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Šie Popiežiaus Jono XXIII žodžiai buvo 
paskelbti per Vatikano radiją sausio 21 d.

POPIEŽIUS
JONAS XXIII

GARBINGIEMS LIETUVOS VYSKUPAMS
Garbingieji Bro'iai, sveikiname jus ir 
siunčiame Aoaštališkąjį Palaiminima.*Kaip vaikai su dideliu malonumu širdyje nešiojasi tėvo prisiminimą ir pasitaikius progai, išreiškia jam viešą pagarbą, taip tautos jaučia pareigą prisiminti savo dvasinių Ganytojų pavyzdį; tų Ganytojų, kurie nepalaužiamu narsumu kovojo už jiems patikėtą kaimenę ir jai, kaip brangiausią paveldėjimą, paliko savo mokslą ir savo pavyzdį.

GANYTOJO PAVYZDYSTokį Ganytojo pavyzdį — kaip Mums yra pranešta — šiemet prisimena kilnioji, Mums labai mylima, lietuvių tauta, minėdama tris šimtus penkiasdešimt metų nuo mirties uolaus šios tautos vyskupo Merkelio Giedraičio, apie kurio didelį šventumą ir šiandien liudija jūsų tauta.Norėdami tad tarsi apvainikuoti jūsų džiaugsmą, negalime tylomis praeiti šios progos. Juo labiau, kad iškėlimas jo darbų ir visiems prisiminimas jo dorybių, Mūsų nuomone bus labai naudingas šių laikų sunkumuose.Merkelis Giedraitis buvo augštai iškilęs savo gyvenimu, savo pamaldumu ir dvasios kilnumu. Jis buvo apaštalas, kuris šventąjį Kristaus tikėjimą jūsų tautoje išplatino, sustiprino ir giliai įdiegė žmonių širdyse. Kai 1576, būdamas 40 metų amžiaus, buvo paskirtas vyskupu, jis vieno tetroško, kaip “geras Jėzaus Kristaus karys” (II Tim. 2,3) dirbti didesnei Dievo gar

bei ir sielų išganymui: tautą, kuri dar nebuvo išsivadavusi iš daugelio klaidų, jis mokė giliau pažinti ir sąmoningiau išpažinti savo krikščioniškąjį tikėjimą; jis taip pat rūpinosi, kad daugelis atitolusių nuo katalikiškojo tikėjimo, kurių tarpe buvo didelis skaičius kilmingųjų, paklustų šv. Petro Sostui ir grįžtų į jo vienybę.Reikia stebėtis, kiek daug jis anom aplinkybėm padarė savo žodžiais ir veikliu gyvenimu, ištisai laikydamasis neseniai įvykusio Tri- dento Susirinkimo nuostatų: visu uolumu atlikdamas ganytojiškas pareigas, steigė naujas parapijas ir statė bažnyčias, rūpinosi bažnytinių apeigų grožiu, visoms žmonių klasėms stengėsi duoti krikščioniškojo tikėjimo tiesas. Pasiryži- žymas išplėsti ir sustiprinti tikėjimo tiesų mokymą (katekizaciją) buvo jo pagrindinis rūpestis ir nenuilstamos veiklos tikslas: jis rengė iš šio krašto kilisius tinkamus kunigus, kad jie, kalbėdami vietine kalba—kaip jis pats visiem buvo davęs pavyzdį—lengviau galėtų žmones laimėti Kristui; jis platino knygas, kad jų pagalba krikščioniškojo tikėjimo tiesos kuo plačiausiai pasklistų tėvynėje.Šios didžios dorybės Mums atrodo kaip tik labai tinkami pavyzdžiai, kuriais ypatingai turėtų sekti visi mylimieji lietuvių tautos sūnūs.
TIKĖJIMO PRIESPAUDA LIETUVOJEGerai žinome, kokius laikus išgyvenate, ir tai Mes labai skaudžiai atjaučiame. Jau seniai brangioje jūsų tėvynėje katalikų Bažnyčiai yra statomos visokios kliūtys, tiek vyskupam ir kunigam kliudoma atlikti savo pareigas, tiek net

lT i . sNAC C • ’NE M r. i du BIF 107 r<A
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Vatikano radijo stotis, iš kurios kasdien programa
transliuojama į Lietuvątikintiesiem kliudoma gyventi pagal savo krikščionišką tikėjimą.Ganytojai yra arba išvyti iš tėvynės, arba turi gyventi šalia savo vyskupijų, suvaržyti, toli nuo mylimų tikinčiųjų, arba yra nuolat kliudomi laisvai ir pilnai atlikti ganytojiškas pareigas. Nemaža kunigų ir daug pasauliečių dėl parodyto tvirtumo, laikantis tikėjimo ir saugojant švenčiausias Bažnyčios teises, buvo arba ištremti arba sumesti į kalėjimus, kur daugelis mirė, pakirsti ligų ir kančių. Vienuolijų nariai išblaškyti, jų turtai ir namai konfiskuoti, Katalikų Akcijos organizacijos panaikintos, jūsų mokyklos uždarytos ir jų vietoj įsteigtos kitos, kuriose ne tik draudžiamas krikščioniškų tiesų mokymas, bet augštinamas ir platinamas ateizmas; civilinė valdžia Bažnyčios laisvei stato daugybę užtvarų ir kliūčių; dienraščiai, laikraščiai ir kiti krikščioniško mokslo leidiniai, kuriuos savo lai

ku katalikai gausiai, mokslingai ir naudingai leido, jau seniai nutildyti ir veltui pasigendami.
KREIPIMASIS Į KUNIGUSŠioje sunkioje padėtyje ano vyro darbai ir gyvenimo pavyzdžiai visus, kurie nešioja krikščionies vardą, be abejonės, paskatins nenugalimu tvirtumu ištverti dorybėse: ypač mylimiausius Lietuvos kunigus, kurie—kaip žinome—pasižymi tokiu dideliu uolumu ir su savęs atsižadėjimu atlieka jiem patikėtas pareigas.Del to sekdami Merkelio Giedraičio nuostabiomis dorybėmis, jo ištverme, nugalint tokius didelius sunkumus, kunigai, savo tautoje tebūna tobuli Dievo žmonės, pasirengę atlikti kiekvieną gerą darbą, tinkami naujojo Testamento vykdytojai (pig. II Tim. 3.7; II Kor. 3,6). Teseka jo tvirtumu, ginant katalikiškojo tikėjimo teises, perduodant—kiek galint—krikščioniškąsias tiesas, žinodami, kad Dievo žodžio negalima sukaustyti (pig. II Tim. 2.9). Ragindami kunigus, kad “tvirti tikėjime” (I Petr. 5,9) diena iš dienos vis stiprėtų vieningume, siekiant išsaugoti širdžių sutartinę ir išlaikyti nepažeistą tikėjimo paveldėjimą, už juos kuo karščiausiai meldžiamės į “visokios paguodos Dievą” (II or. 1,3().

KREIPIMASIS Į TIKINČIUOSIUSAno didžiojo Lietuvos vyskupo atliktus darbus teprisimena ir tikintieji, kad iš jo gautą katalikiškąjį tikėjimą kaip neįkainojamos vertės paveldėjimą ir pirmąjį išganymo bei garbes šaltinį, saugotų kantriai ir tvirtai ir pagal jį tvarkytų savo gyvenimą.Žinome, kaip labai jie yra prisirišę prie savo katalikiškojo tikėjimo. Kai tik gali, atlikdami net ilgiausias keliones bei nugalėdami didžiausias kliūtis, jie lanko savo šventoves. Be to, jie yra labai ištikimi Romos Popiežiui ir teisėtai Bažnyčios Hierarchijai. Dėl to juos sveikiname iš tėviškos širdies ii- labai prašome, kad ir ateityje ištvertų tame pačiame uolume, kad stiprintų savo dvasią Sakramentais, kad šventadieniais, jei tik galima, dalyvautų Eucharistijos aukoje, iš jos be atvangos semdamiesi tos gyvybės jėgos, kurios niekas negali užslopinti.
KREIPIMASIS Į ŠEIMASŠeimų tėvus ir motinas raginame, kad atsimindami savo labai atsakingas pareigas vaikus, o ypač jau paaugusius jaunuolius, kuo geriausiai žodžiu ir pavyzdžiu auklėtų ir ugdytų juose dorybes. Kadangi dėl liūdnos dabartinės padėties kunigams yra draudžiama vaikus mokyti katekizmo, reikia, kad tėvai, pavaduodami Dievo tarnus, vaikam perduotų neužgesintą pa-26
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veldėtąją tikėjimo šviesą. Jaunuolius, kuriuos 
tėviškai mylime, kviečiame prisiminti drąsius 
ir didžius Merkelio Giedraičio darbus, kad ga
lėtų iš jo pasimokyti, ką reiškia kovoti už kata
likų tikėjimą ir jį ginti visom jėgom.

MALDAUJAM U Z ŠVIESESNES DIENAS
Mes trokštame, kad jums ateitų šviesesnės 

dienos. Trokštame, kad pasibaigus neapykantai 
ir persekiojimam, kuriuos šiandien kenčia Baž
nyčia, visose piliečių klasėse įsigalėtų toji taika 
ir santaika, kurios vienintelis tvirtas pagrindas 
yra Kristaus Evangelija. Nuolankiai maldauja
me galingiausiąjį Dievą, kad per švč. Mergelės 
Marijos užtarimą suteiktų tai, ko visi taip la
bai trokšta. Per užtarimą Marijos, kuri yra Ne
kaltai Pradėtoji, į kurios rankas yra sudėtos 
mūsų viltys; žinome, kad jūs ją garbinate ypa
tingu pamaldumu šiuo metu, paminėję trijų šim
tų penkiasdešimties metų sukaktį, kai jūsų tauta 
pradėjo uoliai garbinti Dievo Motiną Šiluvoje.

Norime kad šiuos mūsų troškimus ir lin
kėjimus sustiprintų Apaštališkasis Palaimini
mas. Jį kaip dangiškų malonių laidininką ir 
kaip Mūsų prielankumo ženklą iš širdies sutei
kiame jum visiem, Garbingieji Broliai, kuni
gam ir visai mylimajai lietuvių tautai, tiek tė
vynėje gyvenantiem, tiek esantiem už jos ribų.

Rašyta Romoje, iš Šv. Petro Sosto, 1959 
metų gruodžio 8 dieną, antraisiais Mūsų Pon
tifikato metais.

Popiežius Jonas XXIII

Vysk. Merkelis Giedraitis

VYSKUPAS MERKELIS GIEDRAITIS

Jau seniai popiežius atskiru laišku 
buvo kreipęsis j lietuvių tautą. Dabar 
progos davė vysk. Merkelio Giedrai
čio 350 metų mirties sukaktis. Nors 
laiškas rašytas Lietuvos vyskupams, 
bet juo popiežius kreipiasi ir j kuni
gus ir į visus tikinčiuosius, ypač jau
nimą, kad neužgesintų tikėjimo švie
sos. Popiežius skatina prisiminti vys
kupo Merkelio Giedraičio darbus ir 
iš jo pasimokyti, kaip reikia kovoti 
už katalikų tikėjimą.

Šia proga, kad būtų suprantames
nis popiežiaus Jono XXIII laiškas, 
trumpai supažindinsime su vysk. Mer
kelio Giedraičio gyvenimu.

Jis gimė apie 1536 (tiksli data ne
žinoma), mirė 1609 balandžio 6 Var
niuose. Jo tėvas buvo kunigaikštis 
Matas Giedraitis, motina—kunigaikš
tytė Ona Krošinskaitė. Kaip ir visi 
ano meto didikų vaikai, taip ir Gied
raitis mokytis vyko į užsienį, nes tuo 

metu dar nebuvo įkurta Vilniaus 
akademija. Jis su pertraukomis mo
kėsi keturiuose Vokietijos protestan
tiškuose universitetuose: Karaliaučiu
je, Wittenberge, Tiubingene. Leipcige.

Ano meto Lietuvoje buvo įsigalė
jęs protestantizmas, ypač didikų šei
mose. Ne taip seniai buvo manoma, 
kad ir Giedraitis buvo protestantas 
ir vėliau apsisprendęs už Romos ti
kėjimą, tačiau tokių įrodymų iki šiol 
nėra. Viena aišku, kad M. Giedrai
tis protestantizmą gerai pažino, turė
jo draugų protestantų iš didikų tar
po.

Į kunigus įšventintas 1571, o po 
metų jau buvo pakeltas Vilniaus ka
pitulos prelatu kanauninku.

