šioje vietoje ir norėtųsi kiek il
giau staptelti. Ne paslaptis, kad 
dauguma lietuvių studentų, studi
juojančių Amerikos un-tuose, yra 
pasirinkę griežtąsias mokslo sritis. 
Humanitarinių kursų, tiesa, pasi
taiko tarp jų. Bet tai retos išimtys. 
Ir tokiu būdu daugumai mūsų is
torijos, sociologijos, literatūros, 
muzikos ir tapybos pažinimas bū
na labai atbukęs. Ypač paskutiniais 
semestrais, be specifinių fizikos, 
chemijos, biologijos bei matemati
kos vadovėlių, studento akis retai 

užkliūva už grožinės literatūros 
puslapių. Ir tikrai, semestro metu 
tai beveik neįmanoma, čia nekal
bama vien apie lietuvių literatūrą 
— jos situacija tiesiog skandalin
ga. Beveik tokia pati tragedija 
vyksta ir su vokiečių, prancūzų, ru
sų ir anglų literatūros skaitymu. 
Nebėra laiko nei Goethei, nei Mau- 
riacui, nei Dostojevskiui, nei Šeks
pyrui; ką jau bekalbėti apie mūsų 
Donelaitį, Vaižgantą, Maironį, Krė
vę ar naujuosius rašytojus.

Jei semestro metu maža tėra lai
ko grožinei literatūrai, tai vasa
ros metu jokių atsikalbinėjimų ne
gali būti. Juk skaityti knygą — ge
rai ir įdomiai parašytą knygą — 
yra poilsis ir malonumas. Grįžus 
po aštuonių valandų darbo krautu
vėje, bibliotekoje, ar net fabrike, 
geros knygos skaitymas nors va
landą taip atgaivins, kad nė ne

----------------------------------------------—

Antanas Linas Kazlas

DAILININKAS MĖNUO
PAVASARIO plastiniai vėjai prisnūdo virš kalnų. 
Obels žiedai jau šešėly prie sudužusių. bangų šių. 
Mėnuo ežere piešia žuvelėm platinos žvaigždes. 
Idilė nakties rėmuos prie ledo piešinių.

Žvilgsniai akvamarinių akių jau rūke.
Ir miniatiūros valčių nepriplaukusių salų krantų.
Tik vyšnios žydi prie nakties gijom ataustų 
vartų į Eldorado rūmus keleiviui pravertų.

Ir nenuorama ilgesys, kaip kūdikis jau miega
Viešpaties dangaus laukų skliaute tyliai melsvam, taip 

tolimam..........
Tik dailininkas mėnuo tūkstančius naktų vis piešia 
žuvelėm žvaigždes Erie vandens paviršiuje šaltam.

Šveicarija, 1958.

pajusi, kaip sekantį vakarą vėl 
kibsi prie jos. Ypatingai svarbu 
yra parinkti gerus, savo epochą ar 
literatūrinį stilių atstovaujančius 
veikalus, šiame pasirinkime labai 
gali daug padėti bibliotekininko 
patarimas. O paklausti jo patari
mo labai lengva, ir mielai jį gausi
te. Taip pat svarbu skaityti siste- 
matingai. O šis sistematingumas 
gali būti vystomas keliomis kryp
timis. Pav., galima apsiriboti vie
nos kurios tautos literatūra, ir, 
pradėjus nuo jos pradmenų, skers
pjūviu pereiti per vertingiausius 
jos kūrinius — tokiu būdu susipa
žįstant specifiniai su tos literatū
ros vystymusi. Kitas būdas — tai 
bandyti susekti vienos kurios lite
ratūrinės krypties vystymąsi kelių 
tautų literatūroje — tai taip pat 
labai naudingas ir įdomus metodas.

Noro turint, galima atrasti įvai
rių būdų susipažinimui su pasau
line literatūra. Iš pradžių, gal tai 
bus kiek paviršutiniška, bet, smin- 
gant protu gilyn ir gilyn į rašyto 
žodžio lobynus, net po palyginamai 
trumpo laiko, galima susikrauti vi
sai neblogą literatūros žinyną, o 
tuo labiau, savo dvasią pripildyti 
didžių žmonių mintimis ir pergyve
nimais.

Jei negalim šios vasaros praleis
ti Europoje, pasiskaitykim nors po 
valandą į dieną to kontinento di
džiųjų rašytojų, ir Europa ateis pas 
mus. G. B.
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NIJOLĖ BOGUTAITĖ

PIANO KLASĖS —

GRUPINIS MUZIKOS
MOKYMAS

Pianino mokytojo tikslas nėra 
paruošti būrius virtuozų, koncert- 
pianistų. Viena — tai ir neįmano
ma; antra — vidutinių gabumų 
mokinys tokio muzikinio tobulumo 
net nenorės siekti, nes tai reikštų 
ilgų metų kietą darbą. Toks mo
kinys, imdamas pianino pamokas, 
nori gauti bendrą muzikinį su
pratimą, pralavinti klausą, muzi
kinę atmintį ir susiformuoti tam 
tikrą muzikinį skonį, kad vėliau 
gyvenime turėtų iš to džiaugsmo ir 
pasitenkinimo. Taip pat mokinys 
nori išmokti iš gaidų ar mintinai 
išpildyti kūrinį. Statistiniai davi
niai rodo, kad iš šimto pradedan
čių mokytis muzikos tik trys tam
pa profesionalais, palikdami kitus 
devyniasdešimt septynis muzikos 
mėgėjų kategorijoj.

Kiekvienas normalus vaikas, ku
ris sugeba mokykloj išmokti skai
tyti, rašyti ir skaičiuoti, gali iš
mokti skaityti gaidas, jausti rit
mą ir skambinti pianinu. Muziki
nę atmintį turi taip pat kiekvie
nas normalus vaikas, žinoma, toji 
atmintis gali būti ribota. Vaikas, 
kuris dainuoja, švilpauja kad ir 
menkiausią melodiją, parodo mu
zikinę atmintį. Jeigu toji atmintis 
ir ribota, ją galima gan daug pra
lavinti. Kalbame apie muzikinę at
mintį, bet kas ji tokia yra? Trum
pai, tai sugebėjimas girdėti, atsi
minti ir, reikalui esant, prisiminti 
bei perduoti muzikinius tonus.

Kadangi pianino mokyme pir
mieji keleri metai yra daugiau ar 
mažiau bendri pagrindai, ant ku
rių vėlyvesnis skambinimas rem
sis, buvo svarstoma, ar nebūtų ga
lima tuos pagrindus perduoti di
desnei grupei mokinių tuo pačiu 
laiku. Taip ir susiformavo grupinis 
dėstymas — pianino klasės. Buvo 
Ir dar yra pedagogų, kurie šį me
todą laiko netinkamu, remdamiesi 
tuo, kad muzika yra menas, ir jis 
tegali būti perduodamas tik indi
vidualiai. Tačiau yra ir kita peda
gogų grupė, kuri šį projektą pri
pažįsta tinkamu, entuziastiškai jį 

remia ir net savo privačiose studi
jose nepriima pradedančių moki
nių, neturėjusių bent du-tris me
tus grupinio lavinimo.

šiuo metu tokios pianino klasės 
vedamos tiek viešose, tiek priva
čiose Amerikos pradžios mokyklose. 
PTA (Parent-Teacher Association) 
šį projektą pasiūlo mokyklai, ku
rioje tokių klasių dar nėra, ir, jei 
susidaro pakankamas mokinių 
skaičius, Board of Education ski
ria mokytojus.

I tokias klases priimami tik ge
rieji mokiniai nuo trečio, kartais 
antro skyriaus. Jie turi turėti na
muose pianiną arba nueiti ten, kur 
kasdieną galėtų praktikuotis. To
kiose pianino klasėse būna 6—8 
mokiniai, dažniausiai du pianinai, 
lentos bei kitos mokymui reikalin
gos priemonės. Kiekvienas moki
nas turi po staliuką, ant kurio pa
sideda maždaug keturių oktavų 
klaviatūrą. Toji klaviatūra atitin
ka tikram pianinui — iškeltais 
juodais klavišais ir jų dydžiu. Kai 
vienas mokinys skambina ant tik
ro pianino, kiti — ant savų kla
viatūrų. Visi skaičiuoja garsiai, tad 
ritmo išlaikymas yra labai įmano
mas. Pianino klasių mokinių ran
kos pozicijos paprastai yra geres
nės už privačių mokinių. Klasėje 
yra didelė konkurencija, susido
mėjimas labai didelis, ir vaikai 
stengiasi.

Pats dėstymo metodas yra gan 
skirtingas nuo privataus mokymo. 
Iš paties mokytojo reikalaujama 
didesnio pasiruošimo pamokoms. 
Pateikiamoji nauja medžiaga turi 
būti koncentruota, trumpa ir aiški. 
Technikinės problemos turi būti 
numatytos iš anksto ir atitinkamai 
joms pasiruošta. Ne laikas klasėje 
jieškoti būdų, priemonių tokiai 
problemai pašalinti, kuomet su ja 
susiduriama. Privačiai, dirbant su 
vienu mokiniu, tokia procedūra bū
tų priimtina ir pateisinama. Kla
sėje neretai iškyla ir disciplinos 
problema.

Kaip minėjau, pats dėstymo me

todas klasėje yra skirtingas. Pa
vyzdžiui, 7—8 metų vaikus supa
žindinama su gaidom pasakų for
ma. Toji pasaka tęsiama tol, kol 
vaikai pažįsta dviejų oktavų gai
das — oktavą augštyn ir oktavą 
žemyn nuo vidurinės C (do). Ga
mos reguliariais pirštais pristato
mos taip pat žaidimų formoj. Pra
džioje mokiniai skambina gamas 
uždaroj pozicijoj, t.y. naudodami 
abi rankas, tačiau tik aštuonis 
pirštus. Fraziavimas, įvairių rūšių 
staccato ar legato irgi turi savo
tiškus žaidimus. Vaikams tas vis
kas labai įdomu kartais net juo
kinga, smagu žaisti, bet tik vėliau 
pamato, kad iš tų žaidimų turi 
rimtą pianino technikos pradžią. 
Vienas iš svarbiausių dalykų, kuris 
labai užakcentuojamas klasėj — 
tai klausymas. Atydžiai beklausy
damas mokinys, pradeda skirti 
įvairias tonų rūšis, interpretaciją 
bei kitus muzikinius elementus. 
Tuo pačiu mokinys išvysto kriti
kos jausmą ir savo paties skambi
nimui. Mokėjimas gerai klausyti ir 
yra pagrindas artistiškam kūrinio 
išpildymui.

Pianino klasėm mokytojai paruo
šiami taip, kaip ir visi kiti pianis
tai - pedagogai. Jeigu kas lanko 
konservatoriją ar tai muzikos ko
legiją, pagrindiniu instrumentu tu
ri imti fortepioną. Kartu su eile 
privalomų dalykų (harmonija, mu
zikos istorija, solfėdžiai, konter- 
punktas, klaviatūros improvizacija 
ir t.t.) bei pedagoginiais dalykais 
turi imti vienerių metų kursą — 
“Class Piano Method”. Po to, dar 
metus — “Observation and Prac
tice Teaching”, t.y. atlikti metų 
praktiką mokykloj, kur tokios kla
sės veikia.

Dirbantiems šioj šakoj yra gan 
geros sąlygos. Pirmiausia, tai pa
lankios mokymo valandos. Pamo
kos vyksta mokyklos patalpose ir 
mokyklos laiku. Mokiniai yra iš
leidžiami iš reguliarių mokyklos 
pamokų pianino klasei, kaip kad 
išleidžiami “speech’iui”, instru- 
mentalinės muzikos pamokoms ar
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A. Mončys — Pelėda

kitom. Kadangi pianino klasės lai
komos dalimi mokyklinio darbo, 
vaikai yra savaime įpareigoti tom 
pamokom tinkamai pasiruošti.

Pianino klases gali vizituoti tė
vai. Tai didelė parama mokytojui, 
kai tėvai bendradarbiauja. Tėvai, 
kurie nė nesvajojo galėsią vaikus 
leisti mokytis skambinti pianinu, 
stebėdamiesi seka savo ir kitų vai
kų progresą ir džiaugiasi, kad turi 
kompetetingą mokytoją labai pri
einamomis sąlygomis.

Mokslo metų gale yra ruošiami 
koncertai - festivaliai. Mokyklose 
būna vadinamas “Assembly”, skir
tas tik pianino mokinių pasirody
mui. Visa mokykla susirenka pa
siklausyti jaunųjų pianistų. Taip 
pat rengiamas visų mokyklų ben
dras “Class Piano Festival”. Kiek
viena mokykla tame festivalyje re
prezentuojama vienu ar dviem da
lykėliais.

Suprantama, kad grupiniam mo
kyme yra dar daug vietos naujų 
metodų įvedimams, pagerinimams 
ir kitokiam eksperimentavimui. Įsi
dėmėtinas dalykas yra gi tas, kad 
nors ir didelis skirtumas pačiam 
mokymo metode (ne principe) tarp 
privataus ir grupinio dėstymo, ta
čiau rezultatai yra maždaug vieno
di. Į grupinį pianino mokymą yra 
žiūrima kaip į rimtą ir pedagogiš
kai pagrįstą dalyką, kurio rezulta
tai nėra žemesni už geriausių pia
nino pedagogų nustatytus štandar- 
tus.
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SPYGLYS JAUNYSTĖS LAUKIA
Kelios pastabos dėl būsimų šios vasaros stovyklų

“Spyglio ežerėly skardi jaunas juokas. 
Kadugio viršūnė linksta nuo dainų ...”

Iš nedainuotos dainos

P. NATAS

Nevienam, kas tik stovyklavo 
ALRK Federacijos stovykloje prie 
Manchester, Mich., netoli nuo Det
roito, įsmigo Spyglys atmintin. Jau 
ir Ateities puslapiuos jo nevėžiškai 
tamsus gilumas ir susimąstymas 
buvo perkeltas jaunųjų beletristų. 
Gražu prie Spyglio. Įvairu jo pa
krantėse. Akiai pasiganyti. Pasi
džiaugti Dievo sutvertosios gamtos 
grožybe. Ne gamtos grožį, tačiau, 
šiandien noris paliesti, bet patį di
dingiausią Dievo tvarinį — žmogų. 
Jauną žmogų Spyglio stovykloje. 
Juk jam ši stovykla įrengta, jam — 
lietuviui jaunuoliui, kad jis bent 
pora savaičių metuose pagyventų 
lietuviškoj nuotaikoj, išmoktų pa
žinti gėrį, grožį, pagilintų praeitį, 
rengtųsi ateičiai, kad, pagaliau, 
susipažindamas su naujais drau
gais, gražiai pasilinksmintų, pašok
tų, padainuotų.

Kelerius metus teko dalyvauti 
moksleivių ir studentų at-kų vasa
ros stovyklose. Jei jos ir visada bu
vo laikomos pavykusiomis, tačiau 
pasitaikydavo, kad dėl nelabai vy
kusio planavimo ar vadovybių silp
numo, dažnai jų perkrovimo parei
gom, atsirasdavo ir netaip jau pri
simintinų nutikimų. Vienoje sto
vykloje, į anketą atsakydamas 
moksleivis at-kas, pridėjo šeštą 
principą — maudymąsi... Tai buvo 
graži juokų laikraščiui medžiaga, 
kartu ir priminimas, kad gal jau 
ir per daug skysto vandenėlio sto
vykloje. Yra, tiesa, ir moksleivių, 
ir studentų, o ir sendraugių tarpe 
dvejopų stovyklų pageidautojų. 
Vieni nori poilsio, kiti darbo pro
gramos. Geriausia, atrodo, tinka 
vidurio kelias. Ir padirbėti, ir pa
ilsėti. Pernykštės moksleivių at-kų 
stovyklos prie Spyglio pasisekimas 
galima buvo regėti kaip tik dėl ge

ro laiko planavimo: prieš pietus 
paskaita ar savi referatai, dainų, 
šokių pamokos, po pietų maudy
masis, sportas. Vakare laužai, pro
gramos, minėjimai. Kaip tik dėl 
to, kad iki pietų niekas negalėjo 
poilsiauti, diskusijose dalyvavo 
daugiau moksleivių nei bet kurioj 
kitoj stovykloj. Yra buvę kraštuti
nių stovyklų paskaitininkų atžvil
giu. Tai, žiūrėk, kalba vien vyres
nieji, tai vien patys moksleiviai ar 
studentai. Reikia ir vienų, ir kitų. 
Vyresniųjų patirtis naudingesnė 
visai auditorijai, kai jaunesniųjų 
bandymai praturtina daugiau pa
čius autorius, ne klausytojus.

Naudingos ir įvairumo įnešan- 
čios yra įvairios varžybos: skaity
mo, deklamavimo, sporto, literatū
ros, istorijos žinojimo ir 1.1. Tik 
labai dažnai per tas varžybas te- 
sužinoma tai, ko varžybininkai ne
žino. Kokia tų klausimų prasmė? 
Kas žino, tas žino ir be tos anke
tos, kas nežino ir palieka nežinan
čiu. Ar negeriau būtų tuos klausi
mus su atsakymais ar bent šalti
nių nurodymais išsiuntinėti pora 
mėnesių prieš stovyklą, tada bent 
vienas kitas šį tą naujo išmoktų. 
Reiktų ir varžybas kas metai keis
ti. Dabar dažniausia tebūna skai
tymo ir deklamavimo. Kodėl nega
lėtų būti korespondencijų rašymo, 
pav., aprašyti vieną stovyklos die
ną ar savo kuopos istoriją, susi
rinkimą ir pan.

Jau šiais metais stovykloje bus 
knygynėlis (lietuviai rašytojai ir 
kai kurios institucijos gražiai atsi
liepė į Detroito sendraugių at-kų 
sumanymą tokį knygynėlį suorga
nizuoti ir iki šiol prisiuntė per 100 
knygų). Todėl derės į programą 
įvesti ir knygų skaitymą. Ne vieną 
reiktų dar ir pamokyti, kaip skai-
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tyti knygas, kaip daryti ištraukas 
ar santraukas. Kaip gerbti knygą, 
kaip ją švariai užlaikyti.

Džiaugiausi, kai moksleiviai iškė
lė klausimą dėl filmų rodymo. 
Anot jų, kur kas geresnių pamato 
televizijoj ar kine, todėl jiems pri
tardamas sutinku, kad terodyti ar
ba labai geras filmas, ar tik vaiz
dus iš buvusių stovyklų, švenčių ir 
kt. lietuviškos veiklos momentų. 
Lietuviškoj stovykloj neturėtų bū
ti vietos Čarliui Čaplinui ar kitiems 
svieto juokintojams.

Negerai, kai pasišokimai vaka
rais pasidaro vos ne kasdienė duo
na. Pernykštė praktika parodė, 
kad pirmieji šokiai tik trečią va
karą suruošti, buvo patys gražiausi. 
Niekas nesistumdė pakampiais, vi
si šoko ir tautinius ir tarptautinius. 
Kada šokama per dažnai, šokiai 
nublunka. Kitas patingsta arba ir 
nebeturi švaresnio drabužio apsi
rengti. Naudingos yra šokių pamo
kos.

Gera yra turėti dainavimo pa
mokas visiems. Būtinas dainorėlis. 
Tačiau būtų gera, kad ir atskiri 
būreliai ar specialios grupės laisva
laikiu išmoktų vieną kitą dainą, 
kad daina skambėtų ne vien tik 
tada, kai “valdžia” liepia.

Stovyklos vadovybėje būna ir 
pačių moksleivių. Tai būrelių va
dovai. Juos išsirenka demokratiškai 
patys būreliai. Dažnai išrenkami 
netinkami vadovauti pasišiaušėliai, 
ir būrelio vadovo darbas pasibai
gia rytmetiniu pranešimu, kiek bū
rely žmonių vėliavą keliant, čia ir 
norisi atkreipti dėmesį pačių moks
leivių, kad jie pagalvotų apie savo 
būrelio vadą, kad tas vadas, ar 
kaip jį bepavadinsim, turėtų gra
žios iniciatyvos ir būrelį patemptų. 
Faktas, kad mūsuose yra truputį, o 
gal ir daugoka lepšiškumo. Ilgai 
užtrunka rytmetinis rengimasis, 
kitus reikia iš lovų tempti. Nemo
kama gražiai išsirikiuoti ar į koją 
žengti. Tai nėra esminiai dalykai, 
tačiau smulkmenos žmogų daro 
vienokį ar kitokį. Atrodo, menk
niekis yra bulvių maišelis, tačiau 
kai vienas, antras, trečias ir dau
giau pradeda “pasivaikščiot” po 
stovyklos pievas, kai sudūžta pa
mestas prie akmens lemonado bu
telis, gražioji stovykla darosi šiukš
lynu. Todėl ne tik nereikia mėtyti 
valgio ar gėrimų likučių, bet kiek
vienas stovyklautojas turi stengtis 
pašalinti kiekvieną šiukšligalį.

Stovyklos pastatai ir baldai ir 
indai yra nauji. Tokiais reikėtų 
kuo ilgiau ir užlaikyti. O atsirado 
“menininkų”, kurie save “įamžino” 
jau pirmą savaitę, šiemet stovyk
la jau bus išdažyta, daugiau “or
namentuoti” nebereikia. Kiekvie-

Chicagos Šatrija, žiemą dariusi susirinkimus pas atskirus draugijos narius, 
pradėjo iškylauti, čia juos matome tėvų marijonų seminarijos sode.

nas stovyklautojas turi žinoti, kad 
ta stovykla atsirado tikrai pasi
šventusių jaunimui žmonių dėka ir 
daugelio lietuvių aukomis. Argi 
toks turi būti atsilyginimas už anų 
darbą? Daug darbų atlieka detroi- 
tiškiai žmonės nemokamai — tal
kos būdu. Mačiau, kaip sunkiai bu
vo įtaisytas plaustas, kaip sunkiai 
jį pritvirtino gana gilioj vietoj, ma
čiau gi kaip studentai, be piktos 
valios, bet nepagalvoję, kad vėl rei
kės kam nors dirbti, įsiūbavę nu
traukė lyną ir išplaukė į “plačiuo
sius vandenis”... Jaunystėj pokštai 
neišvengiami, tačiau reikia steng
tis, kad jie neneštų nuostolio.

Klaikiai nuskambėjo moksleivių 
suvažiavimo metu vieno mokslei
vio pareiškimas, kad stovykloje per 
daug maldų, dar klaikiau nuaidėjo 
suvažiavusių plojimas. Girdėjau 
net ir labai rimtų sendraugių jau 
svarstančių, ar nereikėtų palikt 
pačių moksleivių apsisprendimui — 
eiti paprastomis dienomis į mišias, 
ar ne. Su jais sutinkant, tą patį 
reiktų daryti ir su pusryčiais, ir su 
pietumis, ir su visa programa... Jei
gu ateitininkas, turėdamas labai 
palankias sąlygas, nebenori būti 
arčiau To, kurio vardu ryžtasi pa
saulį atnaujinti, jei jam šokiai ir 
pasilinksminimai yra statomi aukš
čiau už mišių auką, jeigu jau kry
žiaus ženklas ir kelių žodžių mal
delė prieš valgį ir po valgio darosi 
nebepakeliama našta — laiko truk
dymas, tai jau laikas tarti: “ne 
mes pasaulį, o pasaulis mus pa
keitė!” Ne lepūnėlių ir miegalių 

mums reikia, o tvirtos valios jau
nuolių, ne košių, o titnagų! Ir ka
da gi jaunuolis išgirs jam skirtą 
religinį žodį, jei ne stovykloj, kada 
jis išmoks lietuviškų giesmių, jei 
ne stovykloj?