1574 mirė Medininkų (taip tuo me
tu buvo vadinami Varniai) vyskupas 
Jurgis Petkūnas (Petkevičius), ir jo 
vieta liko ilgai neužimta. Žemaičių 
vyskupu norėjo būti kan. Jokūbas 

Voroneckis, kurio kandidatūrą rėmė 
Gniczno arkivyskupas. Tačiau Lietu
vos didikai patriotai, ypač į katalikus 
perėjęs Radvila Našlaitėlis, Varnių 
kapitula. Vilniaus jėzuitai norėjo Me
dininkų vyskupu matyti Merkelį Gied- 
raitį, kuris mokėjo lietuvių kabą, 
galėjo prieiti prie žmonių. Apie Gied
raičio lietuvių (žemaičių) kalbos mo
kėjimą buvo bent kelis kartus rašy
ta i Romą, šias varžybas laimėjo lie
tuviškoji pusė, į Medininkų vysku
pus 1576 sausio 26 buvo paskirtas 
Merkelis Giedraitis.

Atvykęs į Medininkus (Varnius), 
vyskupas rado didžiai sunykusią vys
kupiją. Joje bebuvo vos 18-20 kuni
gų, bažnyčios apleistos, daugelį jų bu
vo atėmę protestantai, pasisavinę ir 
bažnyčios turtus, žmonių tikėjimas 
buvo silpnas, nes nebuvo kunigų, tad 
žemaičiai daug kur grįžo prie seno
sios religijos—garbino ugnį, perkūną, 
žalčius.

27
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LIAUDA

TĖVIŠKĖJ

Kai tulpės taurė užsiskleidžia
Aksome prieblandos tyliai,
Vėlyvo bitinėlio dūzgesys nugęsta
Kraštan, kur diegiąs aviliai,
Kai sodo tylumoj, prie vyšnios žiedo prisiglaudęs,
Paukštukas čypteli sapne,
Lapuočių choro užliuliuotas
Suspinksi žiburys dangaus skliaute,—
Vėjelis pakuždom paskleidžia gandą:
Jau baigėsi diena...

Nutyla visata.
Vien tik alyvų kekės nežemiškai švelniu
Apsąlusią apgaubia žemę
Kvapų šydu. ..
Ir nejučiom širdis suklumpa. ..
Pragysta malda nuoširdžia. . .

Ranka, kuri saldžiai užmigdė
Nekaltus tulpės skruostelius,
Paglostė švelnumu žiedelį vyšnios,
Suklostė mažytėlio sparnelius,
Kuri tykiai nulydėjo
Bitinėlį su aukso kraiteliu,

Tai Tavo. Visagalis Tėve,
Tavoji Tėviška ranka—
Sukūrė—laimina, globoja, lieja 
Beribę meilę kupina taure...

RŪPINTOJĖLIS

Tylus, tylus kaip vakaras be vėjo,
Švelnus, kaip siūbuojanti nendrė, švelnus, 
Liūdesio žvilgsnį amžinybėn įrėmęs— 
Tėviškes rūpintojėlis kuklus.

Nedrąsi stiebiasi varpa auksinė
Prisiglausti prie kojų, tyliai prisiglaust, 
Stiebias ir šalia betrykštąs pumpurėlis, 
Ir surakinta širdis vargo žmogaus—

Savo skausmą išliet, begalinį skausmą, 
Slegiantį, slegiantį dvasios gelmes, 
Juodą nerimą, kaip anglį juodą
Atnešt. .., padėt Jam po kojų. .. nes,

Tyliai, tyliai sraunus nuriedėjo 
Lašas kraujo erškėčio dygliu...
Švelniai, švelniai gaili sužibėjo 
Ašara iš Sūnaus Dievo akių. ..

Vysk. Merkelis Giedraitis visu uo
lumu įsijungė į savo vyskupijos dar
bą, jos tvarkymą, krikščioniškojo ti
kėjimo atgaivinimą. Vienas iš di
džiausių rūpesčių buvo išsiauginti gerų 
lietuvių kunigų. Pradžioj pats mokė 
Alsėdžiuose, kur jis gyveno, vėliau 
12 klierikų savo lėšomis išlaikė prie 
Vilniaus kunigų seminarijos (Varnių 
kunigų seminarija įkurta tik po jo 
mirties).

Jis pats lankė parapijas, sakė lie
tuviškai pamokslus, klausė išpažin
čių, mokė katekizmo, sutvarkė baž
nyčios pamaldas, sustiprino liturgiją 
ir ypač išplėtė giedojimą. Rūpindama
sis katalikų tikėjimu, kūrė parapijas, 
pastatydino per 12 naujų bažnyčių; jų 
statytojais buvo karalius, didikai ir 
pats vyskupas. Per teismus bylinėjosi 
su protestantais norėdamas atgauti 
jų užgrobtas teisėtas katalikų bažny
čias ir jų žemes.

Jis ypač rėmė lietuviškąją raštiją. 
Jo laikais kan. Mykolas Daukša iš
leido garsiąją “Postilę”. Išleido ją 

pats vyskupas savo lėšom. Toje kny
goje, kaip žinome, yra garsi prakal
ba, kurioje kreipiasi į visus didikus, 
kad išmoktų lietuviškai. Ten yra 
parašytas tas garsusis sakinys, kuris 
ir dabar kartojamas,—“Maža garbė 
svetimomis kalbomis kalbėti, bet di
delė gėda savos nemokėti”.

Jam nekartą buvo siūloma perimti 
Vilniaus vyskupiją, bet jis pasiliko 
Medininkuose ir iš ten kovojo, kad 
Vilniaus vyskupai būtų skiriami lie
tuviai.

Kaip vyskupas jis dalyvavo ano 
meto seime ir pasižymėjo įvairiais 
valstybiniais darbais, aiškiai pabrėž
damas Lietuvos valstybingumą.

Jis ypač rėmė jėzuitus, kurie sėk
mingai mokėjo kovoti su protestan
tais. Savo vyskupavimo pradžioje jė
zuitus įkurdino Rygoje ir atsikvietė 
juos į Kražius. 1579 Vilniaus jėzui
tams atidarius akademiją, jai užrašė 
žemių.

Po vyskupo mirties, jėzuitai pirmie
ji pradėjo garsinti jo vardą, jo šven

tą gyvenimą. Jie pirmieji laikė vysku
pą Merkelį Giedraitį antruoju že
maičių krikštytoju. Jo šventumo gar
sas vis labiau ir labiau sklido, taip 
1900 metais, per Bažnyčios didįjį ju- 
bilėjų, JAV lietuviai kreipėsi lotyniš
kai ir lietuviškai spausdintu raštu 
(redagavo A. Dambrauskas-Jakštas) 
į pop. Leoną XIII, kad į šventųjų 
skaičių įrašytų Giedraitį ir jėzuitą 
Andrių Rudaminą.

Prasidėjus lietuvių tautiniam at
budimui, vysk. M. Giedraičio asmuo 
tapo brangus, nes daugelis jo veiki
mo pastangų, jo lietuvių kalbos bran
ginimas, jo valstybingumas sutapo su 
atgimstančios Lietuvos idealais.

Vysk. M. Giedraičio veiklą plačiai 
tyrinėjo prof. Zenonas Ivinskis, su
rinkęs daug autentiškos medžiagos iš 
Vatikano archyvų. Veikalas rankraš
tyje turi per 800 puslapių, plačiai 
vaizduoja patį vyskupą ir ano meto 
Lietuvą. Rankraštyje šis veikalas yra 
gavęs Aidų žurnalo mokslo premiją.

A.D.
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JUBILEJINIO KONGRESO SLENKSTYJE
ADOLFAS H A M I SIS

Kiekvienos žmonių bendruomenės gyveni
me yra šviesių momentų, kurie pasižymi kilnu
mu ir veržlumu. Jų metu nariai yra solidarūs, 
susiklausę, ir kiekvienas stengiasi atlikti savo 
pareigą, nekreipdamas dėmesio į sunkumus ar 
pavojus. Jeigu tos kilimo prošvaistės būna sun
kių bandymų laikais, tas rodo organizacijos bei 
bendruomenės brandumą, gajumą, ir jos narių 
idealizmą. Penkiasdešimties metų jubilėjus su
daro organizacijai . progą savo vertę tuo pagrin

du pasitikrinti, savo uždavinius paryškinti, ir 
nusagstyti gaires staigaus kilimo kryptimi.

Gyvenimo tikrovė. Ateitininkija per šį greit 
prabėgusį penkiasdešimties metų laikotarpį bu
vo kietai gyvenimo bandoma, sunkumų, nesėk
mės, pergyvenimų bei laimėjimų brandinama. 
Sunkiose sąlygose ji sušvytėdavo ryžtingumu 
ir narių aukos dvasia. Tuo metu kažkaip narių 
idealizmas pajėgdavo gyvenimo tikrovę priartin
ti prie idealo. Būdinga, kad tie pakilimo lai-
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DR. ADOLFAS DAMUŠIS nuo 1957 kovo 15 
yra Ateitininku Federacijos Tarybos pirmininkas; 
1946-1952 buvo Ateitininku Federacijos vadas. 
ALRK Federacijos pirmininkas 1954-1956, dabar 
— vicepirmininkas. Jis vadovavo Jaunimo Sto
vyklos Dainavos organizavimo darbams.

kotarpiai pasireikšdavo tada, kai gyvenimas 
pareikalaudavo narių ištikimybės dviem pagrin
diniams ateitininkijos principams: katalikišku
mui ir lietuviškumui. Tie abu principai organiš
kame ryšyje turėjo tiek daug imponuojančios 
ir įpareigojančios jėgos, kad kiekvienas narys 
stengėsi jas išpažinti konkrečiu darbu ir paro
dyti, kad jie yra jo veiklos ir gyvenimo atramos.

Šio antrojo pasaulinio karo lietuvių laisvės 
kovos ateitininkijai buvo sunkaus bandymo lai
kai. Tada pasitvirtino, kiek daug principingumo 
žmogui reikia atsispirti propagandiniam melo 
spaudimui, kai tiesos žodis prievarta būna už
draustas. Principingumo išlaikymas tų kovų me
tu pareikalavo tiek daug aukų, kad vienas kitas 
net suabejojo, ar jos bepateisinamos. Bet ten, 
kur žmogus savo asmeniniu apsisprendimu sta
to savo gyvybę pavojun, atsisakydamas laužy
ti savo sąžinę ir vergauti melui, pašaliečio svars
tymai ir pastabos yra bereikšmės. Prieš kar- 
žygiškumą ir šventumą praktiški išskaičiavi
mai sunyksta kaip purus sniegas saulės spin
duliuose. Ateitininkija tame laikotarpyje buvo 
drąsi ir aktyviai priešinosi neobarbarizmui. iš 
ateitininkijos tarpo kilo daug karžygiškos dva
sios asmenų, kurie nepabūgo už Kristų ir Lie
tuvą net ir gyvybės aukos. Šis laikmetis spin
dėjo drąsiu ir šventu ryžtingumu, dėka visos ei
lės pasiaukojusių kovotojų gyvenimo tikrovė 
buvo pakilusi iki tiesos lygio, todėl nebuvo bai
mės tiesą išpažinti ir ją ginti net iki mirties.

Šiuo metu ateitininkijai ateina naujasis 
bandymas, kuris nėra lengvesnis kaip visa eilė 
praėjusiųjų. Prieš katalikiškumą agresyviai kė
sinasi smurtas pavergtoje Lietuvoje, lietuviš
kumui gręsia pavojus naujajame laisvajame pa
saulyje. Skirtumas tarp abiejų pavojų labai di
delis. Lietuvių tauta Lietuvoje eina Golgotos 
keliu, sužvėrėjusio smurtininko kankinama, bet 
savo dvasioje ji grūdinasi ugdo atsparumą, ir 
klauso savo sąžinės balso. Tuo tarpu laisvaja
me pasaulyje kaikurie lietuviai linksta kaip nen
drės pasiduoti velnio gundymui duona ir ger
būviu, kai tuo atžvilgiu iš šalies nėra jokio 
spaudimo nei moralinio nei fizinio. Kristus pik
tosios dvasios buvo gundomas po keturiasdešim
ties dienų badavimo tyruose, ir jis nedvejoda
mas atsakė: “Žmogus yra gyvas ne viena duo
na, bet kiekvienu Dievo žodžiu”. Koks tai pras

mingas ir sugėdinantis sakinys šiems laikams, 
kai sotusis gundosi ar lenktiniuoja besaikiu 
gerbūviu. Tuo nepaneigiame sugebėjimo medžia
gines gerybes pelnyti, bet paneigiame nemokė
jimą tinkamai neegoistiškai jas vartoti.