Dar netolimoj mūsų istorijoj 
moksleiviai - gimnazistai yra paro
dę gražaus pasiryžimo, kovodami 
prieš rusifikaciją, mokydamies lie
tuvių kalbos, rinkdami tautosaką, 
stodami savanoriais ar partizanais 
dėl krašto laisvės kovot, mirdami 
už Dievą ir Tėvynę. Argi šių die
nų mūsų ateitininkiškasis jauni
mas nebesižavi jų pavyzdžiu? Ne, 
negalime to sakyti. Džiaugsmingai 
prisimenu keliolika moksleivių iš 
pernykštės stovyklos, moksleivių, 
kurių visur pilna buvo. Ir varžy
bose, ir programose, ir referatų 
skaityme, ir laikraštėlių leidime bei 
spausdinime. Ar jiems stovykla bu
vo liūdnesnė? Ne, jie turėjo 
džiaugsmo dėl atliktų darbų. Jie 
buvo tikroji stovyklos dvasia! Bū
tų gera, kad šiemet kuo daugiau 
aktyvian stovyklos gyveniman įsi
trauktų. Nesirąžydami, nemurmė- 
dami, bet degdami noru dirbti, 
veikti, kurti. Ta kūryba turi pra
sidėti dar prieš stovyklą. Daug 
gražiau galima stovykloj pasirody
ti ar per laužą, ar per vakaro pro
gramą, jei pasišvenčiama jau na
mie, kuopose. Nereikia tada tiek 
daug repeticijų ir pačioj stovykloj. 
Tad renkimės stovyklai jau nuo 
šiandien!

Spyglys išsiilgęs laukia dainuo
jančios, kūrybingos jaunystės!
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Detroito tautinių šokių grupė “šilainė”

Suktinį, ir tryptinį- šokame smagiai
Kas prieš metus dalyvavo Lietu

viu Tautinių šokių šventėje Chica- 
goje, prisimena gilų džiaugsmą-pa- 
sididžiavimą tuo gražiu, grakščiu 
šokėjų būriu. Ne kartą mes džiau
giamės vienos ar kitos kolonijos 
lietuvių šokėjų pasirodymais tele
vizijoje ar kitokioje programoje. 
“Ateities”, Bostono, “Grandinėlės”, 
New Yorko taut, šokių grupių var
dus dažnai užtinkame savoj, nere
tai ir amerikiečių spaudoj.

šiandien norėčiau Ateities skai
tytojus supažindinti su viena tau
tinių šokėjų grupe ne dėl to, kad 
jos narių tarpe beveik pusė ateiti
ninkų (yra juk ir grynai ateitinin- 
kiškų 1.1, š. grupių), bet dėl to, 
kad grupė, atitrypusi devynerius 
metus ir nebeišlaukusi iki sukak
tuvinio dešimtmečio, suruošė pava
sario vakarą ir apsikrikštijo. Tai 
Detroito Lietuvių Tautinių šokių 
grupė “šilainė”. Vardą pasirinko 
tokį, kokia rodėsi per devynetą me
tų — gimtosios žemės sauja — re
likvija, atvežta svetimon šalin, 
brangi ir miela.

Gegužės 3 d. 7:31 vai. vakare det- 
roitiškė publika buvo nustebinta 
vakaro rengėjų punktualumu. Re
tas gal žinojo kaip šilainiečiai tą 
dorybę įsigijo. Sako, švedai neva
gia, nes kadaise tūlas karalius už 
vagystę ranką kirto, šilainiečiai gi 
punktualumo išmoko apsidėdami 
mokesčiais už pavėlavimus. Dabar,

regis, to jau nebepraktikuoja, nes 
nebėra iš to biznio... Būdami punk
tualūs, šokėjai gražiai išnaudojo ir 
netaip jau gausų laisvalaikį, todėl 
sušokti šokiai: suktinis, lenciūgė
lis, tryptinis, sadutė ir malūnas 
buvo gerai parengti. Truputį ma
žoka scena neleido laisvai išsiplėsti, 
tačiau lygiavimai buvo gražūs, šo
kio figūros deriningos. Gal vienas, 
kitas šokėjas stokojo liaunumo ar 
veido gyvumo, tačiau tai reikia 
skirti faktui, kad grupė visada turi 
naujokų. Jei šiuo metu joje yra 26 
šokėjai, tai per 9 metus joje šoko 
dar 40. Gal niekas su metrikais 
taip nesurištas, kaip šokėjos. Žiū
rėk, paaugo kam kakta, ar žilas 
plaukas išdygo, jau ir nebėr. Sušo
ko kuriai draugės Sadutę — į mar
čias ir iš grupės, nes jau prie lop
šio tryptinį reikia šokt... O per mė
nesį naujos šokėjos - šokėjo nepa- 

MILDĄ MARTINKUTĘ ir
ROMĄ LEIMONĄ, sukūrusius ateitininkišką šeimos židinį, sveikina ir daug laimės linki

Studentų Ateitininkų Sąjungos Valdyba

ruoši. Būna todėl grupėse tvirtų ir 
silpnų dienų. Visokių dienų turė
jo ir šilainė. Džiugu tačiau prisi
minti, kad jau 1950 metais daly
vavo Br. Budriūno vedamo Radijo 
Klubo choro koncerte, šoko Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus suvažiavi
mo dalyviams, šoko Detroito 250 
metų sukaktį minint, daug kartų 
šoko Tarptautinio Instituto paren
gimuose, dalyvavo beveik visuose 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
muose Detroite. Kiek gražiai lietu
vius atstovauja amerikiečių tarpe, 
rodo ir vienas įvykis, kada po ma
lūno šokėjų pagerbimui atsistojo 
visa salė.

Grupei visus 9 metus vadovauja 
talentinga tautinių šokių žinovė 
mokyt. G. Gobienė.

Krikštynų proga šilainei ir šilai- 
niečiams linkėtina kuo plačiau ir 
kuo augščiau iškelti lietuvių ir ši
lainės vardą! Jauniems gi ateiti
ninkams patartina kuo daugiau 
jungtis į t. š. grupes. P. Natas
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A. TYRUOLIS

JAUNAJAI LIETUVAITEI
MERGAITE, duoki ranką man: 
Pažvelgt tau noriu į akis.
Tačiau ką kitą jos man pasakys.

Tikėk, tau būsiu atviras:
Jose lyg drumsčias Lietuvos dangus.
Anot poeto, pro miglas — druskas 
Ar beįžvelgsi dar šventus laukus.

Lūputės skaisčios, purpuras beveik, 
Pirštuką dar neapnešė lakai, 
Karmino, pudros dar nereik.
Bet ar ilgai, bet ar ilgai?

Gimtasis tavo žodis giesmele
Lakštutės skamba mano ausyse.
Bet keičia lyg nematoma valia 
Jo toną, tembrą svetima dvasia.

Gražiai gėrėjausi nesyk
Naujos kalbos vartojimu sklandžiu, 
Net pavydėjau. Bet baruos, nepyk, 
Jei savo lyg atstumtą jau girdžiu.

Įtart nenoriu, kad jau pamiršai, 
Kaip mūs sesutės guosdavos daina, 
Ir ją poetai svetimi viešai
Išgarbstino: pasauly ji tokia viena.

Tikėk, nenoriu barti aš tavęs,
Bet krimstis rūpesty imu, 
Kur mus ilga diena nuves, 
Kai likom be gimtų namų.

Tavęs man gaila, tu tokia trapi, 
Tave drugelį margą pievoje menu. 
Bet tu ir neapsakomai svarbi, 
Nes tu—dukra Tėvynės milžinų.

BIRUTĖ DABUŠYTE

MANO DIENOS
MANO dienos—kaimietės karoliai, 
Mėnesienoj nakties išbarstyti... 
Kamgi pralėkei milžino šuoliais, 
Negrąžinama mano jaunyste?

Man kadaise sapnavosi erdvės —
(Lyg artojui saulėta diena) — 
Bet sapnus tuos nusinešė gervės 
Į pietus su ritminga daina.

Kai gimtosios pirkelės langely
Žaidė saulė tyliais vakarais, 
Glostė uosį prie dulkėto kelio 
Mano mintys, lyg pūko garai.

Ir ne kartą galvojau prie vartų,
Žvelgdama į pamėlusį mišką,
Kad rasužių karoliai suverti
Brangiais deimantais žemėje tviska.

O jūs dienos, rasom nusagstytos!
O vaikyste, kokia tu miela!...
Tarp pirkelių pilkų išbarstyti
Ir sapnai ir skausminga gėla .. .

DAUGIAU TALKOS

Ateitis dėl techniškų kliūčių dažnai yra pri
versta vėiintis. Redakcija ir administracija daro 
visa, kad numeris išeitų laiku, bet atsiranda 
kliuvinių, kurie sulaiko žurnalo pasirodymą. Da
bar su šiuo numeriu baigiamas pirmasis pus
metis. Po vasaros atostogų pradedame antrąjį 
pusmeti. Tada dėsime visas pastangas, kad nu
meris pasirodytų kiek galima anksčiau.

Per vasarą bus ateitininkų stovyklos, suva
žiavimai, iškylos. Linksmai leisime vasarą, bet 
ir tada atsiminkime, kad Ateitis laukia iš visų 
korespondencijų, stovyklų aprašymų, nuotraukų. 
Su rudeniu gal bus galimybės Ateitį iliustruoti 
kur kas gausiau. Prašome iš anksto pasirūpinti 

nuotraukomis. Redakcija norėtų gauti visų vie
netų, centro valdybų nuotraukas ir kuo daugiau 
vaizdų iš stovyklinio gyvenimo. Visi foto mėgė
jai traukite foto aparatus iš lagaminų ir per- 
kelkiie vasaros ir kuopos bei draugovės nuo
taikas j nuotraukas!

Kuopų bei draugovių susirinkimuose skaito
ma daug referatų ir savosios kūrybos. Ateities 
redakcija jų gauna tik mažą dalį. Būtų gera, kad 
vienetų vadovybės paragintų narius siųsti Atei
čiai arba patys imtųsi iniciatyvos rašinėlius su
rinkti ir mums persiųsti.

Linkime visiems smagios ir geros vasaros! 
Atostogaukite, džiaukitės poilsiu! Aplankykite 
bent vienai savaitei ateitininkų stovyklą! Neuž
mirškite ir lietuviškos knygos!
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ALDONA ŠLEPETYJE — DAKTARĖ

Aldona šlepetytė, visiems plačiai 
žinoma kaip balerina, New Yorko 
universitete gavo filosofijos dakta
res laipsnį. Ji visą laiką ėjo dviem 
keliais — meno ir mokslo. Plačiai 
reikšdamosi kaip balerina, ji suge
bėjo rasti laiko ir grynajam moks
lui.

Doktorantė baigė Kauno VIII 
gimnaziją ir Nacionalinės operos 
baleto studiją Rygoj. Būdama gim
nazijoje, priklausė literatūros, me
no ir ateitininkų būreliams. Lan
kė dainavimo ir piano klases Kau
no ir Paryžiaus konservatorijose. 
Studijavo humanitarinius mokslus 
— prancūzų ir vokiečių kalbas
Tuebingeno universitete, vėliau 
(1948—1950) tas pačias studijas tę
sė Sorbonos universitete Paryžiu
je. Tuo pačiu metu Paryžiuje ji 
vadovavo lietuvių tautinių šokių 
grupei, iškilmių ir minėjimų kon
certinėse dalyse dalyvavo kaip so
listė, vargonais palydėdavo lietu
viškas pamaldas, dirbo studentų ir 
ateitininkų organizacijose.

Atvykusi Amerikon, trumpą laiką 
gyveno Detroite, Mich., paskui per
sikėlė į New Yorką, 1954 m. Co
lumbia universitete gavo magistrės 
laipsni, o šių metų vasario mėn. N. 
Y. universitete — doktoratą. Ge
gužės gale N. Y. universitetas spe
cialiose iškilmėse dar įteikė jai 
garbės pažymėjimą už pirmavimą 
studijose ir už labai gerai parašytą 
disertaciją.

Savo disertacijai ji temą pasi
rinko apie O. V. Milašių, kuris save 
laikė lietuviu ir rašė prancūziškai. 
Dabar šis poetas nuolat garsėja 
Prancūzijoje, pagal jo veikalus ku
riamos operos, vaidinami jo dra
mos veikalai, šiemet išleidžiama 
nauja jo raštų dešimties tonų lai
da. O. V. Milašius buvo kilęs iš et
nografinės Lietuvos ir ją pavaiz
davo savo raštuose. Tai dr. Aldona 
šlepetytė ir panagrinėjo savo di
sertacijoje (Lietuva O. V. Mila
šiaus kūryboje). Disertacija įver
tinta labai gerai, jos ištraukos grei
tu laiku pasirodys lietuviškoje 
spaudoje.

Pagrečiui su studijomis, dr. Al
dona šlepetytė reiškėsi kaip baleto 
solistė. Kaip prima balerina dirbo 
įvairiuose teatruose: Kauno, Grą
žo, Vienos miesto operose. Su Pa-

Putnamo mergaitės ruošia pamokas 

ryžiaus Opera Compagnie gastro
liavo visuose didžiuosiuose Prancū
zijos miestuose su Ballet Russe de 
Basi! aplankė Ispaniją ir Portuga
liją, dirbo New Yorko Operatic So
ciety ir televizijos filmose.

Gyvendama New Yorke, ji visa 
laiką dirba kaip baleto pedagogė 
Carnegie Hall ir Baleto Institute 
New Yorke. Nuo šių metų rudens 
universitete dėstys romanines kal
bas. Laisvai žodžiu ir raštu vartoja 
lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, 
rusų, lenkų ir latvių kalbas.

Naujajai daktarei linkime kuo 
geriausio pasisekimo meno ir 
mokslo srityse. D.

MERGAIČIŲ AUKŠTOJI PILIS

Vargu rasime kitur tokią sody
bą, kur tiek daug gyventų mergai
čių, kaip Putnamo Nekalto Pra
sidėjimo seserų vienuolyne, čia 
stovi jų pilis — jų “Raudondvaris” 
— atskiras didelis namas, kur kas 
metai iš visų vielų suvažiuoja mer
gaitės žiemai, čia jas, lyg gėles 
šiltadaržy, augina ir globoja sese
lės.

Iš čia jos autobusais važiuoja 
kasdien į mokyklą, į vidurinę ir 
kolegiją. Po pamokų tas pats gel
tonas mokyklos autobusas vėl su
renka į namus.

Pamokas jos ruošia, kartu spor
tuoja ir žaidžia, rengia savo mi
nėjimus, šventes, iškylas, pasiva
žinėjimus ledu, čia yra ir lietu
vių kalbos pamokos, kurios mo

Dr. Aldona šlepetytė

kykloje užskaitomos. Taip nejučio
mis, bedirbant ir besilinksminant, 
prabėga gražios jaunystės gražūs 
metai. Putnamas kasmet išleidžia 
savo mergaičių būrį, baigusį mo
kyklas. Ir visos jos išsineša kuo 
gražiausius prisiminimus.

Vienuolyno bendrabutyje gyve
na apie 30 mergaičių. Nors bendra
bučio patalpos plečiamos, bet vie
tų nėra daug. Tad kas norėtų iš 
mergaičių tenai gyventi, linksmo
je jaunatviškoje lietuviškoje nuo
taikoje siekti mokslo ir ugdyti pil
nutinę asmenybę, yra kviečiama 
į mergaičių pilį, i Raudondvarį. 
Dėl smulkesnių informacijų, pra
šoma kreiptis šiuo adresu: Imma
culate Conception Convent, R.F.D. 
2, Putnam, Conn.
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BERNIUKŲ

Baigdami pradžios mokyklą ar 
gimnaziją, visi jaunuoliai galvoja, 
kur toliau siekti aukštesniojo 
mokslo. Jau dabar daugelis susi
mąstote ir klausiate kuo būti atei
tyje? Ar man nebūti kunigu, vie
nuoliu, inžinierium, gydytoju ar 
mokytoju? Vadinasi, jūs jau spren
džiate savo pašaukimo ir profesi
jos klausimus. Pašaukimo pažini
mas ir profesijos pasirinkimas yra 
svarbiausi besimokančio jaunuolio 
uždaviniai, nuo kurių išsprendimo 
priklauso visa jūsų gyvenimo atei
tis.

Pagal pašaukimą žmonės skirs
tosi j du luomus: pasauliečius ir 
dvasininkus. Vieni ir kiti pagal sa
vo pasiruošimą ir darbą dalijasi į 
įvairias nrofesiias. Nė vienas nega
li būti dvasininku, jei jis nėra Die
vo šaukiamas, ir likti pasauliečiu, 
jei jį Dievas šaukia būti kunigu ar 
vienuoliu, čia ir atsiranda reika
las pažinti savo pašaukimą, nežiū
rint Į kurį luomą Dievas jį šaukia.

šiandieną, kada Katalikų Baž
nyčiai reikia tiek daug kunigų, ka
da ir pačiai mūsų tėvynei ir atei
tininkų organizacijai taip trūksta 
dvasios vadų, būtų didžiausias pra
sikaltimas nepaklausyti aiškaus 
Dievo balso ar iš apsileidimo jo ne
išgirsti. Juk mes matome, kiek pa
saulyje blogo, kiek savymeilės, kiek 
vargo ir supuvimo. Tūkstančiai ir 
mūsų pačių tautiečių, paklvdę gy
venimo klystkeliuose, šaukiasi pa- 
gelbos. Kas juos išves į tiesos ke
lią, jei ne kunigas ar vienuolis.

Bet kaip pažinti, kad Dievas ma
ne šaukia šiam didžiam darbui? 
Reikia tyrinėti save, reikia pažinti 
savo norus ir kilnius troškimus. 
Po kcmunijos maldoje susikaupus 
reikia isiklausvti, ką Dievas jums 
kalba, ko Jis iš jūsų nori. Iš tikro, 
sunku pasakyti, kada jaunuolio šir
dyje atsiranda mintis būti kunigu

6v. Antano gimnazijos naujieji rūmai Kcnnebunkporte, Me.
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ar vienuoliu. Vieni dar kūdikiais 
panorsta būti kunigais, kiti baig
dami gimnaziją pasiryžta stoti se- 
minarijon, kiti, išgirdę Dievo bal
są, palieka universitetų auditori
jas ir stoja į vienuolynus. Vienus 
pašaukimo malonė perveria, kaip 
žaibas, kituose pašaukimas bręsta 
lėtai, bet galop išrinktasis pajunta 
kviečiantį Išganytojo žvilgsnį, ku
riam negali atsispirti.

šiais laikais labai slidūs jauni
mo keliai, dėl to jam nelengva pa
klausyti ir aiškiai šaukiančiojo Die
vo balso. Katalikų Bažnyčia, norė
dama Dievo pašauktiesiems padėti, 
yra įsteigusi atitinkamas mokyk
las, kuriose jaunuoliai mokyda
miesi, tyrinėja savo pašaukimą. 
Pagalvok, gal ir tave Dievas šau
kia į kunigus ar vienuolius misi- 
j emerius? Gal ir tau nelengva ap
sispręsti, dėl to, nieko nelaukda
mas, stok į lietuvišką Tėvų pran
ciškonų gimnaziją Kennebunkport, 
Maine, o ji tau padės išryškinti 
savo pašaukimą.

Tėvų pranciškonų gimnazijoje 
nuo rudens jau veiks trys klasės. Į 
aukštesniąsias klases mokiniai ga
li įstoti ir iš kitų mokyklų, šį ru
denį gimnazija persikels į naujas 
moderniškas patalpas, kuriose yra 
didelės klasės, bendrabutis, salė, 
laboratorija ir biblioteka. Vietos 
bendrabutyje yra šimtui mokinių.

Gimnazija turi visas valdžios 
mokyklų teises. Joje išeinamas vi
sas vidurinėms mokykloms skirtas 
kursas su lotynų kalba ir lituanis
tika. Mokyklai ir bendrabučiui va
dovauja patys lietuviai pranciško
nai. Už mokslą ir bendrabutį atly
ginimas 300 dol. metams. Netur
tingi gabūs mokiniai dalinai arba 
ir visai nuo mokesčio atleidžiami. 
Įstojimo reikalais kreiptis: T. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M., Pranciš
konų Gimnazijos Rektorius, Fran
ciscan Monastery, Kennebunkport, 
Maine.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas — 
pranciškonę provincijolas

šv. Kazimiero lietuvių pranciškonų 
provincijoje Amerikoje kas treti me
tai įvyksta persitvarkymai — skiria
mi nauji provincijolai. Iki šiol dvi 
kadencijas (6 metus) išbuvo Tėv. 
Jurgis Gailiušis. Gegužės 27 perėmė 
valdžią naujai paskirtas provincijo
las Tėv. VIKTORAS GIDŽIŪNAS.

Tiek Ateities redakcijai, tiek vi
siems ateitininkams malonu pasvei
kinti Tėv. Viktorą Gidžiūną naujose 
pareigose. Jis visą laiką rėmė ir re
mia ateitininkų judėjimą. Jam visa
da gyvi jaunimo reikalai. Kur tik ga
lėjo, lankė ateitininkų stovyklas, 
skaitė paskaitas, rašė spaudoje. Jis 
yra Ateitininkų Federacijos dvasios 
vadas. Su dideliu uolumu ir kruopš
tumu jis eina šias pareigas, rūpin
damasis jaunimo religiniu auklėjimu, 
nesigailėdamas nei lėšų nei laiko.

Tėv. V. Gidžiūnas mokėsi pranciš
konų gimnazijoje Kretingoje, teolo
giją studijavo Italijoje. Ją baigęs, įsi
gijo istorijos mokslų doktoratą Ro
moje. Atvykęs Amerikon, uoliai da
lyvavo pranciškonų provincijos kū
rime, ėjo įvairias pareigas, buvo vie
nuolynų viršininku.

Nors visuomeninis darbas atėmė 
daug laiko, bet jis nenutolo nuo savo 
mokslo. Istorijos mokslo klausimais 
rašo itališkuose, lotyniškuose žurna
luose, o paskutiniu metu uoliai ren
ka medžiagą Lietuvos pranciškonų 
istorijai ir rašo platesnę studiją apie 
krikščionybę Lietuvoje.

Sveikindami T. Viktorą Gidžiūną 
ir linkėdami Augščiausicjo palaimos 
naujose pareigose, tikimės, kad jam 
nestigs laiko bei jėgų ir toliau ug
dyti ateitininkiškas idėjas jaunimo 
tarpe.
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AT SKLEIST A KNYGA

MIŠKAIS ATEINA RUDUO

Šio vardo Mariaus Katiliškio ro
manas, neseniai gavęs Lietuvių 
Enciklopedijos premiją, yra ne ei
linė knyga mūsų literatūroje. Kiek
vienoje eilutėje, kiekviename vaiz
duojamo gyvenimo bruože junta
mas stiprus beletristo talentas, pa 
gaunanti kūrybinė jėga. Vis tiek 
ką jis vaizduotų — gamtą ar žmo
nes, subtiliausius lyrinius virpėji
mus ar brutalų šiurkštumą: visur 
jis patraukia skaitytoją ir jį priri
ša prie bėgančių eilučių nuo pirmo 
iki paskutinio knygos puslapio.