Koks trumpas laiko tarpas, koks didelis skir
tumas tarp karžygiškos kovojusios Lietuvos ir 
dabarties laikotarpio, kuris ir be augštesnių po
lėkių ir be ugnies. Aplinka be rūpesčio, be drą
sesnių siekimų daro neigiamos įtakos į žmonių 
dvasią. Negalima sutikti, kad šio pasaulio pro
paguojamas gerbūvis pažemintų žmogų, aptem- 
dydamas jo protą ir sukietindamas jo širdį. Tuo 
gerbūviu susižavėjusius reikia pabudinti iš už
simiršimo, tiksliai nuvertinti netikrąsias verty
bes ir atskleisti tas nuostabias erdves, kurios 
įprasmina žmogaus gyvenimą.

Ateitininkija yra bandoma pasaulinėje plot
mėje, statant jai uždavinį apginti tas vertybes, 
kurioms ji tiki ir kuriomis ji remiasi. Pusė pa
saulio yra apimta idėjų, kurios smurtu stengia
si tiesą išstumti iš gyvenimo, laisvajame gi pa
saulyje daug kur lengvapėdiškumas stengiasi 
gyvenimo tikrovę atskirti nuo tiesos. Pavergė
jas savo veržlumu neleidžia demaskuoti vergijos, 
kurią yra įvedęs visoje eilėje okupuotųjų kraštų. 
Tuo tarpu vakarietiškas pasaulis stokoja valios 
ir ryžtingumo pasipriešinti smurtui, jaunuolių 
skerdynėms ir visai dvidešimtojo šimtmečio ver
gijos gėdai.

Kongreso šūkis. Tokia padėtis iš ateitinin
kijos reikalauja aiškių sprendimų, tikslios veik
los ir narių idealizmo dvasios. Kongreso šū
kis: “Ištikimybė Kristui, ištikimybė Lietuvių 
Tautai” kaip tiktai ir nurodo pagrindą, į kurį 
bandymo laikais reikia atsiremti. Šį šūkį gali
ma aiškintis dviem atžvilgiais: statiniu ir dina
miniu, t.y. savyje susitelkti, sutvirtėti ir veikti. 
Kaip vien susitelkimas be veiklos, taip veikla be 
susitelkimo savyje neturi pilnatvės. Susitelki
mo ir veiklos derinys gali atvesti prie tikslių 
darbų ir našių išdavų.

Statiniu atžvilgiu kongreso šūkis skatina at
siremti į pačius esminius principus ir ragina 
branginti savo žemiškuosius talentus: kalbą, 
kultūrą, dvasines savo tautos būdo savybes. Tuo 
šūkiu į organinę vienybę yra rišama kataliky
bė ir lietuvybė, kaip harmoningas vienetas, ran
dąs atramą sąmoningo ir veržlaus asmens prigim
tyje.

Dinaminiu atžvilgiu šūkis turi įspėjančių- 
jų momentų dėl galimų pavojų ir skatinančių 
momentų išvystyti tokią ofensyvinę veiklą, kad 
pavojai būtų pasitikti pasiruošus, arba likvi
duoti, arba, kad nebūtų sąlygų jiems visai atsi
rasti. Šūkis ragina veikti kaip savo aplinkoje
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k. Šimonis — Pasakos šalis

taip pasaulinėje plotmėje, atstovaujant lietuvių 
tautos idealistinę krikščioniškąją kryptį.

Jeigu statiniu atžvilgiu asmuo yra kreipia
mas vertybių gilesnio pažinimo, asmenybės for
mavimo, tobulėjimo kryptimi, tai dinaminiu at
žvilgiu jis yra raginamas į tikslų darbą, valin
gą ir drąsų užsibrėžtų tikslų siekimą, nebijant 
nei sunkumų, nevengiant pavojų. Didžiųjų su
krėtimų metu ypatingai tikslinga yra atsiremti 
į tokią nepajudinamą uolą, kuriai bet kokios 
audros būtų nebaisios. Tas, kuris turės tvirtą 
pagrindą po kojomis, išsilaikys nepalūžęs, o jei
gu ir kris, tai kaip erelis, iškilęs į augštybes.

Prieškongresinė ruoša. Atsižvelgiant į už
davinius, kurie kongreso laukia, visų pareiga 
yra susitelkti, vykti į kongresą pasiruošus spręs
ti pagrindines problemas, neeikvojant laiko 
smulkmenoms. Visu brandumu ir gajumu reikia 
įsijungti į darbus, keliančius gyvenimo tikro
vę į tiesos, laisvės ir kitų augštųjų vertybių 
plotmę.

Šis kongresas yra paženklintas dėmesiu jau
nimui. Dauguma numatytų kongreso paskaiti
ninkų yra baigę augštesnįjį bei augštąjį moks
lą Jungt. Amerikos Valstybėse, čia atvykę po 
antrojo pasaulinio karo. Jie gerai supranta savo 
vienamžius, tad pasidalinimas mintimis bus ar
timas jaunimo dvasiai. Jaunimo įtraukimas da
romas sąmoningai, kad nuolatinio atsinaujinimo 
mintis organizacijoje būtų gyva.

Jaunųjų jėgų jungimas taip atsakomingam 
uždaviniui yra pastanga išlaikyti organizuoto 

gyvenimo tęstinumą, jungti kartą su karta, jau
nesniuosius su vyresniaisiais. Tampriausias tęs
tinumas yra per darbų ryšį. Organizacija at
lieka savo uždavinį laike, kai žodis įkūnijamas 
darbais ne vien tėvų ar vyresniųjų, bet to lai
ko užaugintos kartos. Ateitininkija yra atvira 
kiekvienai kartai savo laiko uždavinius didžių
jų idealų tarnyboje atlikti. Tenka džiaugtis, kad 
ši karta davė ryškių asmenų, kurie yra pilnai 
pajėgūs formuoti ir išreikšti savo bendraamžių 
mintis.

Prieš kongresą visuotinai reikia atnaujin
ti idealizmo dvasią, bei tiksliai įsijausti į savo 
organizacijos idealistinius siekimus. Ji gi gal 
būt sėkminga tiktai atsirėmusi į visų ar bent 
daugumos savo narių aukos darbus, vieno kito 
asmens pastangos daug nenulemia. Joje nėra nei 
didesnio nei mažesnio. Tarnyboje Tam, Kurio 
vardu veikiama, negali būti kovos dėl asmens 
įtakos ar baiminimosi dėl nepakankamo įverti
nimo. Tegali būti tiktai vienas troškimas, kad 
visi ateitininkai-ės savo darbais ir asmens švie
sa liudytų savo kartoje apie įsikūnijantį žodį.

Protestui prieš dvidešimtojo amžiaus netei
sybes pareikšti ir dvasiniam ryšiui su pasaulyje 
išblaškytais savos tautos žmonėmis mėgsti būtų 
tikslinga asmeniniai ar grupėmis pravesti 24 vai. 
bado ir rimties laiką, prašant Dievo laisvės Lie
tuvai ir tvirtybės visiems lietuviams, kur jie 
bebūtų.

Tokioje dvasioje ruošdamėsi ir vykdami į 
kongresą, galėsime drąsiai tikėtis jo pasisekimo.
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PAX ROMAHA
SUVAŽIAVIMAS
FILIPINUOSE

DR. VYTAUTAS VYGANTAS 
IŠRINKTAS PIRMININKU

Gruodžio 29 ir sausio 6 d.d. Mani
loje, Filipinuose, vyko Pax Romana 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo dr. 
Vytautas Vygantas kaip Pax Roma
na egzilų komisijos pirmininkas ir 
Studentų Ateitininkų Sąjungos atsto
vas. Jį ten išrinko Pax Romana pir
mininku.

Tai pirmas atvejis, kai Lietuvos 
atstovui tenka tos pareigos. Pax Ro
mana įkurta 1921, ir nuo to laiko tik 
a.a. Pranas Dielininkaitis (mir. 1942) 
dar nepriklausomos Lietuvos laikais 
buvo išrinktas vicepirmininku. Kai 
dabar Lietuva okupuota, kai ne viena 
tarptautinė organizacija nenori nei 
atstovų teisių duoti pavergtų tau
tų tremtiniam, Pax Romana išrinko 
pirmininku lietuvį tremtinį. Tai ne
mažos reikšmės faktas ir naudingas 
Lietuvai.

Dr. Vytautas Vygantas, Pax Romana pirmininkas
Nuotr. Vyto Valaičio

Suvažiavimas Azijos žemyne

Pax Romana suvažiavimai buvo 
daugiausiai Europoje, šį kartą Azija 
pasirinkta todėl, kad ten eina politinė 
ir idealoginė kova tarp krikščiony
bės ir bolševizmo, kai senieji Azijos 
tikėjimai modernioje civilizacijoje vis 
daugiau susiubūoja. Aštrūs ten ir so
cialiniai klausimai. Bolševizmo pavo
jų ir socialinės nelygybės, kurią jis 
neša, Azija dar gerai nenuvokia. To
dėl Pax Romana ir norėjo Azijos be
simokančiam jaunimui pristatyti so
cialinę krikščionybę. Maniloje ir buvo 
sušauktas suvažiavimas, praėjęs Ka
talikų Bažnyčios socialinių enciklikų 
dvasioje.

Atstovai
Pax Romana apima 95 organizaci

jas iš 55 kraštų. Šiame suvažiavime 

dalyvavo iš anapus geležinės uždan
gos du lenkai; jaunimą, esantį trem
tyje, atstovavo vienas ukrainietis 
kunigas ir dr. Vytautas Vygantas, 
kuris visur buvo pristatytas kaip 
Lietuvos atstovas. Be to, atstovų buvo 
iš Afrikos (Belgų Kongo ir Sierra 
Leone), Japonijos, Korėjos, Burmos, 
Vietnamo, Indijos, Australijos, Zelan
dijos, Brazilijos, Ekvadoro, Čilės, Kos- 
ta-Rikos, Kubos, Š. Amerikos ir k. 
Iš Europos buvo atskridęs specialus 
lėktuvas su 59 atstovais. Gausiausiai, 
be abejo, dalyvavo Filipinų studen
tai—500. Oficialių atstovų buvo per 
150.

Suvažiavimo proga savo atskirus 
posėdžius turėjo Azijos katalikai in
telektualai, Azijoje dirbantieji kape
lionai, įvairių konfesijų ekspertai ir 

antroji Pax Romana šaka—baigusie
ji augštus mokslus, katalikai profe
sionalai. Pagrindinis buvo Pax Ro
mana studentų suvažiavimas.

Studentų suvažiavimo posėdžiai vy
ko šv. Tomo universitete, kuriam 
vadovauja domininkonai. Posėdžiau
ta taip pat Tolimųjų Rytų universi
tete ir Sveikatos Rūmuose. Be to, 
kiekvieni pietūs ir vakarienė buvo 
vis kitoje kolegijoje. Apskritai, suva
žiavimas buvo gerai organizuotas ir 
gerai priimtas.

Pax Romana, katalikų studentų 
tarptautinė federacija, suvažiavimo 
metu pravedė ideloginį seminarą so
cialinės akcijos ir komunizmo klausi
mais, išryškindama komunizmo pa
vojus. Toliau buvo svarstyta organi
zaciniai klausimai, reiškimasis savo
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Pirmoji lenta — Europos žemėlapis su pavergtom tautom

aplinkoje ir išrinkta nauja valdyba 
iš aštuonių asmenų.

Dr. V. Vygantas pirmininkavo su
važiavime visam trečdaliui posėdžių, 
pirmininku išrinktas visais balsais.

Kiti valdybon išrinkti yra; Helmut 
Weyers (Vokietija) ir Luis Lagda- 
meo (Filipinai) vicepirmininkai, 5 
nariai: iš Ghanos (Afrikos), Argenti
nos, JAV (New Yorko), Prancūzros 
ir Indijos. Šis indas Chico Vas mokosi 
medicinos Airijoje, ir yra airių ka
talikų studentų sąjungos pirmininkas.

Katalikai intelektualai svarstė re
ligijos ir nacionalizmo klausimą. Ka
talikų Bažnyčios padėtį Indijoje, Ja
ponijoje ir Kinijoje ir kt. Azijos in
telektualai svarstė socialines proble
mas, Azijos kapelionai turėjo irgi 
savo posėdį. Ekspertų posėdžiais pa
vadinti pasitarimai, kuriuos vedė 
įvairių konfesijų atstovai 8 dienas. 
Toks tarpreliginis pasitarimas visų 
tikinčiųjų į vieną Augščiausią Būtybę 
buvo suorganizuotas su Vatikano pri- 
•'’■■imu ir Unesco parama.

Priėmimai

Manilos laikraščiai apie Pax Ro
maną suvažiavimą rašė pirmuose pus
lapiuose, daug dėmesio kreipta į anti
komunistinį suvažiavimo pobūdį. Su
važiavime dalyvavo Manilos arkyvys- 
kupas Rufino J. Santos ir Apaštališ
kasis nuncijus.