Aukštaitijos užkampis tarp miš
kų ir pelkių, kur stovi pakelėje Gu
žo krautuvėlė ant kalnelio, kur iš
simėčiusios kelios naujakurių so
dybos, kur glaudžiasi brūzgynuose 
eigulio pasoda ir prie upės stipriai 
įleidęs šaknis senas, turtingas Ba- 
siuliškių vienkiemis — po M. Kati
liškio plunksna suspindi tokiomis 
spalvomis, kurių negalima pamirš
ti. Pasakojimas prasideda .anksty
vu pavasariu — staigiu polaidžiu ir 
gyvu miško kirtimo vaizdu. Miška
kirčių paveikslai ir jų gyvenimas 
iš karto įsirėžia atmintyje. Paskui 
eina pavasario budimas, vasara su 
pelkių sausinimo darbais ir pagrin
diniais romano įvykiais šitoje už
daroje aplinkoje, kol pagaliau — 
miškais ateina ruduo.

Gamta ir žmogus čia sudaro ne
išskiriamą ir nedalomą vienumą, 
žmogus tebėra gamtos dalis ir jis 
reiškiasi gaivališkai, kaip pavasa
rio budimas, kaip žydėjimas, kaip 
paukščio giesmė, kaip laukų der
liaus brendimas. Tą išvidinę gam
tos jėgą savyje junta ne tik toki 
primityvūs senosios kartos miško 
augintiniai, kaip senasis eigulis 
Baikštys, šlubis Laurynas, senoji 
Doveikienė, bet ir toki mokyti ir

o Prof. J. Eretas, gyvenąs Švei
carijoje, Bazelio mieste, rašo mo
nografiją apie prof. St. Šalkauskį, 
ateitininkų ideologijos autorių. 
Knygos pirmoji redakcija jau baig
ta, belieka tik papildyti nauja me
džiaga. Knyga pirmiausia bus nau
dinga visiems ateitininkams, kurie 
pamatys žymiausiojo jų vado pa
siaukojimo pilną gyvenimą. Nau
dinga bus ir visai katalikų visuo
menei, nes ji parodys, ką gali nu
veikti šventai pasiryžęs pasaulietis. 
Gi visiems lietuviams ji švies ap
rašomojo asmens taurumu ir savo 
idėjomis. 

nedamokyti, kaip Tilius, Tugaudis, 
Doveika, net Monika. Visi jie yra 
pagauti stiprios vitalinės jėgos, ir 
toji srovė neša juos nesulaikomai 
— į laimę, džiaugsmą, laimėjimus 
ir pražūtį. Taigi gamta nėra čia 
tik fonas, ne tik stiprių spalvų pei
zažas. Tai yra veikėjas — pats ga
lingiausias ir stipriausias. Be abe
jo, mes galėtume pageidauti, kad 
autorius savo vaizduojamų veikėjų 
pasaulį nušviestų augštesnio žmo
niškumo, idealizmo, pasiaukojimo 
ir pareigos šviesa. Tada visas vei
kalas gautų dar didesnį svorį, ir 
galėtume sakyti, kad autorius yra 
sprendęs savo veikėjų gyvenimo 
problemas. Bet šito uždavinio jis 
nesiima. Jis tik vaizduoja gyveni
mą žmonių, kurie pakliuvo į neiš
narpliojamų įvykių ratą ir kurie 
nepajėgia ar nenori išsiveržti iš 
savo gaivalinės prigimties reikala
vimų. Ir šitame gamtiniame rate 
M. Katiliškis yra labai stiprus, 
spalvingas, mokąs įsijausti į pa
čius giliausius savo veikėjų sielos 
kampelius, juos atskleisti gyvu, 
sultingu stiliumi, savitu vaizdu.

Kai užverčiame paskutinį pusla
pį, tik tada pajuntame, kad ne 
knygą skaitėme, o kartu su auto
riumi gyvenome. Ir rimtai susi-

PUNSKO LIETUVIAI KVIEČIA SUSIRAŠINĖTI

Lenkijoje, Punsko srityje, yra 
daug lietuvių, kurie turi savo mo
kyklą ir savo draugijas. Jų padė
tis skurdi, bet jie turi daugiau 
laisvės nei okupuotoje Lietuvoje. Iš 
Punsko srities patenka nemaža 
laiškų.

Balfo centrinė įstaiga Brookly- 
ne gavo tokį vieną laišką, kurio 
autorė kviečia moksleivius susi
rašinėti su ten esančiu lietuvišku 
jaunimu. Kas turėtų laiko ir ga
limybės, tegu parašo, nes tuo pa
dės išlaikyti glaudesnius ryšius, 
pastiprins ir moraliai atgaivins. 
Laiškas parašytas gražia taisyk
linga kalba. Jį čia spausdiname iš
tisai. (Red.).

Brangūs Broliai ir Sesės!

Sveikinu Jus su pavasario šven
tėmis, linkiu daug džiaugsmo ir 
sveikatos, kad mūsų ir Jūsų no
rai išsipildytų. Aš Jums rašau pir
mą kartą ir nesu tikra, ar šis laiš
kas Jus pasieks. Mes nevisuomet 

mąstome ties tų žmonių troškimais, 
ties jų tragizmu. Ir gaila jų — tų 
žmonių, vistiek ar tai būtų darbš
tusis Doveika, iš berno tapęs tur
tingu ūkininku, valsčiaus viršai
čiu, mokėjęs iš gyvenimo tik imti, 
o ne duoti ir naujomis vedybomis 
susikūręs tragediją savo senatvė
je; ar pats centrinis veikėjas Ti
lius, švelnios prigimties, svarstąs ir 
nujaučiąs įvykius, bet neturįs va
lios jų gaivališkai bangai atsispir
ti; ar švelniasielė lyriškoji Agnė, 
ar gaivališkoji Monika, ar pagaliau 
Rudasis Petras, šlubis Laurynas, 
Tugaudis, Každaila... Visi jie su 
nuodėmėmis, žmogiškomis silpny
bėmis ir gaivališku laimės troški
mu. Juos neša srovė, jausmų ir įvy
kių verpetai.

M. Katiliškio stilius turtingas ir 
atitinka vaizduojamą gyvenimą, 
derinasi prie jo ritmo. Ypač pui
kiai atskleidžia gamtos gaivališku
mą. Ir tie kalbos šiurkštumai, 
kurių kartais pasitaiko, plaukia iš 
pačių žmonių prigimties, iš jų vi
daus. Vaizdavimas rieda sklandžiai 
per visus 27 skyrius. Kai kur pasi
gendame chronologinio nuoseklu
mo, lyg pametama įvykių eiga. 
Kartais per giliai įklimpstamą į ne
reikšmingų smulkmenų vaizdavi
mą. Bet tai tik mažmožiai.

ši knyga aiškiai rodo, kad ir ne
dideli įvykiai talentingo rašytojo 
rankose pasidaro dideliais. (Išlei
do Terra, 1957 m., viršelį piešė R. 
Viesulas, įrišta kietuose viršeliuose. 
514 psl.).

Pr. N.

turim teisę rašyti bei galvoti, ką 
mes trokštam, tai jau tokia dalia.

Brangūs Prleteliai, šį kartą daug 
nerašysiu apie Punską, turbūt 
daug kas parašo. Kol kas nieko 
naujo. Neužilgo išleis vienkartinį 
lietuvišką laikraštį. Jau antri me
tai, kaip laukiame iš Varšuvos lei
dimo ir negauname, bet galvojame, 
kad šiais metais mums pasiseks.

Ir dar vienas dalykas: ar neat
sirastų iš lietuvių šeimų mokslei
vių, kurie galėtų susirašinėti su 
Punsko liciejaus klasėmis. Norime 
susirašinėti tik lietuviškai. Aš — 
Punsko vidurinės mokyklos mokinė 
— Rūta Maksimavičiūtė. Mano tė
velis Lietuvių Kultūros Draugijos 
pirmininkas. Tuo ir baigiu laišką.

Su nekantrumu laukiu atsakymo.
Mano adresas:

Maskimawicz Rūta
Wies Aszkinie
Poczta — Punsk
Pow — Sejny

Poland
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MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ VASAROS 
STOVYKLOS

Jau eilė metų, kaip vasaros atos
togų metu nemažas būrys mokslei
vių, tiek ateitininkų, tiek ir neatei- 
tininkų, stovyklauja moksleivių at- 
kų vasaros stovyklose. Pagrindinis 
šių stovyklų tikslas — išvežti jau
nimą iš morališkai murzinų miestų 
ir duoti jam progos gražiosios gam
tos prieglobstyje praleisti bent po
rą savaičių.

Sudarant šių stovyklų progra
mas, visuomet ypatingas dėmesys 
kreipiamas į du dalykus — ugdvti 
jaunime pagarbą ir meilę savo tė
vų tikėjimui ir Lietuvai.

Eilė gražiai praėjusių stovyklų ir 
negalėjimas sutalpinti visų norin
čių į šias stovyklas patekti, iš
kėlė reikalą praplėsti mūsų sto
vyklų skaičių bei stovyklavimo lai
ką. šiais metais Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjunga vietoj tradicinių 
dviejų stovyklų turės tris.

Pirmoji — “Atostogos Lietuvoje”, 
— skirta jauniesiems nuo 8 iki 12 
metų, prasideda birželio 21 ir tęsis 
tris savaites. Tiesa, ji skirta dau
giau vidurio valstybėms, nes sto
vyklausime ALRKF stovyklavietė
je, prie Manchester, Mich, čia gra
žaus Spyglio ežerėlio pakrantėse 
išgirsime didingą savo tėvų krašto 
praeiti, josios gamtos grožį, jos 
dainų skambumą ir tautosakos ne
išsemiamus lobius, čia visos sto- 
vykliškos linksmybės kris kaip iš 
gausybės rago, šiai stovyklai va
dovauti pakviesta J. Damušienė. 
Dešimtis kruopščiai narinktų va
dovų lydės visus gražiosios Lietu
vos takais.

Antroji — “Kelionė j Lietuva” — 
skirta vyresniųjų grupei nuo 12 iki 
paskutinės gimnazijos klasės, pra
sidės liepos 27 d. ir tęsis dvi savai
tes. Stovyklausime toje pačioje AL 
RKF stovyklavietėje, prie Man
chester, Mich, ši stovyklautojų 
grupė nutarė parkeliauti i Lietuvą 
ir aplankyti visas gražiąsias tėviš
kės vietoves, nuplauti savo kelio
nės dulkes Dusetų ežere, sukurti 
laužus Rambyno kalno panėdėje. 
papuošti gražiais žiedais prie lau
kų kelio berymantį rūpintojėlį, nu
pinti ir uždėti vainiką ant parti
zano kapo.

Trečioji skirta Rytų apygardos 
moksleiviams. Čia abi grupės sto
vyklaus kartu, nes stovyklavimui 
atskiromis grupėmis dar nėra pa
kankamų sąlygų. Tiesa, ir čia šios 
abi grupės turės griežtai skirtingas 
(pritaikytas tai grupei) programas, 
ši stovykla bus Tėvų Pranciškonų 
Vienuolyne. Kennebunkport, Me., 
nuo rugpjūčio 10 iki rugpiūčio 24 d. 
J visas šias stovyklas bus priimami 

ir neateitininkai, pasižadą laikytis 
nustatytos stovyklos programos ir 
tvarkos.

Gražiai pasisekusi gegužinė
Gegužės 25 Tėvų marijonų se

minarijos sode, MAS vakarų apy
gardos ruoštoji gegužinė praėjo su 
dideliu pasisekimu. Jau nuo anks
tyvo ryto mašinų virtinės traukė 
šio gražaus sodo link. Anksčiau at
važiavusieji išklausė mišias semi
narijos koplyčioje. Apie antrą va
landą didžiausias daržas buvo pil
nas mašinų, aikštėse žaidė šimtai 
jaunimo, vyresnieji apžiūrinėjo 
gražų seminarijos ūkį, dalinosi po
litinėm nuotrupom ir kugeliu, ku
rio buvo toks didelis pareikalavi
mas, jog šeimininkės net nepajėgė 
visų laiku ir pakankamai aprūpin
ti. ši gegužinė pilnai pasiekė savo 
tikslą — duodama progos gražiam 
būriui jaunimo praleisti sekmadie
nį gražioje gamtoje ir sukelti šiek 
tiek lėšų vasaros stovyklų parėmi
mui, t.y. bent keleto tikrai ne
turtingų moksleivių išvežimui pa- 
stovyklauti.

Tikrai nuoširdi padėka priklauso 
visiems vakarų apygardos valdy
bos nariams, o ypatingai josios 
pirm. dr. Meškauskienei ir apygar
dos dvasios vadui kun. dr. V. Rim
šeliu!. Atrodo, kad šį kartą visi 
Chicagos at-kai, tiek patys moks
leiviai, tiek sendraugiai ir studen
tai bei kuopų būreliai, įdėjo daug 
darbo, kad viskas kuo gražiausiai 
praeitų. Džiugu, kad tokiu gausiu 
dalyvavimu Chicagos visuomenė 
parodė, jog ji vertina sąjungos dar
bą.

Pavyzdingiausios kuopos

Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 
buvo paskelbusi lenktynes tarp 
kuopų ir išrinko jų pavyzdingiau
sias. Visos kuopos parodė daug 
gražios iniciatyvos, atliko gražių 
darbų, bet Centro Valdyba išskyrė 
šias kuopas: Kristaus Karaliaus 
kuopą, Kenosha, Wis., Maironio 
kuopą Clevelande, Ohio, Marijos 
Pečkauskaitės kuopą New Yorke, 
N. Y., Hamiltono kuopą Hamiltone, 
Ont., Kanada.

Laimėjusios kuopos turi teisę ne
šioti prie savo vėliavos tautinių 
raštų juostą, kaip šios garbės pa
žymėjimo ženklą. Kaip vienkarti
nę dovaną kiekviena ši kuopa gau
na teisę siųsti po vieną savo kuo
pos narį į bet kurią MAS vasaros 
stovyklą nemokamai.

IŠ NEW YORKO PADANGĖS

šiais metais New Yorko ateiti
ninkai “įsigijo” naują ir labai įdo
mų paskaitininką — kun. Lionginą 
Jankų. Kun. Jankus persikėlė iš 
Kalifornijos į New Yorką perimti 
Balfo reikalų vedėjo pareigų. Stu
dentams jau tris kartus teko iš
girsti jį kalbant. Pirmą kartą va
sario 22 d., kada įvyko bendras 
studentų ir sendraugių susirinki
mas Baltų namuose, New Yorke, 
šis susirinkimas buvo skirtas pa
minėti Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Kun. Jankus savo paskai
toje gyvais, klausytoją pagaunan
čiais pavyzdžiais norėjo parodyti, 
kaip kiekvienas gali ir turi prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo. 
Baigdamas pritaikė lietuviams vie
no amerikiečio vyskupo parašytus 
10 tėvynės meilės įsakymų.

Kovo 20—22 d.d. kun. Jankus 
pravedė visų New Yorko ateitinin
kų bendras rekolekcijas gavėnios 
rimčiai paminėti.

Trečią kartą kun. Jankus skaitė 
paskaitą studentų susirinkime, ku
ris įvyko Verbų sekmadienį kovo 
30 d. Vidos Dumbrytės bute, šiam 
susirinkimui pirmininkavo Jonas 
Strimaitis, o sekretoriavo Laima 
Bulvičiūtė. Susirinkimo paskaitos 
tema: “Modernus žmogus ir krikš
čionybė”. Paskaita vėl visiems su
sirinkimo dalyviams paliko didelį 
įspūdį ir sukėlė gyvas diskusijas. 
Tikimės, kad kun. Jankus ir toliau 
mums talkininkaus.

Visą balandžio mėn. valdyba, pa
dedant draugovės nariams, ruošė
si draugovės koncertui, kurio pel
no dalis skiriama “Lituanus” žur
nalui paremti. Koncertas, turėjęs 
gerą pasisekimą, įvyko balandžio 
26 d. Didžiausią darbo naštą nešė 
pats draugovės pirmininkas Alfon
sas Dzikas.

Į draugovės nares įsirašė Nijolė 
ir Danutė Bortkevičiūtės, kurios 
nesenai atvyko iš Brazilijos, ten 
išgyvenusios 10 metų. Abi žada 
tęsti studijas.

Ateinančiais mokslo metais drau
govė tikisi papildyti savo eiles New 
Yorko šių metų abiturientais. Jei
gu visi baigiantieji gimnazijas 
moksleiviai ateitininkai pereis pas 
studentus, New Yorko draugovė 
tikrai bus viena stipriausių Sąjun
goje. -t

• Patersono moksleiviai ateiti
ninkai, minėdami Motinos dieną, 
surinko aukų 28.50 dol. ir pasiun
tė Balfui, kad jis sušelptų Sibire 
kenčiančią lietuvę motiną.
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šąlančia

ir Ritai Medziukaitei, kuries su di
deliu pasišventimu ilgus mėnesius 
dirbo prie vėliavos išsiuvinėjimo. 
Los Angeles SAS draugovė turi vė
liavą, kuri savo grožiu gali lygin
tis su Sąjungos puošniausiomis.

D. Karaliūtė

LOS ANGELES PIRMOJI
Los Angeles SAS draugovės rai

doje balandžio 27 dieną įvyko svar
bus ir našus įvykis: pirmoji drau
govės šventė, dalyvaujant taip pat 
moksleiviams ir sendraugiams, 
šventei buvo dvi reikšmingos prie
žastys: buvo šventinama draugo
vės vėliava; be to, du kandidatai. 
Rimtautas Dabšys ir Julius Rau- 
linaitis, davė nario pasižadėjimą.

Iškilmės prasidėjo mišiomis, ku
rias atlaikė ir per kurias pamoks
lą apie ateitininkų organizaciją 
pasakė dr-vės dvasios vadas kun. 
dr. A. Bučmys. Po to visi rinkosi 
agapei — pusryčiams, kur prie 
bendro stalo sendraugių pirminin
kas pulk. J. Andrius pasveikino 
naujuosius narius ir patiekė pluoš
tą prisiminimų iš jo laikų ateiti- 
ninkiškojo veikimo.

Tuoj po to visi rinkosi iškilmin
gam posėdžiui, kur buvo išreikšta 
daug prasmingų linkėjimų ir min
čių. Vėliavos krikšto tėvų (p. Rau- 
linaitienė ir p. Brazdžionis) vardu 
šventę sveikino poetas Bern. Braz
džionis. “Mūsų tautos ir mūsų idė
jos vėliavos”, kalbėjo jis, — “atsi-

IŠ PITTSBURGH© MOKSLEIVIU 
VEIKLOS

Nors Pittsburghe lietuvių ir ma
žai tebėra, bet kur tik leidžia lai
kas ir aplinkybės, pasirodome su 
tautiniais šokiais. Jau treti metai 
iš eilės lietuviai prisideda prie 
įvairių tautų festivalio, kuris šie
met įvyko gegužės 9, 10, ir 11 die
nomis, puošnioje “Syria Mosque” 
salėje. Tarp 20 įvairių tautų pasi
rodė ir seselės Pranciškos lietuvai
čių šokėjų grupė, kuri pašoko pen
kis tautinius šokius, akomponuo- 
jant keturiems akordeonams. Pa
sisekimas buvo neblogas — susi
laukta gausių ovacijų. Ypatingai 
dėmesį atkreipė lietuvaičių tauti
niai rūbai: gražiausi iš visų tautų. 
Visos tautos turėjo savo bufetus. 
Daugelis išgyrė lietuvišką kugelį, 
sūrį ir beržų sulą. Paviljone buvo 
daug medžio drožinių bei rankdar
bių. Jam vadovavo Aleksas Krapas.

Po programos, vadovaujant A. 
Petručiui, Ryte L. Spingytė ir Ge
nė šabrinskaitė per Amerikos Bal
są pasiuntė linkėjimus Lietuvos 
jaunimui, ragindamos nenustoti 
vilties ir energijos savo kovose su 
blogiu.

Ryte L. Spingytė

DRAUGOVĖS ŠVENTĖ
rado svetimų tautų muziejuose. Te
būna šitoji vėliava mūsų širdyse 
kaip simbolis tos kilnios idėjos, ku
rią mes išpažįstame”.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
vardu jautriai šventės dalyvius 
sveikino Antanas Dundzila: ' Len
kiu gaivą akad. sk. sąj. vardu šiai 
naujajai akademinių organizacijų 
atstovei ir linkiu pasimatymo pa
našioje šventėje Kauno muziejaus 
sodelyje”.

Pagrindiniu šio iškilmingo posė
džio kalbėtoju buvo sendraugis 
Juozas Kojelis. Jo paskaitos pa
grindinė mintis buvo “užsidegti ži
burius ir laukti”, paimta iš evan
gelijos. Vėliava tebūna įsitikinimo 
žiburys, kurį turime uždegti sau ir 
kitiems. Ji — tai kovos ženklas. Jos 
plazdenimas turi nuolat blaškyti 
nuovargį. Iš to taško prelegentas 
peržvelgė trumpai penkis ateitinin- 
kiškuosius principus, primindamas, 
kad jei viena iš šių kolonų susvy
ruotų, ateitininkų istorijos rašyto
jo plunksna nulūžtų.

Daug darbo ir laiko šios šventės 
ruošime paaukojo draugovės val
dyba, vadovaujama Antano Poli- 
kaičio. Ypatinga padėka priklauso 
Dalilei Polikaitienei, p. Balsienei

Los Angeles stud, at-kų draugovės šventės posėdžio prezidiumas. I eilėj iš 
k. į d.: Stud. S-gos pirm. V. Gylys, sendraugiu pirm. J. Andrius; vėliavos 
krikšto tėvai — B. Brazdžionis ir p. Raulinaitienė; d-vės pirm. A. Polikaitis, 
kun. J. Kučingis, Akad. Skautų S-gos pirm. A. Dundzila, kun. Steponaitis ir 
dvasios vadas kun. A. Bučnys; II eilėj nauji nariai — R. Dabšys ir J. Rau- 
linaitis; III eilėj — Rita Medziukaitė, B. Graužinis ir D. Karaliūtė.

Nuotr. P. Gasparonio

PAS BALTIMORĖS STUDENTUS

Balandžio 27 įvyko Adomo Jakš
to-Dambrausko 20 m. mirties su
kaktuvinis minėjimas. Apie Jakštą 
kalbėjo jo artimas giminaitis L. 
Damfariūnas. Savo prisiminimais 
p Dambriūnas labai valdžiai nu
pasakojo Adomo Jakšto nueitą gy
venimo kelią.

Ta pačia proga buvo paminėtas 
ir vysk. K. Paltarokas. Apie šią, lie
tuviams taip brangią asmenybę 
jautriai kalbėjo Cezaris Surdokas.

Meninėj daly studentės — Bu- 
račaitė ir Makauskaitė padekla
mavo kelis Jakšto eilėraščius, o 
moksleivės at-kės padainavo dai
nelę — Jūra motinėlė”.

Minėjimui pirmininkavo stud. 
Jurgis Pūkelis; sekretoriavo — 
stud. Nijolė Bogutaitė. Oras tą die
ną buvo labai nepalankus, ir į mi
nėjimą atsilankė tik jaukus būrys 
ateitininkų.

Balandžio 20 įvykusiame susi
rinkime referatą skaitė Nijolė Bo
gutaitė tema — “Bažnytinė-švento- 
ji muzika”. Pasiklausėm plokštelių 
muzikos — Palestrinos “Popiežiaus 
Marcelijaus mišias”.
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SAS BAKUOSE ~
Studentų ateitininkų vasaros 

stovykla įvyks Manchester, Mich., 
jaunimo stovyklavietėj. Tęsis dvi 
savaites, nuo rugpjūčio 24 iki rug
sėjo 7. Vykstantieji į stovyklą, re
gistruojasi draugovių valdybose iki 
liepos mėnesio galo. Stovykloje da
lyvauti ypač kviečiami abiturien
tai.