Suvažiavimo dalyviai buvo priimti 
Filipinų prezidento Carlos P. Garcia, 
kuriam dr. V. Vygantas buvo prista
tytas kaip Lietuvos atstovas, taip pat 
priėmimai buvo pas Apaštališkąjį 
nuncijų, Anglijos ir Japonijos pasiun
tinius.

Viešas pasirodymas
Šv. Tomo universiteto aikštėje bu

vo vakarinės pamaldos, visi su žva
kėmis eidami kalbėjo rožančių. Du 
kartus Sveika Marija buvo sukalbėta 
ir lietuviškai; gal pirmą kartą šiame 
tolimame žemyne. Trijų Karalių die
ną pamados buvo rytietiškom apei
gom, mišias aukojo kunigas ukrai
nietis. Žmonių buvo sausokimšai. Pas
kutinę suvažiavimo dieną iškilmin
gai pareikštas paklusnumas šventa
jam Tėvui.

Antikomunistine paroda
New Yorko egzilų komisija suma

nė surengti Maniloje antikomunisti
nę parodą, kurioje būtų pavaizduota, 
kaip tautos gyveno laisvėje ir kaip 
jas pavergė bolševizmas, kaip atsirado

Antroji lenta — Akademinis jaunimas nepriklausomuose kraštuose
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tremtiniai ir kaip jie įsikūrė kituose 
kraštuose. Paroda buvo siejama su 
Jungtinių Tautų paskelbtais pabėgė
lių metais.

Ji buvo parengta New Yorke prieš 
pat Kalėdų šventes. Prie jos daug 
prisidėjo Edward J. Kirchner, Pax 
Romana nuolatinis atstovas prie Jung
tinių Tautų; daugiausia nudirbo lie
tuviai, pats dr. V. Vygantas, V. Va
laitis, P. Jurkus. Iš įvairių tautų me
džiagos buvo atrinkta geriausios nuo
traukos; lietuviškų nuotraukų pateko 
gana daug; daugiausia V. Augustino, 
V. Maželio, V. Valaičio nuotraukos.

Parodų sudarė dešimt lentų, (vie
nos lentos dydis 36 x 68 col.) Pir
moji lenta buvo įvadinė, su Europos 
žemėlapiu, su pavergtų tautų paaiš
kinimais. Antroji vaizdavo tautų lais
vų gyvenimų, studentų eisenas, uni

versitetus (joje buvo keturios lietu
viškos nuotraukos). Trečioji pratęsė 
tų pačių temų, ryškindama daugiau 
religinį aspektų, (dvi nuotraukos 
lietuviškos). Ketvirtoji lenta parodė 
komunizmo agresijų, (dvi nuotrau
kos lietuviškos) Penktoji pratęsė ko
munizmo vergijų, rodydama Vengrų 
sukilimų, koncentracijos vaizdus, (dvi 
nuotraukos lietuviškos), šeštoji—bė
gimas nuo didžiojo siaubo—nuo ko
munizmo vergijos. Septintoji—gyveni
mas Vokietijoje, stovyklose, studija
vimas šaltuose kambariuose (viena 
nuotrauka lietuviška); aštuntoji pasi
rengimas emigracijai ir pati emigra
cija, (viena nuotrauka lietuviška) 
Devintoji—gyvenimas Amerikoje, žie
mos ir vasaros stovyklos, (visos 5 
nuotraukos lietuviškos); dešimtoji— 
gyvenimas Amerikoje, stovyklos, dar

bas, savos tradicijos (visos 6 nuotrau
kos lietuviškos).

Paroda buvo atidaryta sausio 4 šv. 
Tomo universitete. Atidarė senatorė 
Gonzales, vienintelė moteris Filipinų 
parlamente. Ji atstovavo prezidento 
žmonų, kuri buvo pasižadėjusi pati 
atvykti, bet susirgo. Atidaryme daly
vavo Apaštališkasis nuncijus, Mani
jos arkivyskupas, JAV generalinis 
konsulas, diplomatinis korpusas ir 
Jungtinių Tautų atstovas (Unesco). 
Spauda parodų aprašė pirmuose pus
lapiuose. Iš Manilos ji bus vežama į 
kitas Azijos vietoves.

Grįždamas dr. V. Vygantas buvo 
užsukęs į Singapūru, Hong-Kongų, ir 
Japonijų. Dabar dr. V. Vygantas rū
pinas Pax Romana veikla ir šių metų 
suvažiavimu, kuris bus šaukiamas Ma
dride. A. D.

JUBILEJINIAI 
MASTYMAI
J. KIDYKAS, S.J.

Drąsa, energija, jėga; jautri širdis, ugnis; 
plieno tikėjimas, veržli viltis, aiški galvosena, 
aktualumas—va, kas į mus padvelkia iš “Trijų 
pamatinių klausimų”. Skaitai juos ir skaitai, ir 
kiekvienas skaitymas atidengia naujas gelmes. 
Susimąstai. Nejaugi visa, kas čia spindi, buvo 
graži, bet tik trumpalaikė svajonė? Nejaugi tai 
tiko tik prieš 50 metų gyvenusiam jaunimui? 
Kas bendro beriša mus su jais? Ar mes tebe- 
žėruojame, ar tebealsuojam tuo pačiu iš čia 
dvelkiančiu karščiu? Ar mūsų širdis tebėgai vi- 
na ir tebejaudina tie patys idealai? O gal tik 
žodžiai tie patys beliko, turinys gi jų gal jau 
pakito? Stebint kaikuriuos ateitininkiškojo gy
venimo reiškinius, kartais sunku šiandien atsi
kratyti įspūdžio, jog mes jau nebe tie....

O kas bloga, jei ir nebe tie? Ar tai ne 
ne normalu? Keičiasi vaikas, augdamas bręsda
mas į vyro amžių; dešimtmetis po dešimtmečio 
keičia žemės paviršių ir žmonės. Negali atsilikti 
nuo kunkuliuojančio gyvenimo nė gyvybinga 

a? * organizacija, jei nenori virsti muzėjinės vertės 
liekana, galbūt labai vertinga ir brangia, bet 
visgi nebeaktualia liekana. Naujos kartos, nau
ji uždaviniai, naujos gyvenimo problemos—bū
tų nesąmonė sustingti prie sudogmintų for

mų, nes gyvenimas tai ne stagnacija, o galin
gas, dinamiškas procesas ir progresas...

Kasgi galėtų šitaip galvoti? Ar prietaringo 
progreso apsėstas fanatikas, ar gyvenimo tikro
vės dar nepamokytas keliolikametis? O gal to
kios mintys neturėtų daryt gėdos nė 50 metų 
jubiliatui?

Rauskimės giliau
“O tu vis senas ir vis naujas groži, per 

vėlai pamilau tave!” Tai šv. Augustino “O pul- 
chritudo semper antiqua et semper nova, sero 
te amavi!” Taip išsitarė apie visos būsenos ir 
viso gėrio šaltinį Dievą ta viena iš giliausių ir 
neramiausių žmonijos dvasių. Ot, ar nėra gro
žio žemės gėrio, ar nėra žemės vertybių, kurios 
nors jau ir senos senos, bet niekada nepasensta, 
vis pasilieka jaunos ir naujos? Ar nėra proble
mų, ar nėra kovų, kurias išspręsti ir iškovoti 
tenka kiekvienai kartai, kiekvienam žmogui pa
čiam už save? Kovų įkarštyje, problemų raiz- 
gynėje manai, jog visa tai niekad neregėta ne
girdėta, niekam kitam niekad neatsitikę, bet vė
liau, įsėmiau pasižiūrėjęs, pastebi, kad jos tokios 
senos, kaip pati žmonija. Ar ne tiesa, jog ir 
pripažįstant dinamišką gyvenimo tėkmę, visgi
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kažkas lieka “tas pats”. Kūdikiui vystantis į 
vaiką, į jaunuolį, į subrendusį vyrą, pagaliau 
pereinant į žilą senatvę, nepaisant visų ir di
delių pasikeitimų, kažkas liko “tas pats”. Nors 
žymiai kitoks, vis dėlto “tas pats”. “Tas pats” 
pačiame savosios būsenos branduolyje.

Iš to taško žiūrint, verta pasidairyti, ar nė
ra ir organizaciniame pasaulyje tokių gėrių, to
kių vertybių, tiesų, principų, kurie ir kažkaip gy
venimui besivystant, ir kažkiek aplinkybėms be
sikeičiant, kažkaip įvairiausiomis revoliucijoms 
ir evoliucijoms mėtant ir vėtant, visgi pasilie
ka tos pačios, vertos siekti, vertos už jas kovoti, 
vertos už jas guldyti galvas, šiandien tiek pat 
vertos, kiek buvo vertos priše 50, 100 ar milijo
nus metų. Ar yra tokių vis senų ir vis naujų 
vertybių ateitininkijos esmėje? Atsakymas glū
di palyginime “tada” ir su “dabar” ir tais, 
kam ateitininkų organizacija skirta.

“Tada”

“Ką mes matome aplink save?” Į tai at
sakydami “Pamatinių klausimų” autoriai nuro
do, kaip ano meto moderniųjų mokslų vyrai, 
profesūra ir studentija atsisako Dievo, atsisako 
Kristaus ir Jo tiesos, atsisako Bažnyčios ir bet 
kokios religijos. Ne tik patys atsisako, bet fa
natišku įkarščiu puola tikinčiuosius, perša savo 
naująsias, pasauliui tariamai tikrąją laimę ne
šančias idėjas. Jie tai daro norėdami išgelbėti 
žmogiškąją ir dorovinę žmogaus vertę, nebeno
rėdami niekam tarnauti, norėdami būti laisvi, 
ne prietarų ir dogmų vergai. Dievą, religiją tu
ri pakeisti mokslas, kultūra, visiška neribota 
laisvė, pažanga. Todėl ir regim “tada” verdan
čią “kovą” tikėjimo su netikėjimu, teizmo su 
ateizmu, natūralizmo su apreiškimu, krikščio
nybės ir jos priešų.”

Kokios buvo tos kovos pasekmės? Ar iš
silaisvinusieji iš Dievo, Kristaus, Bažnyčios ver
gijos tapo neribotai laisvi? Ar pakilo jų žmo
giškoji vertė? Kur tau!—sako autoriai. “Vieto
je lenkęsi Dievui, susikūprino prieš tuščias fra
zes, puolė ant kelių prieš mados kvailybes ir 
laiko prietarus. Atsisakę tarnauti Dievui, pa
teko į nuodėmės vergiją. Žmogus neteko savo 
žmogiškosios vertės ir todėl ėmė pulti, pulti, vis 
žemiau ir žemiau...” Jis nerado nė žadėtosios 
laisvės, nes neįstengia nusikratyti savo polin
kių bei aistrų, kurias pats laiko negeromis. 
Vergauja “kitiems”. Vis galvoja, vis bijo, “ką 
pasakys, ką pamanys kiti”. Kas blogiausia, kad 
pažangos ir moderniškojo pasaulio vyriausieji 
kunigai negali rimtai ir patenkinamai atsakyti 
nė į vieną “spirginantį klausimą”, būtent, “kam 
mes gyvename?” Kam gyvena visa žmonija? 
Iš kur ir kam yra visas pasaulis?”

“Trys pamatiniai klausimai” 1911 m. pačiam pirmam 
Ateities numeryje

“Dabar”

Kai bene trečdalis žmonijos atsidūrė ko
munizmo rojuje, kas galėtų tvirtinti bedievy
bės kovą su Dievu, tikėjimo su netikėjimu, na
tūralizmo su apreiškimu, krikščionybės su anti- 
krikščionybe jau pasibaigus? Kas galėtų sakyt, 
jog mūsų laikų universitetuose laisvamanybės 
nesąmonė jau nebebūtų skelbiama, kaip moder
niškojo pasaulio pagrindinė dogma? Išgyvenus 
dar nespėtą pamiršti antrąjį pasaulinį karą su 
visais neva kultūringo moderniškojo žmogaus 
žiaurybių perlais, kas galėtų drįsti teigti, 
jog žmonijos vystimasis daro ją vis geresnę ir 
tobulesnę, kad iš jos yra dingęs žvėris? Išskyrus 
pačius komunistus, kas drįstų teigti, jog Dievą, 
religiją atmetusiuose kraštuose sužydėjo neri-
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Trečio,! lenta iš Pax Romana parodos; religija laisvose tautose skleidė kultūrą ir palaike laisvę

bota laisvė, jog ten nebeliko vergų? Akivaizdoje nacių ir komunistų kalėjimų, lagerių, “auklėjamojo darbo” stovyklų ir tardymo priemonių kasdien atsimušant kaktą į geležines ir bambukines uždangas, kas gali sutikti, jog 20 amžiaus nureligintoje kultūroje žmogaus vertė yra labiau branginama, negu tamsiaisiais apšauktais amžiais, kai žmones mielai vilko Dievo ir Bažnvčios jungą?Visų šitų ir daugybės kitų faktų akivaizdoje, ar galim tvirtinti, jog “dabar” jau nebeaktualios, “dabar” jau “nebespirginančios” tos problemos, apie kurias kalbėjo “tada”. Trys pamatiniai klausimai”? Ar mūsų dienomis vietoje Damoklo kardo viršum visų galvų pakabusi atominė bomba, neverčia protingą žmogų j ieškoti išmintingo atsakymo į klausimus: kam aš gyvenu, kam gyvena tie šimtai milijonų komunistinės idėjos vergų, iš kur ir kam yra šių dienų pasaulis?” Jei šiandien kieno nors nebe- kamuoja šitie klausimai, jei nebespirgina tos rūšies problemos, ar nereiktų Įtarti, kad jo dantys atšipo obuolius bekramtant, t.y. kad jo inteligenciją atbukino moderniškojo gyvenimo smaguriai, ar kad pilvas užėmė proto vietą?
“Tada”Jie sakė: “Šitame nuomonių chaose... mes visomis savo būtybės pajėgomis prasimušėme iki sekančių tvirtų tvirčiausių įsitikinimų ir juos čia išdedame: Yra gyvasis Dievas... Reikalinga 

su Juo bendrauti.... Tad Dievas įsikūnijo. Kristus yra viso sutvėrimo tikslas, pradžia ir pabaiga. Kristus visos pasaulio istorijos centras... Jis parodo žmonijai tikslą ir į jį kelią... Tik per Kristų einama į Dievą... Jis šiandien tai daro per Bažnyčią. Todėl Bažnyčia mums yra visos tiesos pamatas...” Ir t.t., ir 1.1..Trijų klausimų autoriams ir jais pasekusiems šimtams studentijos bei moksleivijos Dievas, Kristus, Bažnyčia, žmogaus išvadavimas, krikščioniškos asmenybės išugdymas buvo nelygstamos, todėl visų didžiausios ir žavios vertybės, o žmogus tik tiek vertingas, kiek jame tos vertybės virtusios realybe. Todėl drąsiai ir karštai jie šaukė visus, kurie jieško pagrindinio atsakymo į “spirginančius klausimus”, kurie nori išbristi iš nuomonių chaoso ir eiti saugiu, tikru, didingu keliu, paduoti rankas ir įsijungti į ateitininkų eiles. Nuostabu, kiek daug tada jaunimo ateitininkų idealais ir drąsa susižavėjo!
“šiandien”Ar visi ateitininko vardą nešiojantieji taip tvirtai tebetikime į tas pačias vertybes? Ar visi iki vieno esame įsitikinę, persiėmę iki pat kaulų smegenų ta tiesa, jog ir mūsų laikais tiktai Kristus, tik mūsų kūrėjų iškeltos nelygstamosios vertybės gali nuversti visas uždangas, grąžinti žmonėms pasitikėjimą žmogumi ir pagarbą žmogui, bei įgalinti visus naudotis
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J. SOLI UNAS VENĮ CREATOR

DAINA APIE STRĖLĘ

Kažkas iššovė strėlę,
Bet nežinau —
Ar buvo Sutvėrėjas, 
Ar tai buvau aš pats.

Kažkas iššovė strėlę
Į žvarbu žiemos vėją...

Pačiam negimusios dienos dugne 
Jau gimė strėlės šūviai kitados;
Ir plėtės šūvių horizontas, 
Pralauždamas ledus nebūtyje.

Kažkas iššovė strėlę, 
Kuri gyventi panorėjo...

Kai rytas aušo vėliai,
Kai šiaurės vėjas nebegėlė, 
Augštai skaidriuose toliuos 
Ryštingai skrido strėlės.

Kažkas iššovė strėlę, 
Kuri gyventi kėlės;
Tik nežinau:
Ar tai strėlė — kažkas 
Ar tai esu tik aš.

Kažkas iššovė strėlę...

•iiiiiiiiim

Dievo vaikų laisve? Jei mumyse būtų išblėsu- 
sios šitos pirmųjų ateitininkų ugnys, jei mes 
tais pačiais šūkiais ir žodžiais nebepasakytume 
to paties turinio, tai mes būtumėm su vandeniu 
laukan išpylę vaiką, bekeisdami neva pasenu
sias formas, būtumėm praradę savo egzistenci
ją pateisinantį turinį.

“Tada” kone visai lietuviškai studentijai 
Rusijos augštosiose mokyklose grėsė pavojus 
nueiti bedieviškaisiais nužmogėjimo keliais. 
Laiku ateitininkijos iškeltosios vertybės ir prin
cipai didelę dalį lietuviškosios inteligentijos, o 
per juos didžiausią tautos dalį išgelbėjo nuo 
blaškymosi visokiais dvasios, dorovės, šunke
liais ir akligatviais, nuo nusmukime į tik kiek 
civilizuotos egzistencijos bei kovos plotmę. Ar 
šiandien lietuviškajai, katalikiškajai studentijai 
tokių pavojų nebėra? Ar šilkais pasidabinęs, že
me ir padangėm už garsą greičiau beskraidąs 
prabangus ir prie ištaigingiausių stalų puotau
jąs materializmas nėra pavojingesnis mūsų dva
siai už bado, priespaudos ir teroro kumščiais 
siautėjantį komunizmą?

11111111111111111111111111111111111111111111111IIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111III*

Sužibo šventykloj jau žvakės, 
Mirksi kaip akys.
Tiesiasi, bėga prieš mane takas, 
Tįsta šešėliai.
Liepsnos vis plakas ...

Altoriuose snaudžia ramūs šventieji, 
Žengia jau žengia žingsnius jaunieji. 
Sveikina gretos —
Veni Creator ...

Stingsta nukritęs vaškas nuo žvakės,
Jaunus vis seka liūdinčios akys,
Virpa jau žvakės
Tartum plaštakės ...

ILGESYS

Ramiai, negriaudamas krantų laukimo, 
Vis teka mano ilgesys.
Jo gėlų gylį laukimo valandos dar gilina, 
Jo sunkią naštą kartūs debesys taip sunkina, 
Bet plaukia jis tolyn, tolyn...

Nežinau aš savo ilgesio pradžios nei pabaigos, 
Nežinau, kurių kalnų papėdėj gimė jis, 
Ir nežinau, kada jis baigsis, vėl jūron išsilies.

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiil

Mano galva, “dabar” kaip “tada” tebesi- 
grumia tos pačios jėgos, tik “dabar” jos yra su
sikoncentravusios į šiurpulingai dideles ir gra
sias proporcijas. “Dabar” kaip ir “tada” kiek
vienam studijuojančiam jaunuoliui-ei tenka ne
išvengiamai apsispręsti, kurion armijon jis įsi
jungs, ar kaip aktyvus jos kovotojas, ar kaip 
pogrindinis jos simpatikas. Šitose problemose, 
šitose dvasių imtynėse niekas negali likti neut
ralus. Jei bet kada anksčiau istorijoje, tai šian
dien ypač aktualus ir teisingas yra Kristaus žo
dis: “Kas ne su manim, tas prieš mane. Kas 
su manim nerenka, tas barsto”. Todėl anų dienų 
“spirginančios problemos” tebėra ir mūsų die
nų aktualijos. Ar mūsų dienų ateitininkai yra 
dar tiek šviesūs, kad galėtų nušviesti kelią abe
jojimų tamsose besigrabaliojantiems geros va
lios žmonėms? Ar mes galim neveidmainingai 
nors ir kukliai sakyt, kaip mūsų kūrėjai kad 
sakė: “mes visomis savo būtybės jėgomis da- 
sigavome šių tvirtų tvirčiausių įsitikinimų bei 
idealų ir neapsivylėme. Visi, kurie j ieškote tie
sos, eikite su mumis—tikrai neapsivilsite!”
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APIE VARGŠĄ JAUNIKAITĮ 
IR BAISŲ SMAKĄ

DANUTĖ BRAZYTĖ

Gyveno kitados toks vargingas jaunikaitis. Didžiausias jo žemiškas turtas buvo dusulingas fordukas su nuogutėliu motoru, išstatytu elementų malonei nuo to laiko, kai neatsargus medis sulamdė visą priekį. Tačiau fordukas tebeturėjo visas reikalingiausias padoriam automobiliui dalis ir nuoširdų paklusnumą savo' šeimininkui.Dienomis jaunikaitis sąžiningai snaudė prie atvirų knygų, sapnuodamas didžius žygdarbius bei šviesią ateitį, vakarais dirbo kaimyninėj užkandinėj, gesindamas lemonadu neužpilamą troškaus jaunimo troškulį. Dirbo nesunkiai, atsirasdavo progų porą žvalių akučių pro blizginamas stiklines sutikti, retkarčiais gailestinga ranka pakišdavo po lėkšte vieną kitą plonutį pinigėlį, be to, užkandinėn suplaukdavo visos apylinkės naujienos, kurias jaunikaitis siurbdavo lyg perdžiūvusi kempinė vandenį.Šeštadienių vakarais reikalai sparčiai pagyvėdavo. Užkandinėn jaunimas spietėsi tarsi uodai pelkėtame miške. Tada liejosi upės limonado, neįtikėtini kiekiai ledų pereidavo per įgudusias jaunikaičio rankas, o kampe riogsanti muzikinė dėžė, be paliovos penima dešimtu

kais, nuoširdžiai stengėsi perrėkti susidariusį alasą.Nors ir labai vikriai jaunikaičio pirštai vyniodavosi apie stiklų kotus, jo akys nuolatos čiužinėjo linksmąja minia, bėgo prie durų sutikti kiekvieną ateinantį, palydėti išeinantį, o kai žvilgsnis grįždavo prie dirbančių rankų, pro pačius lūpų kampelius prasprūsdavo atodūsis. Nusibodus dairytis, ilgėtis kažko nesuprantamo, jis, nuotaikos pataisymui, surašydavo porą bananų.Vieną vakarą, kada užkandinėje lūkuriavo tik saujukė tylių porelių, o jaunikaitis buvo gerokai sumažinęs bananų atsargas, atsivėrė durys, vidun įleisdamos puikią karalaitę. Visi vyriškieji užkandinės lankytojai bematant susiburiavo aplink įėjusią, tarsi pulkas alkanų strazdų viršum prinokusių kviečių lauko. Karalaitė jiems padalino po kraštelį šypsenos, karštai raginama, sutiko paragauti ko nors gaivinančio, tada pareiškė norą išgirsti muzikos trupinėlį. Šį kartą muzikinė dėžė, visai nesistengdama, priliejo kambarį minkštų akordų; niekas nedrįso mažiausiu šnipštelėjimu suardyti karalaitės malonumą.— Karalaite mano! — sužvagždėjo jaunikaitis, prasiveržęs per tirštą gerbėjų ratą, statydamas prieš ją, tarsi nužemintą auką, pačią sklidiniausią raudono gėrimo stiklinę.— Koks tu romantiškas, — sumurmėjo ji, pridengdama rudų akių švytėjimą blakstienų užuolaidomis.— Leisk man papuošti tavo puikius plaukus spindinčia karūna, — nemokėdamas paslėpti susižavėjimo, tęsė jaunikaitis.— Ar jis ne romantiškas? — kreipėsi karalaitė į savo kaimyną, čiulpdama lemonadą per dvigubą šiaudelį.— Tavo atvykimą turėjo paskelbti devyni trimitai, — visai įsidrąsinęs varė toliau, — bet man tave išpranašavo neramios širdies dūžiai. ..— Romantiška. — atsiduso karalaitė. — Tikrai romantiška.Jaunikaitis, jos žodžių paskatintas, nusviedė šalin savo aptaškytą prijuosetę, įspraudė pinigą muzikinėn dėžėn ir ištiesė abi rankas karalaitei. Šokdama ji judėjo grakščiai lyg žaislinis medinukas, traukomas už virvelės, o jaunikaitis netruko pamiršti neplautus indus, knygas, netgi akiniuotąjį profesorių, kuris buvo pasiryžęs jį sumalti į smulkius miltus ir padulkinti pavėjui. Jis tik lakstė paskui nuostabiąją karalaitę iki pritrūko krūtinėje kvapo, o kišenėje dešimtukų.— Aš baigsiu darbą už pusvalandžio, ar leisi palydėti į tavąją pilį, — pasiteiravo dū-
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Ketvirta lenta — komunizmo invazija

suodamas, tarytum skalikas po zuikių medžioklės. — Pagalvosiu, — atsiliepė karalaitė, o nuo jos šypsnio jaunikaičio kojos virto ištįsusią guma. — Štai mano kukli karieta, — pareiškė jaunikaitis, kai buvo nublizginta paskutinė stiklinė ir pagirdytas paskutinis ištroškėlis. Atsargiai, prilaikydamas karalaitės alkūnę, besi- rangant jai per nesidarinėjančių forduko durų viršų, jaunikaitis mintimis pasiuntė padėką žvaigždynams už oro švelnumą, nes medžiaginį mašinos viršų visiškai niekais buvo pa- vertusios akiplėšiškos žiurkės.Pilis, kurioje gyveno gražioji karalaitė, stūksojo pačiame miestelio pakraštyje. Iš visų pusių driekėsi tušti žemės sklypai, prižėlę kiečių, balandų, pamarginti ryškiais laukinių saulėgrąžų taškais. Rūmai droviai dangstėsi nedažytų langinių bei ištrupėjusių plytų sopulius vešliomis klevų šakomis, gi, kreida išrašinėtame take riogsojo apvirtęs triratis.— O kad jį kur devyni ... — suriko karalaitė, kai po kojomis pasimaišė nublukęs sviedinys.— Ką tu sakei, dailioji? — susirūpino jaunikaitis.—Mano mielasis broliukas vėl pamiršo pasidėti žaislus,—nuglostė jį aksominis atsakymas. 