Stovyklos studijinė programa 
remsis grynai diskusiniais būre
liais. Konspektas — “Krikščioniš
koji meilė” — jau atspausdintas. 
Būrelių vadovai pasiruoš disku
sijas pravesti dar prieš stovyklą.

Tarptautinė diena ruošiama va
saros stovykloje. Joje dalyvautų 
Pax Romana federacijos, veikian
čios Amerikoje. Būtų aptarta egzi- 
lų federacijų veikimo reikšmė.

Krypties diena Įvyks stovykloje, 
Labor Day savaitgalio metu Nu
matomas symposium, kuriame bū
tų plačiai pažvelgta i tremties vei
kimo tikslus ir artimuosius sie
kius.

Pax Romana suvažiavimuose 
Muenchene, Eichstatt’e, ir kongrese 
Vienoj norima sudaryti didelę SAS 
delegaciją. Delegacijoj dalyvauti 
savo sutikimą jau yra davę: E. Ma- 
rijošiūtė, kun. V. Memenąs, V. 
Skrupskelytė.

Informacijai apie Ateitininkų 
Federaciją yra spausdinamas ketu-

CLEVELANDAS
Kovo 30 Clevelando studentai at- 

kai buvo suruošę Pax Romana mi
nėjimą. Prelegentais buvo Dr. Vy
gantas iš New Yorko ir J. Staniš- 
kis, Sr., iš Clevelando.

J. Staniškis supažindino publiką 
su buvusio Pax Romana sekreto
riaus, Prano Dielininkaičio, biogra
fija. Būdamas P. Dielininkaičio 
mokslo draugas, prelegentas ypa
tingai gyvai ir parodė tų dienų Die- 
lininkaitį.

Dr. V. Vygantas kalbėjo apie pa
čią Pax Romana organizaciją ir jos 
uždavinius, duodamas konkrečių 
pavyzdžių iš Pax Romana suvažia
vimo San Salvadore, praėjusių me
tų vasarą, kurio lietuvių atstovu ir 
teko būti pačiam prelegentui. Dr. 
Vyganto manymu, lietuviai katali
kai studentai permažai susidomėję 
veikimu Pax Romana rėmuose ir 
nemato tokio veikimo svarbos. Iš
ėjimas į kitas tautas per Pax Ro
mana ir būtų vienas iš geresnių 
būdų.

Minėj iman atsilankė nemažas 
skaičius ateitininkiškos Clevelando 
visuomenės. Minėjimas vyko Lietu
vių Auditorijos mažojoje salėje.

d. k. 

riomis kalbomis lapelis. Leidinys 
bus ant gero popierio, gausiai 
iliustruotas, spaustas keliomis spal
vomis. Jo tikslas — supažindinti su 
ateitininkų judėjimu tarptautinių 
suvažiavimų dalyvius, kurie su mū
sų sąjūdžiu pirmą kartą susitinka. 
Leidiniu rūpinasi SAS Užsienio 
Skyriaus vedėjas Ignas Budrys; 
lietuvišką tekstą redaguoja Roma
na Jonauskaitė (teksto projektus 
ruošė net penkiolika sąjungos na
rių); leidinio meniniu apipavida
linimu rūpinasi Romualdas Kriau
čiūnas. Leidinio paruošime daug 
talkina Juozas Baužys. Dienos švie
są leidinys išvys liepos mėnesio pa
baigoje.

Draugovės jungiasi JAV Lietuvių 
Berdruomenėn kaip seniūnijos, 
vykdydamos SAS visuotinio suva
žiavimo nutarimą. Plačios infor
macijos patiekiamos SAS Valdybos 
aplinkraštyje (Nr. 18).

SAS vasaros stovyklos mokestis: 
studentams, už dvi savaites $39; 
šiais metais baigusiems gimnaziją 
moksleiviams $30. Į stovyklą vyks
tantieji iš anksto registruojasi vie
tos draugovės valdyboje, įmokėda
mi $5 registracijos mokestį (likusi 
stovyklos mokesčio dalis užmoka
ma atvykus į stovyklą). Registra
cijos terminas: rugpjūčio 10 d., — 
iki to laiko neužsiregistravę, mo
kės svečio mokestį.

o šv. Kazimiero sukaktis bus mi
nima dar ir rudenį. Jei kas norėtų 
tokiame minėjime pastatyti mon
tažą, gali kreiptis į Praną Zaranką 
(2008 Hubbard Ave., Detroit 9, 
Mich.). Jis turi parašęs įspūdingą 
montažą, kuris buvo suvaidintas 
per šv. Kazimierą Detroite.

Mieluosius Chicagos draugovės narius
DANGYRĄ LAUKYTĘ ir IGNĄ BUDRĮ, 

sukūrusius ateitininkišką šeimą, 
sveikina ir laimės linki

Chicagos SAS Draugove

SAS Užsienio skyriaus sekretorę
DANGYRĄ LAUKYTĘ 

ir
energingąjį SAS Užsienio skyriaus vedėją

IGNĄ BUDRĮ, 
sukūrusius ateitininkišką šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina ir daug laimės linki

SAS Valdyba

o Balfas birželio mėnesį, kai 
lietuviai mini tragiškuosius išveži
mus į Sibirą, pravedė vajų, kvies
damas visus lietuvius nors maža 
auka prisidėti. Balfas šiuo metu 
uoliai remia Sibiro lietuvius, siųs
damas jiems siuntinius ir vaistus. 
Taip pat neužmiršta ir pavergtos 
Lietuvos ir Lenkijoje esančių lie
tuvių. Išsiplėtus Balfo veiklai, rei
kia daugiau darbo rankų ir aukų. 
Nuoširdžiai prašomas ir jaunimas 
prisiminti tuos vargstančius lietu
vius, atsisakyti kartą nuo kino ir 
kitos pramogos ir nors maža auka 
paremti Balfą. Balfo adresas: 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

• Amerikos Lietuvių Taryba bir
želio 27-28 d.d. Bostone šaukia 
ketvirtą Amerikos Lietuvių kongre
są, kuriame aptars svarbius Lietu
vos laisvinimo reikalus. Kongreso 
paruošiamuosius darbus atlieka 
Bostono Alto skyrius.

• Chicagos stud, at-kų draugovė 
paskyrė vienkartinę pašalpą parti
zanavusiam auštuoneris metus Lie
tuvoj, kentėjusiam Sibire ir šiuo 
metu sergančiam plaučių liga, bel
gui K. Rampelberghui.

• J. Žadeikis, MAS Centro Val
dybos įpareigotas, suorganizavo 
Chicagos moksleiviams ateitinin
kams remti komitetą, kurio valdy
bą sudaro: prel. Ign. Albavičius — 
pirmininkas, dr. P. Kisielius ir dr. 
J. Meškauskas — vicepirmininkai, 
J. Lieponienė — sekretorė, dr. P. 
Atkočiūnas — iždo globėjas, J. ža
deikis — reikalų vedėjas. Komite
to nariai: kun. K. Juršėnas, kun. 
dr. J. Prunskis, inž. A. J. Rudis, L. 
šimutis, A. Šimaitienė, dr. Z. Da
nilevičius, dr. J. Juozevičius, inž. 
V. Naudžius ir V. Matikiūnas.
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CIUKAS DELIS

BET GELBĖK NUO PIKTO

(tęsinys)

6
Sekmadienis. Velykos. Uosė, Zig

melis ir aš traukiame pas Bimbalą 
kiaušinių ritinti, šokinėja varlės, 
šokinėjam ir mes — per balas, per 
tvoras. Per vieną balą šokant, Uo
sė staiga suriko nesavu balsu (o 
gal ir savu, nes juk ji suriko, o jei 
ji suriko, tai negalėjo surikti kieno 
kito balsu), susigriebė už kojos ir 
nulinkčiojo namo. Man tuoj idėja 
dingt galvon ir sakau: “Zigmeli, tu 
čia pabūk, aš noriu vytis tavo žmo
ną”, ir daviau į kulnus paskui Uo- 
sę, o Zigmelis liko stovėti. Besivy
damas galvoju: “Kas atsitiko? Ko
dėl ji šlubuoja namo? Ji turbūt 
nori viena su manim pabūti”. Sun
ku man suprast tokius dalykus, 
niekada nemylėjusiam.

Įeinu į kambarį — Uosė keičia 
kojines. Klausiu: “Uose, ką tu vei
ki?” Keičiu pančekas, tai dabar ir 
gana”. Tai dabar man aišku'— šo
kant per balą, plyšo kojinė. O kai 
kojinė plyšta, tai reikia pakeist, 
nes jei nepakeisi, pliš toliau, ka
dangi šilkinės kojinės taip padary
tos, kad jei praplyšta vienur, tai 
plyšta ir kitur, ir todėl reikia greit 
pakeisti, kad nepasidarytų perdi- 
delė skylė, nes tada negražiai at
rodys, o moterys mėgsta gražiai at
rodyti, ypač sekmadieniais, kadan
gi daug žmonių jas mato.

Viskas aišku kaip ant delno, ir 
pats sau didžiuojuosi tokia gilia 
dalykų analize. Ir todėl negaištu. 
Prieinu ir pakšteliu Uosei į lūpas. 
“Atstok”, suriko Uosė švelniai, “da
bar ir gana, ponas, taip negerai”.

Važiuoti, ar nevažiuoti į stovyklą?

“O kodėl negerai? Tiesa, Zigmelis 
tavo vyras, bet ir aš vyras”. “Ne, 
ponas, negerai”. “O man atrodo, 
kad gerai — pabandykim dar kar
tą”. Ir pakšteliu darsyk. “Ne, po
nas, man vistiek atrodo, kad nege
rai. Dabar ir gana”. Atsileidžiu — 
gerai, sakau, einam kiaušinių ri
tinti.

7
Ateinam pas Bimbalą. Prieangy

je sutinkam jauną mergaitę. “La
bas”, sako ji man. “Labas”, sakau, 
štai tau, broleli, galvoju sau, atva
žiavai viengungis, niekada nemylė
jęs, o dabar jau dvi moterys tavo 
gyvenime. Uosė ir šita (kažin koks 
jos vardas?), kur “labas” pasakė.

Mums kiaušinius beritinant. at
eina Bimbalo žmona. Drūta mote
riškė, ir pikta, atrodo. Ir sako man: 
“Ponas, gal arbatos velysi išgert?” 
“Ačiū”, sakau. Kad ją bala, jau 
trys moterys mano gyvenime!

8
Ant rytojaus gegužinė. Linksma, 

laužas didelis dega. Jaunimas dūk
sta, armonika rėkia. Pasigaunu vie
ną iš merginų ir davai šokt. Supra- 
kaitavom abu kaip šuneliai (šunys 
neprakaituoja, Red.).

Po šokio ta mergina timpt man 
už rankovės — “einam pasivaikš

KONSTRUKTYVAUS TINGINIAVIMO PAGRINDAI

VILIUS DUGAŠVILIS

Viename Amerikos universitete 
buvo profesorius, kuris kiekvieną 
savo paskaitą pradėdavo 49 mi
nučių tyla. Aš turėjau garbę būti 
jo mokiniu, ir nesigirdamas turiu 
prisipažinti, kad buvau geriausiu 
jo mokiniu, nes kaip tik jis ir 
dėstė konstruktyvaus tinginiavimo 
teoriją, šiuo metu jau jo nebėra 
akademiniame pasaulyje, ir man, 
kaip vieninteliam io mokiniui, 
atiteko ši svari pareiga — skleisti 
jo idėjas.

Tinginiavimas yra jau seniai ži
nomas reiškinys, bet konstrukty
vus tinginiavimas yra jo, vien tik 
jo, sukurta teorija, ir jo atmini
mui šis straipsnis yra dedikuoja
mas.