—Sėskime valandėlei ant laiptų, dar anksti. Jaunikaičio dukart raginti nereikėjo.—Vos tik mano akys šį vakarą išvydo ta- vę — jautriai prabilo jis, — visas mano likimas tapo perduotas į šias švelniąsias rankutes.—Norėdamas pailiustruoti savo žodžius, atsargiai paėmė karalaitės ranką į savo delnus.— Kaip romantiška, — suniurnėjo karalaitė, prisislinkdama artyn. Ar nejauti, kad oras gerokai atvėso?—Tiesiog šalta pasidarė,—pasiskubino užtikrinti jaunikaitis, visiškai netyčia pasėdėdamas ranką ant jos pečių.Senose klevo šakose tingiai suposi vėjas, kažkieno televizija išrėkė vėlyvos programos galą, gatve nušliaužė automobilis, svajingai primerktomis šviesomis. Tada trankiai prasivėrė antrojo augšto langas, šmėkliškai subaltavo naktinis apsiaustas, o pilies laiptus apliejo ryški sviesa.—Ar neisi gulti!—devyniais perkūnais sugrūmojo įsakymas.Karalaitė pašoko lyg adatą užsėdus, sumurmėjo kažką apie užsimiršimą ir nėrė laiptais augštyn.—Palauk, dailioji, palauk!—suvaitojo jaunikaitis.—O tu spausk namo, žmonėms poilsį ne- kliudęs!—paliepė rūstusis balsas. Jaunikaitis net
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nepajuto, kaip atsidūrė už ištikimojo forduko vairo.Tačiau karaliatė sekantį vakarą vėl užsuko užkandinen, o po to ėmė lankytis kasdien. Jaunikaitis daugiau nebesnaudė prie knygų, net bananų nebevalgė. Visos jo mintys bei svajonės priklausė gražiajai karalaitei.Negelbėjo nei profesorių prašymai, nei grasinimai, nei pavydus kolegų pašiepimas. Nepastebėjo jaunikaitis, kaip nuplikę medžiai rytais dėvėjo spindinčius šalnos papuošalus, o karalaitės pilį supančios saulėgrąžos pavirto barškančiais stagarais.—Jaunikaiti,—sučiulbėjo vieną vėjuotą vakarą karalaitė, kada užkandinė buvo pustuštė, o jis stengėsi pasisemti nors žiupsnį žinojimo iš storos knygos. —Važiuokime į kiną.—Karalaite mano,—nusiminė šis,—aš dėl tavęs, pasiraitęs kelnes, per marias brisčiau, smailomis kalnų viršūnėmis ožiu šokinėčiau, bet į kiną negaliu.—Kodėl, jei galima pasiteirauti?—Egzaminai rytoj, suprask.—Kas man tavo egzaminai,—užsispyrė ji. —Rodo kine aktorių, kuris gražiai rangytis moka.—Aš po tavo kojomis galiu menku slie- keliu rangytis...—Tu nemoki gitara skambinti, — suniekino karalaitė. —O jei taip labai nenori, aš rasiu 

su kuo nuvažiuoti. —Ji atmetė atgal plaukus, pasuko petį ir atsisėdo prie tuščio staliuko. Vargšas jaunikaitis dar kartą pažvelgė į knygą, atsidusęs nukreipė akis rūsčios gražuolės pusėn, vėl grįžo prie knygos, ir, nesuradęs kitos išeities, nusilupo patį ilgiausią bananą.Tuo pačiu metu užkandinės durys plačiai atsivėrė ir, kartu su šalto oro srove vidun įslinko baisus smakas. Visų akys sutartinai aplipo įėjusį. Jo drabužiai, rodės, iš po prabangiausio siuvėjo adatos išlindę, batai blizgėjo lyg goduolio smakras po riebių pietų, o pakaklėje pūpsojo užsienietiško šilko kaklaraikštis. Merginos nejučiomis griebėsi veidrodėlių, priplojo pašiauštus plaukus, pamiltavo spindinčius nosių galiukus, raudonu pieštuku stengėsi atitaisyti ledų valgymo padarytą žalą. Kada smakas įsitikino, jog visi jį reikiamai pastebėjo, išdidžiai apsisuko ir nusliuogė karalaitės link. Jaunikaitis laimingai šypsojosi, nes ji vienintelė net žvilgsnio nebuvo nukreipusi smako pusėn.—Ar galima užsirūkyti? —mandagiausiai pasiteiravo, susirangydamas laisvoje kėdėje.—Man vistiek,—nerūpestingai ištarė karalaitė, o visų merginų akyse ėmė raitytis žalios pavydo gyvačiukės.Smakas nuodugniai apčiupinėjo visas kišenes, net išsitraukė gerokai prikimštą piniginę, tačiau nerado degtukų.

Penkta lenta — komunistų represijos
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—Ei, tu ten, mokslinčiau,—visai nepagarbiai pamojo jaunikaičiui,—Duok ugnies.Sis nerangiai sugraibė dėžutę ir sviedė sėdinčiajam.Smakas sugavo degtukus, nusilenkė karalaitei, kurios akys nebe taip atydžiai stebėjo stiklinę, o kai vėl mete dėželę atgal, jaunikaitis, išsigandęs netikėto judesio, nespėjo pasitraukti į šalį ir gavo degtukais į kaktą. Užkandinėj nubangavo juokas. Jis pasilenkęs ilgai barškino tuščiomis stiklinėmis, vartė šaukštus iki dingo nuo veido gėdos spalva, o kada vėl drįso pakelti galvą, karalaitė vilkosi, grakščiai laikomą, apsiaustą.—Šviesioji, kur tu?—sugriebė jos ranką nustebęs jaunikaitis.—Į kiną,—atsakymas nubiro lyg ledo gabaliukai.—Bet tu jo net nepažisti!—visai nusigandęs sušuko jaunikaitis, mintyse linkėdamas smakui tūkstantį mirčių.—Susipažinsime, vakaras ilgas,—šelmiškai nusišypsojo smakas.—Labanaktis, mokslinčiau, ir visiems,— mandagiai pareiškė, imdamas karalaitės ranką ir prilipindamas ją prie savo ištaikingo apsiausto rankovės.—Kitą kartą jūsų eilė, gražuolės,—tarpdury dar nubraukė nusivylimą nuo liekančiųjų merginų veidų.Jaunikaitis šoko prie lango, spėjo pamatyti, kaip smakas įleido karalaitę į pačios naujausios mados automobilį. Tada mašina galingai suburzgusi, nurūko gatve palydėta purvinų laikraščių, sudžiūvusių lapų ir liūdno jaunikaičio atodūsio.Jis vėl grįžo prie atverstos knygos. Tačiau mintys atsisakė knistis marguose puslapiuose, vis lėkdamos paskui puikųjį automobilį ir jaunikaičio vaizduotėje piešdamos baisiausius paveikslus. Kodėl jis sučiupęs smaką už prabangios apykaklės, neišgrūdo pro duris, karalaitės juk mėgsta narsuolius. Dabar gi net nepasiteiravo, į kurį kiną ruošiasi važiuoti. Neiškentęs ilgiau, sviedė šalin knygą ir nėrė laukan.Ištikimasis fordukas sutiko šeimininką besišypsodamas visomis stogo skylėmis. Teko šiek tiek palaukti, kol peršalęs motorai paliovė kosėti, ir sulopytos padangos išsirito į gatvės vidurį. Jiedu pervažiavo pora skersgatvių, keletą kartų apsuko karalaitės pilį, bet smako mašinos nesutiko. Pro neuždengtus langus šmėk- šiojo siluetai, tačiau liūdnas jaunikaičio žvilgsnis nerado tarp jų savo karalaitės.—Kad nors bananą turėčiau...—pamanė pro ryjamas ašaras.

Padangėje vartėsi apvalus mėnulis, apsuptas mirksinčiomis žvaigždelėmis, tarytum turtingas sultonas gražuolių būriu. Tarp juodų šakų karojo vienišos gatvės šviesos. Kartais for- duką pralenkdavo viena kita mašina, tik veltui jaunikaitis dairėsi smako automobilio. Beklajodamas gatvėmis, atsidūrė už miesto. Ūmai krūptelėjo, atydžiau pažvelgdamas per suaižėjusi forduko langą. Kelio pakraščiu ėjo mergina. Vienoj rankoj nešėsi smailakulnius batus, kitoj tempė rudeninį apsiaustą. Ėjo pavargusiai, taikydama kojas į minkštesnes pakelės vietas, nuleidusi galvą. Būdamas džentelmenas net didžiausiame sielvarte, jaunikaitis pristabdė mašiną.—Gal pavėžėti? —maloniai pasiteiravo, nenorėdamas nugąsdinti einančiosios.Mergina lėtai pakėlė galvą, nužėrė nuo akių puikius plaukus, ir jaunikaitis vienu šuoliu atsidūrė prie jos.—Karalaite mano! Ar nelaimė kokia ištiko, kad pėsčia pareini?Karalaitė tylėjo vėl nulenkusi galvą, retkarčiais pirštu nubraukdama ašaras. Suprato jaunikaitis, jog greituoju negaus atsakymų, dėl to ėmė nuodugniai tardyti.—Ar buvai kine? —pateikė pirmąjį klausimą. —Jis visai nenorėjo į ekraną žiūrėti,—išsprūdo ašarotas atsakymas.—Nors namo galėjo parvežti,—pasipiktino jaunikaitis.—Vežė,—dar tyliau paaiškino karalaitė,— tik pakeliui benzino pritrūko.Jeigu karalaite nebūtų tokia pavargusi, o smakas toks didelis bei stiprus, jaunikaitis būtų suradęs jį tuoj pat ir tikrai padaręs porą tarpų baltuose jo dantyse. Tačiau būdamas paslaugus, įkurdino karalaitę forduko sėdynėje, apdangstė jos purvinas kojas savo apsiaustu ir nuskubėjo pilies linkui. Ji sėdėjo tyli, nusižeminusi, šniukšėdama nosimi.—Aš labai atsiprašau,—vos girdimai ištarė, kai jiedu pasiekė pilies vartus, o jaunikaitis vis nesiruošė kalbėti. —Norėjau tave truputį paerzinti...—Labanaktis, dailioji,—palydėjęs iki durų, prabilo jis, — pailsink pavargusią galvelę giedriame sapne.—Nesąmonė!—visa karalaitės energija ūmai grįžo.— Eime vidun, padėsiu egzaminams ruoštis, — o pamačiusi abejonę jaunikaičio veide, prislinko arčiau ir sukuždėjo į pat ausį. — Nenoriu, kad mano jaunikaitį mokslinčiumi be reikalo pravardžiuotų!
1.1 T C. S
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TINGINYS IR KELIĄ KOJA RODO
ALFA SUŠINSKAS

Niekas kelio besiklausian- 
čiajam koja nerodo. Tai būtų 
nemandagus ir net įžeidžiąs 
elgesys. O visdėlto lietuvių 
priežodis šitokį pasielgimą tin
giniui priskiria, tuo iš jo sal
džiai ir taikliai pasijuokdamas; 
jei tinginys jau ir kelią koja 
rodo, ką bekalbėti apie kitus jo 
darbus: jis jų vengia arba juos 
beveik visada atžagariom atlie
ka—be noro, be dailumo, bet- 
kaip.

Tinginys nenori suprasti, jog 
niekas nesukuria laimės nei 
sau, nei kitam, jei darbštumo 
neturi.

Tinginystė yra ne tik mir
tina nuodėmė: ji yra dide
lė žmogaus gyvenimo nelaimė 
— amžinas betk'urios laimės 
priešas.

Juozas Keraitis yra mokinys. 
Šiaip taip jis kapstosi iš kla
sės į klasę, vargais negalais 
prastumdamas mokslo metus. 
Laiko jis pakankamai turi, tik 
nežino ar nenori žinoti, ką su 
juo daryti. Betgi vienam po
mėgiui jis tikrai iš širdies yra 
atsidavęs: valkiojimuisi po 
miestą... Jį visur gali sutikti, 
visur jį gali matyti besisukalio
jantį, ties menkniekiais bežiop- 
santį. Ne vien mokytis jis ven-
gia—ir savo išore rūpintis jis 
nemėgsta: visada netvarkingai 
apsirengęs, nesušukuotais plau
kais, nevalytais batais...

Juozas Keraitis tikrai nesi
varžydamas kelią kitam koja 
rodytų. O tokių Keraičių ne
reta tarp moksleivių: ne tik 
tarp berniukų, bet ir tarp mer
gaičių.

Matilda Pumpuraitienė tin
gėtų ir pasijudinti, jei ji ki
tam kuo nors paslaugauti tu- 
tėtų. Gal šitoks atsiliepimas 
apie ją atrodo esąs perdėtas? 
O ne: čia ji visai teisingai yra 
charakterizuoj ama.

Matilda Pumpuraitienė yra 

motina ir žmona. Bet kokia? 
Pirmiausia, ji nė kiek nekvar
šina sau galvos vaikų auklėji
mu: jai nerūpi, kur jie eina, 
ką jie daro, kaip jie namie ar 
kitur elgiasi. Ji nesistengia jų 
net pagrindinio mandagumo 
mokyti, sau įsikalbėdama, kad 
tai ne jos darbas, o tėvo ir 
mokytojų. Nenuostabu, jog jos 
vaikai elgiasi kaip žvėreliai.

Matildos namuose viskas yra 
suvelta, visur nešvaru ir jokios 
tvarkos. Kad ir galėdama bei 
sugebėdama, ji vengia pati ką 
pataisyti (suadyti, sulopyti, su
tvarkyti), bet vis atiduoda ki
tiems tai padaryti. Žinoma, už 
atlyginimą. O gražaus laikelio 
ji turi!..

Nekitokia esti ji ir savo vy
rui, savo vaikų tėvui: ir ma
žiausius namų apyvokos darbus 
ji ant jo pečių suverčia bede
juodama, jog esanti persidir
bus ir pati laiko neištenkanti... 
Kasdien ji vis negali sulaukti, 
kada tas jos vyrelis iš darbo 
sugriš. Ne iš pasiilgimo, bet kad 
tiek daug tų darbų darbelių 
kambariuose, prausykloje, rū
syje, kieme—visur...

Petras Rudaitis yra vedęs ir 
turi trejetą vaikų. Šiaip taip 
jis prastumia aštuonias darbo 

šešta lenta — bėgimas iš komunistinės vergijos

valandas įmonėje. Jo laimei, 
jam nesunkiai tenka dirbti. 
Nors ir lengvas tas jo darbas 
bet vis darbas, o jis jokio dar
bo nemėgsta. Del to jis nuolat 
aimanuoja, jog labai sunkiai dir
bąs, vis pavargęs esąs, jog ki
ti įmonėje jį visaip išnaudoja...

Nekitcks esti Petras ir na
mie. Čia jis niekuomet pirmas 
nepajuda kuriam nors darbui 
atlikti: jis vis laukia, kad žmo
na ar vaikai pasiskubintų už 
jį viską padaryti.

Ir dvasinis bei religinis jo 
gyvenimas yra tos pat tingi
nystės apimtas: retai kada jis 
į pamaldas nepavėluoja, labai 
retai ką paskaitinėja, beveik 
niekuomet nedalyvauja kultū
riniuose pobūviuose. Mat, jis 
gi laiko neturįs ir vis pavar
gęs esąs...

Blogai, kai vyras tingi ar 
pritingi, bet dar blogiau, kai 
moteris yra tinginė.

Šitas yra vyras iš stuomens 
ir liemens. Jis dar nevedęs 
ir vadinasi Kazys Morkus. 
Nevedęs jis tebėra dėl to, kad 
vis neprisirengia. Bet toks čia 
jo ir neprisirengimas: tiksliau 
sakant, jis tingi pradėti vedy
bų reikalą...

Kazys neįstengia turėti pas
tovesnio darbo ir nuolat keičia 
darbovietę: jam vis persunku, 
vis permažas atlyginimas, vis 
kuo nors nepatenkintas. Gi iš- 
tikrųjų, jis tingi nešti betko-
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Septinta lenta — gyvenimas pokarinėje Vokietijoje

kio darbo naštą—tingi kaip 
reikiant dirbti. Jam yra daug 
mieliau slampinėti po gatves 
krautuvių palangėmis.

Dažniausiai jis barzda apše
pęs—retai kada nusiskutęs. Jo 
nuomojamieji du kambariai at
rodo lyg koks migis. Ir savo 
paviršiumi jis tingi pakanka
mai rūpintis.

O ne ligotas yra Kazys sa
vo kūnu. Gal dvasia: juk tin
ginystė ir yra dvasinė liga. Ar 
ji išgydoma ir kuo? Taip, tik 
ne medžiaginiais vaistais, bet 
dvasiniais. Pagrindinis gydyto
jas nuo šios ligos čia yra pats 
sergantysis—pats tinginys, ne 
kas nors kitas iš šalies.

Tinginystei atsidavusiųjų bū
na tarp visų luomų žmonių. 
Kaikurie tinginiai yra nuola
tiniai, kiti—jais būna tik kurį 
laiką.

Tinginystės pavadinimas yra 
koktus ir visų nemėgstamas. 
Tinginio terminas yra laikomas 
įžeidžiančiu bei pažeminančiu 
žodžiu. Dėl to tinginystė mėgs

ta apsidengti dailiais pavadini
mais, norėdama pasislėpti pati 
nuo savęs ir nuo žmonių: ji 
esanti ne tinginystė, o maža
kraujystė, persidirbimas, pa
vargimas, laiko stokojimas, net 
kilniems idealams tarnavimas. 
Dėl to ir tinginys nelinkęs sa
vęs tinginiu vadinti ar laikyti 
jis čia vis suranda skambesnį 
bei švelnesnį terminą: jis jo
kiu būdu ne tinginys, o tik ge
ro poilsio reikalingas, sveika
ta turįs rūpintis, nesiduodąs 
išnaudojamas, laukiąs tinkamo 
darbo savo gabumams pasi
reikšti, jaučiąsis esąs pašauk
tas kilnesniems, o ne kasdieni
niams, ne eiliniams darbams 
atlikti.

Ypač nesimpatingi būna jau
nieji tinginiai, jaunieji žmonės, 
tinginystėje nugrimzdę. Jie— 
peranksti nuvytę žiedai, be
dvasiai padarai, kuriuose nėra 
patraukiančio idealizmo, nėra 
žavios jaunystės. Tokie jaunie
ji tinginiai yra tėvų skausmas, 
visuomenės našta ir tautos ne
garbė; tokie nepatiria ir neiš

gyvena kūrybinio džiaugsmo, 
kylančio iš darbščios jaunystės.

Suprantama, tinginystei nė
ra vietos tuose, kuriuose darbš
tumas yra įgimtas: tokiems yra 
lengva žengti darbščiuoju gy
venimo keliu. Gi kuriems darbš
tumas nėra įgimtas, nėra su 
krauju iš tėvų gautas, tokiems 
tenka patiems savo pastango
mis nusikratyti tinginyste ir 
savyje išugdyti darbštumo dva
sią. Nors tai ir nėra taipjau 
lengva, bet norintiems tai vi
sada pasiseka.

Tinginystė viską naikina ir 
griauna. Ji yra visokios nesėk
mės ir įvairių nuodėmių bei 
ydų šaltinis. Ji žmogų paže
mina, nuvertina ir jo kilnumą 
sumažina.

Gi darbštumas yra kvapus ir 
patraukiąs širdies žiedas, nie
kuomet nenuvystąs ir visą laiką 
puošias žmogaus gyvenimą.

Gilioje senatvėje galėti pa
žvelgti į savo buvusį darbštų ir 
turiningą gyvenimą tikrai yra 
didelė paguoda kiekvienam šios 
žemės keleiviui.
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Aštunta lenta — pasirengimas emigracijai

ERDVĖS PLĖTIMASIS

IR NUOLATINIS

MEDŽIAGOS TVĖRIMAS

Kunigo Alfonso Lipniūno vardo kuopa Chi- 
cagoje Įsteigė naują būrelį, vadinamą “Ramovės 
klubas”. Per susirinkimus vienas narys padaro 
apžvalgą apie kokią nors pačių išrinktą temą.

Per pirmą susirinkimą buvo išrinktas pir
mininkas (Alvydas Bičiūnas) ir parinkta sekan
čio susirinkimo tema, kuri čia ir pateikiame.

P.K.

PETRAS KAUFMANAS

(Erdvė yra ta aplinka, kurioje yra visi 
medžiagos kūnai. Erdvę galima apibrėžti pla
tumo, augštumo ir ilgumo sąvokomis.)

Teorija, kad erdvė plečiasi, buvo sudaryta 
iš stebėjimo beveik 800 galaktikų per 40 metų. 
(Galaktika yra žvaigždžių ir jom priklausančių 
kūnų sistema.)

Erdvės plėtimąsi mes galime suprasti kaip 
plėtimąsi tos apylinkės, kurioje yra visa egzis
tuojanti medžiaga. Buvo pastebėta, kad ga
laktikos tolsta viena nuo kitos. Vadinasi, apy
linkė, kurioje jos yra,—-didėja; o kadangi mes 
tą apylinkę pavadinome erdve, tai—erdvė ple
čiasi. Erdvės plėtimasis yra lengvai Įsivaizduo
jamas, jeigu mes įsivaizduojame erdvę kaip ba
lioną, o galaktikas kaip taškus ant to baliono 

paviršiaus. Jeigu mes i tą balioną pripučiame 
oro, tai jis išsiplečia, ir taškiukai vienas nuo 
kito nutolsta, nors jie patys lieka to pačio dy
džio.

Galaktikų judėjimas buvo pastebėtas ši
taip. Galaktikos šviesa turi sutrumpintą spek
trą. Kiekvienas objektas turi tam tikrą spalvą, 
nes jis atspindi tam tikro ilgumo šviesos ban
gas. Kai mes perleidžiame baltą šviesą per priz
mę, ji susiskaldo į spektrą. Spektras yra šviesos 
bangų suskirstymas į spalvas. Spalvos skirsto
si tokia eilės tvarka: violetinė, mėlyna, žalia, 
geltona, oranžinė ir raudona, skaitant iš kairės 
i dešinę. Jeigu šviesos šaltinis nestovi vietoje, 
bet juda tolyn, visos šviesos bangos yra pailgin
tos, ir spektras pasikeičia šitaip: violetinė švie-
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sa pavirsta į mėlyną, mėlyna į žalią ir 1.1. Kadangi dabar kairėje trūksta violetinės spalvos, spektras yra sutrumpintas. Galaktikos ir turi toki sutrumpintą spektrą. Iš to galime padaryti išvadą, kad jos nestovi vietoje, bet lekia tolyn. Iš spektro sutrumpėjimo kiekio yra išsprendžiamas galaktikos judėjimo greitis.Visos galaktikos traukiasi šalin nuo žemės, kai kurios labai dideliu greičiu, kitos pamažiau. Atrodo, kad jos turėtų kada nors visai pranykti, bet nėra taip, nes nuolatos kuriasi naujos galaktikos. Šita išvada buvo padaryta todėl, kad teleskopais matomų galaktikų skaičius nesikeičia. Galaktikų tvėrimasis yra aiškinamas medžiagos tvėrimo teorija: gyvenamo kambario didumo vietoje naujas hidrogeno atomas atsiranda gal kas keturis ar penkis tūkstančius metų. Tai nėra labai įspūdingas skaičius, bet tame erdvės plote, kurį mes galime apžvelgti su teleskopais, 1,000,000,000,003,000,000,000,000,000,000,000 tonai medžiagos yra pagaminti per sekundę! Iš tos medžiagos susidaro naujos žvaigždės, planetų sistemos ir žvaigždžių sistemos. Taip kyla ir naujos galaktikos, kurios užima tų vietą, kurios nutolo. Kaip, ir iš kur ta medžiaga pasigamina, niekas nežino. Kadangi medžiaga yra forma energijos ir ji gali pasikeisti į energiją ir atvirkščiai, gali būti, kad energija yra pakeista į medžiagą, bet dabar kyla klausimas: iš kur atsirado ta

TOLERANCIJA paprastai vadinama sveti
mos nuomonės gerbimą. Sutikime su tuo. Bet 
kuo būdu turėtu tas gerbimas pasireikšti? Ger
bimas nėra tylėjimas. Gerbimas turi būti veiks
mas. Gerbimas turi būti kova su negerbimu. O 
ne gerbimas paaiški tuomet, kai nemokama skir
ti priešo asmens nuo jo idėjų ir, vietoj puolus 
priešo idėjas, puolama patį asmenį. Tai yra ne
gerbimas ir netolerancija. Kas to išvengia, kas 
moka garbingais ginklais kovoti su idėjomis, 
neliesdamas asmenų, tas yra tolerantingas. Dau
giau iš jo reikalauti negalima.