Atsimenu aną senelį, kiek daug 
pypkių mudu surūkėme klasėje; jis 
sėdi, žiūri į mane, aš sėdžiu, — 

čiot”. Nuėjom prie ežeriuko tokio. 
Paėmiau už rankos ir sakau: “Tu 
nieko sau mergina, pusė bėdos”, ir 
pakštelėjau j žandą. “Ponas, ką 
tu!” jinai pašoko ir eina link eže
ro. Broleli, galvoju, tai ir privirei 
košės. O ji vis eina link ežero. 
Skandinsis? Nėr čia ko, galvoju, ir 
sprukau pamiške. Jei skandinsis, 
tai tik ne prie mano akių.

Bet ji pasivijo ir sako: “Ponas, tu 
gali mane vesti, tai aš duosiu tau 
savo tėvo ūkį”. Galvoju — kažin. 
Kažin ar tėvas sutiks. Ne, geriau 
nevesiu. “Labanakt, malonu buvo”, 
sakau, ir pasileidžiu namo.

9
Namie sutinka mane Uosė. “Kur 

trankeisi? Jau ir vakarienė atšalo”, 
pasveikina ji mane švelniai. Ma
nyje sukyla kažkoks ilgesys ir ne- 
susivaldau: “Ne valgio, Uosyte, aš 
trokštu, ne valgio, bet tavo akių 
mėlynų ir plaukų geltonų, o tu ka
ralaite žavi!” “Dabar ir gana”, su
murmėjo ji, žiūrėdama man tiesiai 
į akis. “Tai dabar ir gana”. Ir nu
ėjo.

Kažkaip neramu man pasidarė. 
Vakarienės negavau, ir Uosė nuėjo. 
Kažkaip neramu, ir tiek. Ir sunku 
suprast tokius jausmus man, nie
kada nemylėjusiam.

žiūriu pro langą. Niekada nesuži
nojau apie ką jis galvodavo, nes 
jis pratardavo tik du žodžius: tin
giniauk konstruktyviai, — ir tai 
be jokių, užrašų, pamokai besibai
giant. Aš sapnuodavau apie viską: 
apie melsvus pypkės dūmus, apie 
kaltus dramblius, štai, joju ant 
kalto erelio, o ji bėga, bėga, bėga 
ir aš bėgu, bet aš stoviu vietoje. įr 
žemė po kojom sukasi. Ji juokiasi, 
ir aš juokiuosi, bet štai pasakė: 
netrukdyk man, — ir nuėjo.

Už šią pamoką gavau. F, vienin
telę savo karjeroje, nes bėgimas yrą 
per smarki tinginiui mankšta, bet 
jeigu apie dūmus — tai visuomet 
A, tiktai A. Bet aš klaidžioju nuo 
temos, rašau savo atsiminimus,. ,o 
neduodu teoretinės analizės, nors 
iš kitos pusės tai gali pavaizduoti 
skaitytojui ,kas yra konstruktyvus 
tinginiavimas.
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0 ŠACHMATAI
RAŠO K. MERKIS

Povilo Vaitonio, Kanados šach
matų meisterio, vardas šiuo metu 
linksniuojamas daugelio laikraščių, 
neišskiriant N. Y. Times, sąryšy su 
tarpzoninėmis pirmenybėmis Jugo
slavijoje, kurios prasidės ru^piūčio 
5 d. ir truks iki rugsėjo 15 d. Į jas 
suvažiuoja iš viso pasaulio 21 daly
vis, jų tarpe amerikiečiai didmeis- 
teriai B. Fischer, S. Reshevsky, 
Sov. S-gos didmeisteriai: Tai, Pet
rosian, Bronštein, Averbach. P. 
Vaitonis į tas p-bes vykti neišgali, 
nes reikia atitrūkti nuo darbo ir 
šeimos per pusantro mėnesio, vie
nok jo dalyvavimas pasaulinio 
masto varžvbose lietuvio vardui ga
lėtų gražiai pasitarnauti.

Romanas Arlauskas, iš Pietų 
Australuos, dalyvauja pasaulio ko- 
respondencinių pirmenybių baig
mėje, kuriose varžosi 10 valstybių. 
Australijos komanda atrodo šitaip: 
Romanas Arlauskas, latvis L. En- 
dzelin, M. C. Salm, H. Klauss, J. 
Kellner, W. Poder. Linkime mūsų 
Romanui geriausios sėkmės!

Ignas žalj’s laimėjo antrą vietą 
Montrealio miesto pirmenybėse, 
kurios užtruko 12 sekmadienių. 1. 
A. Reiter 10-2, 2. Ignas Žalvs SP/a* 
2i/2 taškų. Viso buvo 69 dalyviai!

Kazys Merkis, kaip skelbia New 
Yorko žurnalas Chess Review, stovi 
šiemet ketvirtuoju korespondenci- 
nėse varžybose iš beveik keturių 
tūkstančių amerikiečių. 1. Reuben 
Klugman, N. Y.r su 1900 taškų. 2.

Tinginiavimas tai yra pagrindi
nis mokyklinio gyvenimo reiškinys, 
sugebėjimas išklausyti visą paskai
tą, negirdint nė žodžio. Konstruk
tyvumas yra polinkis statybai, su
gebėjimas kurti iliuzijas nors ne 
savo, bet mokytojo galvoje. Kon
struktyvus tinginiavimas, taigi, yra 
sugebėjimas klasėje sapnuoti, bet 
tuo pačiu laikyti pieštuką ir ranką 
sistemingai judinti.

čia du dalykai verti dėmesio. 
Pirmiausia negalima tiek įsigilinti 
į sapną, kad negirdėtum skambu
čio, nes gali atsirasti toks moky
tojas, kurs išeis iš klasės, tavęs 
neprikėlęs. Ir antra, sapne netu
ri būti per daug veiksmo, nes tai 
yra varginantis dalykas, o be to, 
tavo perstaigūs judesiai gali su
griauti mokytojo iliuzijas.

Kitam Kreivų šypsenų numeriui lau
kiame medžiagos iš linksmų vasaros 
stovyklų.

Alex Suchobeck, Calif. 1886, 3. Ir
win Sigmond, Virginia 1874, 4. Ka
zys Merkis, Boston, Mass., 1852 tšk. 
“National Chess Ratings” įvardina 
Kazį Merkį U.S. Experts klasėje su 
2030 tšk., jis yra vienas iš šešių 
Massachusetts valstijos ekspertų.

Povilas Tautvaiša, dabartinis Il
linois meisteris, 1949 metais, lai
mėdamas Bostono miesto meisterio 
vardą, malte, sumalė A. Gringą. 
Čia toji partija.

Baltais lošė Tautvaiša, juodais A. 
Gring.

I.d4 Žf6 2.c4 e6 3.Žc3 Rb4 4.a3 
Rxž 5.bxR b6 6.f3 Rb7 7.Rg5 h6 
8.Rh4 d6 9.e4 0-0 10.Rd3 Žbd7 11. 
Že2 Be8 12.Vd2 e5 13.žg3! g5 su 
tikslu pagauti rikį, seka 14.žf5! 
Kh7 15.Rxg5 hxR 16.Vxg5 ir juodi 
pasiduoda, nes gresia matas.

Diagramoje padėtis po 14 ėjimo 
Žf5!

A. Gring

abcdefgh
P. Tautvaiša

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Mikalojus Ivanauskas — ARQUI- 
TETURA LITUANA. Trumpa Lietu
vos architektūros apžvalga, išleis
ta portugališkai Brazilijoje vyku
sios Lietuvos architektūros paro
dos proga.

Sporto Žinios — mėnesinis lietu
vių sporto laikraštis, balandžio 
mėn. Redaguoja Edv. šulaitis.

Viktoras Gidžiūnas — ŠV. KA
ZIMIERAS. 48 psl. gausiai iliust
ruota knygelė, išleido Tėvai pran
ciškonai, skleisdami religinę kultū
rą.

Rinktinė — lietuviškosios spau
dos apžvalga, pradėta leisti Nidos 
leidyklos Londone, Anglijoje. Per 
metus išeis trys numeriai. Pirma
sis numeris turi 80 psl., jon su
rinkti būdingesni straipsneliai, pa
siskaitymai iš visos laisvajame pa
saulyje leidžiamos lietuviškos pe
riodikos.

ADMINISTRACIJA 
RAŠO

Federacijos Valdyba pasirūpino 
pagaminti filmoje vaizdų iš atei
tininkų istorijos. Vaizdai apima 
visą ateitininkų 50 metų istoriją, 
nuo įsikūrimo pradžios iki šių die- 
aų. čia randame ateitininkijos kū
rėjus ir kovotojus už jos idealus, 
kaip pavienius asmenis, taip ir 
grupes, nuo gimnazijos suolo iki 
akademiko laipsnio, vienetų vado
vybes, šventes, iškilas ir t.t. Viso 
per 200 vaizdų. Tuo tarpu yra pa
gaminti 5 komplektai. Siūlytume 
Kraštų Valdyboms ir Sąjungų val
dyboms tai įsigyti. Tas labai pa
lengvina ir daug padeda jaunie
siems aiškinti ateitininkų istoriją 
ir ateitininkijos kūrėjų biografijas. 
Jaunimas mielai žiūri vaizdų su
sirinkimuose ar stovyklose bei kur
suose.

Vienas komplektas su aparatūra 
kaštuotų apie 50.00 dol.

Aukos Ateičiai
Clevelando MA Maironio kuopa 

iš knygų platinimo vajaus pelno 
Ateičiai paskyrė 25.00 dol. ir dar 
10.00 dol. paskyrė apmokė prenu
meratas Saleziečių gimnazijos ir 
Vasario 16 ateitininkams.

Putnamo ateitininkių šventės 
pelno dalį — 2.00 dol. studenčių 
draugovės valdyba atsiuntė Atei
čiai. šis ‘našlės’ skatikas mums yra 
labai mielas ir brangus.

Pirmas Ateities Garbės prenume
ratorius iš Pietų Amerikos Vincas 
Baronas, iš Caracas, Venezuela.

Visus ateitininkus sendraugius, 
kurie dar neatsilygino už knygą 
šv. Pijus X, labai prašome to rei
kalo neatidėti iki po atostogų.

Ateities skaitytojai-skolininkai, 
pasigailėkit manęs, atsilyginkite 
prenumeratą, kad man nereiktų po 
kiekvieno numerio išleidimo rašyti 
kelis šimtus priminimų. Ačiū gai
lestingiems.

Administratorius

Mūsų mylimam, neužmirštamam 
Juozukui užmigus Viešpatyje, šių 
metų vasario 4 dieną, esame susi
laukę savo draugų bei bičiulių gi
lios užuojautos pareiškimų. Už vi
sa tai, o ypač už Šv. Mišių aukas, 
esame visiems nuoširdžiausiai dė
kingi.

Izabelė ir Juozas Laučkai 
Washington, D. C.
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| AR JAU TURI?
Knyga apie šv. Pijų X reikalinga kiekvie- 

: nam ateitininkui. Joje apžvelgtas šventojo gy- 

: venimas, iškeliami veiklos svarbesnieji momen- 
Į tai, duodama toji enciklika, iš kurios ateitinin- 

: kai pasiėmė savo šūkį. Iliustruota šv. Pijaus X 

| gyvenimo vaizdais.

Kun. Jonas Petrėnas knygą parengė su di- 
I
: dėlių kruopštumu. Jis surinko straipsnius iš kny- 

: gų bei žurnalų. Straipsnių autoriai yra: — kun.

: dr. P. Gaidamavičius, Tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M.,

Į J. E. vysk. V. Brizgys, Irena Banaitytė, kun.

: dr. T. Narbutas, dr. A. Maceina, kun. dr. K. 01-

: šauskas, kun. dr. K. Rėklaitis, M.I.C., kun. dr. 

: J. Vaišnora, M.I.C., S. Sužiedėlis.
i

Išleido Ateitis. Jos kaina 3 dol. Užsakymus 

į siųskite šiuo adresu:

ATEITIS,

916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.
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V Y T A U T O 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 gimtadieni a pro
gomis.

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti.

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

Kaina 6 dol.

ATEITIS, 1958 M. NR. 6
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