A. Maceina (Iš 1930m. Ateities)

energija? Čia mes turime panašią problemą į “kas buvo pirmiau: ar višta, ar kiaušinis”?Žinoma, yra ir ginčų prieš medžiagos tvėrimo ir erdvės plėtimosi teoriją. Pavyzdžiui, teorija tvirtina, kad erdvė turėtų būti homogeniška medžiagos išskirstymo atžvilgiu; tai yra— visoje erdvėje medžiaga turėtų būti lygiai išskirstyta. Stebėjimai tuo tarpu rodo, kad kuo toliau nuo žemės mes keliaujame, tuo daugiau ir didesnių žvaigždžių mes sutinkame.Žinoma, mes gal niekuomet negalėsime sužinoti, ar visos teorijos yra teisingos, ir negalėsime sužinoti erdvės plėtimosi priežasties ar panašių gamtos paslapčių, bet mokymasis ir tyrinėjimas priežasčių galimybių mums gali duoti geresnį supratimą apie erdvę ir visą gamtą.

Devinta lenta — tremtinių jaunimas JAV-ėse
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JUBIIĖJINIO ATEITININKU
KONGRESO ŽINIOS

Kongreso rengimo darbai, vadovau
jami JAK Organizacinio komiteto, 
sparčiai rieda pirmyn.

Organizacinį komitetą sudaro: K. 
Kleiva (pirm.), kun. J. Kidykas, J. 
Kučėnas, A. Tumosa, Alf. Pargaus- 
kas, S. Rauckinas, S. Mažionytė ir 
A. Garbenytė.

Organizacinį komitetą sudaro at
skirų komisijų pirmininkai. Kongreso 
paruošimo įvairius darbus tvarko, net 
septimos komisijos.

Religinę komisiją sudaro: kun. Jo
nas Kidykas, S.J., (pirm.), prel. Ign. 
Albavičius, kun. P. Patlaba, kan. V. 
Zakarauskas ir kun. J. Vyšniauskas.

Finansų komisiją sudaro: Alfonsas 
Pargauskas (pirm.), Albinas Salys, 
Arvydas Tamulis, Jonas Meškauskas, 
Balys Paliokas ir Jurgis Augius.

Komisija atidarė Marquette Natl. 
Bank, 6316 S. Western Ave.. Chicago 
29. Ill., einamąją sąskaitą. R-032-203 
Ateitis Congress. Kongreso reikalams 
skirti pinigai deponuojami į tą sąskai

tą. Chicagos ateitininkai sendraugiai 
pirmieji įnešė į ją $50.

Finansų komisija planuoja atspaus
dinti lietuviškus ženklelius ant auto
mobilio lango, kurie keliaujantiems 
padėtų atpažinti lietuvius. Finansų 
komisija kviečia ateitininkus įsijung
ti į jubilėjinio kongreso mecenatus, 
aukojant 50 dolerių.

Informacijos komisiją sudaro: Pra
nas Razminas—pirm., Stasys Raucki
nas, Stasys Rudys, Rimas Rudys, Re
gina žigaitytė ir Auksė Liulevičiūtė.

Informacijos komisija šalia kitų 
darbų planuoja išleisti kongreso va
dovą.

Meno komisiją sudaro: Jonas Ku
čėnas, dr. P. Kisielius, dr. Z. Danile
vičius, Faustina Manelienė, Vyt. Ka
džius, Česlovas Grincevičius, Sig. Ka
valiūnaitė ir Dalia Noreikaitė.

Sekretorijato komisiją sudaro: Sof. 
Mažionytė, (pirm,) Ant. Balčytis, V. 
Deveikytė, Rita Jaraitė ir Irena Va
laitytė.

ūkio komisiją sudaro: Antanas Tu
mosa; (pirm.) N. Beleškienė, Alicija 
Rūgytė, Jonas žadeikis, Balys Vitkus, 
Jūratė Juozevičiūtė ir Jonas Račkaus
kas. Ši komisija rūpinasi kongreso 
parengimų patalpomis, nakvynėmis 
ir banketo surengimu. Banketo ren
gimui vadovauja prof. B. Vitkus.

Ūkio komisija jau parūpino šias 
patalpas; pagrindiniams posėdžiams— 
Congress Hotel (520 S. Michigan Av. 
Chicago), iškilmingam posėdžiui— 
Maria High School, sutiktuvių vaka
rui—Jaunimo Centrą.

Europos ateitininkai, gausiai nega
lėdami jubilėjiniame kongrese daly
vauti, šį jubilėjų ruošiasi minėti ir 
Muenchene, prisitaikydami prie Eu
charistinio kongreso, kuris įvyks rug
pjūčio mėnesio pirmomis dienomis.

Los Angeles ateitininkai vasario 7 
suruošė iškilmingą ateitininkijos 50 
metų sukakties minėjimą, kuriame 
dalyvavo Ateitininkų Federacijos va
das prof. S. Sužiedėlis.

SPAUDOJE:

Užuolankos (Nr. 28, 1959, gruodžio 
mėn. žurnale) atsispausdino dr. jur. 
VI. Šimaičio straipsnį, kuriame ap
rašomas ateitininkų įsisteigimas, jų 
principai, organizaciniai rėmai ir mi-

Dešimta lenta — gyvenimas JAV-se, savų tradicijų pratęsimas (Visos lentų nuotr. Vyto Valaičio)
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nimas jubilėjinis kongresas. Dr. V. 
Šimaitis rašo: “Ateitininkai savo lie
tuviškumą ir savo krašto meilę, 
pusės šimto metų bėgyje yra savo 
darbais įrodę’’.

Ateitininkų Federacijos Valdybos 
atsišaukime jubilėjinio kongreso rei
kalu pabrėžiama: “Ateitininkai tam 
yra, kad Kristaus tiesas daigintų savo 
tautoje—skleistų ir liudytų jas savo 
gyvenimo pavyzdžiu’’. “Jubilėjiniame 
Kongrese norima ypatingai pabrėžti 
ateitininkų ištikimybės pareigą gim
tajam kraštui ir krikščioniškiem ide
alam.”

JUBILĖJINIO KONGRESO 
PROGRAMA

Penktadienis, rugsėjo 2 d.
MAS suvažiavimo prezidiumas. Kun. dr. Ig. Urbonas skaito paskaitą

Po pietų: registracija Jaunimo 
Centre ir Congress Viešbutyje. MAS SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Vakare: sutiktuvių vakaras Jau
nimo Centre.

Programą paruošia SAS Chicagos 
draugovė. Vienuoliktą valandą va
kare: eisena su fakelais Jaunimo 
Centro sodelyje.

šeštadienis, rugsėjo 3 d.

Rytą atidaromosios pamaldos: iš
kilmingas kongreso atidarymas. Pa
skaita—"Pusė amžiaus ateitininkišku 
keliu”.

Po pietų: paskaitos:
1. Ateitininkai ir modernioji ci

vilizacija ;
2. Ateitininkai ir Katalikiškoji 

Akcija;

3. Ateitininkai ir lietuvių tautos 
egzistencija.

Vakare: koncertas.

Sekmadienis, rugsėjo 4 dieną.

Rytą: Sąjungų posėdžiai. Nagri
nėjama bendra tema—lietuviškoji 
šviesuomenė.

Pc pietų: bndrasis iškilmingas po
sėdis; sveikinimai, deklaracija, bai
giamasis žodis. Iškilmingos pamaldos, 
eisena j bažnyčią.

Vakare: balius.

Sekmadienis
Kalėdų atostogų metu, gruodžio 

27-29 d.d., Chicagoje įvyko mokslei
vių ateitininkų suvažiavimas. Jau 
ankstyvoj popietėj Jaunimo Centras 
klegėjo balsais jaunuolių, kurie su
važiavo iš įvairių Amerikos valsty
bių, Kanados ir net iš Brazilijos.

Po registracijos šnekučiuodami nu
keliavom į jaukią jėzuitų koplyčią, 
kur buvo palaiminimas švč. Sakra
mentu ir bendros maldos už a.a. ar- 
kivysk. J. Skvirecko sielą.
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Suvažiavimą oficialiai atidarė V. 
Kleiza, C.V. pirmininkas, pareikšda
mas, kad suvažiavimo sėkmingumas 
priklausys nuo mūsų pačių, nuo mū
sų idėjų, tikslų, naujų minčių. To
liau buvo sveikinimai, paskutinio CV 
protokolo skaitymas. Taip pat buvo 
paskelbtos pavyzdingiausios kuopos: 
Chicagos kun. Alf. Lipiniūno kuopa, 
Chicagos Marijos kuopa ir Ealtimo- 
rės St. Šalkauskio kuopa.

Į dienos prezidiumą pakviesti J.
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Žadeikis. G. Bajorūnaite ir V. Či- 
žauskaitė.

Per pirmą, paskaitą veiklos proble
mas nagrinėjo Vyt. Šoliūnas, pasiū
lydamas kuopom įsigyti veiklos są
siuvinį įsijungti į bendrą maldą, kuri 
būtų tiksliai nustatyta, rašyti kuo
pos įvykių kalendorių. Šie ir kiti pa
siūlymai sukėlė gyvas diskusijas da
lyvių tarpe. Buvo paliesta, kaip pa
įvairinti susirinkimus, kaip pritrauk
ti naujų narių ir išlaikyti lietuviš
kumą.

Pavakary buvo susipažinimo vaka
ras, per kurį radom progos atnaujin
ti vasaros stovyklos draugystes ir pa
sidalinti įspūdžiais.

Pirmadienis

Ryte koplytėlėje skambėjo lietuviš
kos kalėdinės giesmės, ir taip prasi-
dėjo antra suvažiavimo diena. Po mi-

MAS suvažiavimo dalyviai

Atidaromosios pamaldos. Kalba kun. 
dr. Ig. Urbonas, MAS dvasios vadas
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šių ir pusryčių, buvo pirmas posėdis, 
kuriam pirmininkavo P. Kaufmanas, 
sekretoriavo G. Bajorūnaitė ir V. 
Čižauskaitė. Buvo padaryti kuopų 
pranešimai, kurie apėmė ir iždo pa
dėtį, ekskursijas, atskirų būrelių vei
klą. Iš tų pranešimų matyti, kad 
jaunimas tikrai gražiai veikia.

Gvildenant einamus klausimus, vi
si pasakė, ko moksleiviai norėtų iš 
studentų, kodėl daug nubyra iš atei
tininkų, kai pereina į studentus, ko
kiu būdu būtų galima paįvairinti 
“Ateitį”. Buvo pasiūlymai pagyvin
ti Kreivas šypsenas, įvesti problemų

skyrių, kuriame būtų nagrinėjami 
klausimai iš studentų ir moksleivių 
veiklos. Taip pat buvo prisiminta ir 
"Ateities” platinimo vajus.

Antram posėdžiui pirmininkauti 
pakviestas S. Damušis, sekretoriauti 
M. Gailiušytė ir K. Stankaitytė.

Kun. Dr. I. Urbonas, nagrinėda
mas temą "Religinis ateitininkų 
lavinimas"—pabrėžė, kad ateitininkai 
neturėtų kalbėti apie religiją, bet 
rodyti ją savo geru pavyzdžiu, reli
giniu gerumu, jog turėtų nusispręsti, 
kad žmogaus tobulybė yra Kristuje.

Išklausius kun. di. I. Urbono pra
nešimo, nueita prie C. V. pranešimų 
apie finansinę padėtį, (apgailestauta, 
kad nario mokestis mokamas nerū
pestingai), socialinių reikalų ir užsie-

Pocėdžio metu
Visos nuotraukos J. Mrjkausko
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PER PRIZME

Amerikoje populiai’ūs įvairių žinių 
patikrinimai. Pabandykime ir mes 
kartą savo faktų kraitį sužinoti, gi 
šiais metais prasmingiausia stabtelti 
ties ateitininkų jubilėjiniais metais. 
Tad ir klausimai iš tos srities.

štai jie:
1. Koks ateitininkų jubilėjus šiais 

metais švenčiamas?
2. Kur ir kada įvyksta šių metų 

ateitininkų kongresas ?
3. Kiek kongresų iki šiol buvo?
4. Kur įvyko pirmasis ateitininkų 

kongresas ?
5. Kada ir kur buvo paskutinis 

ateitininkų kongresas ?
6. Kas susirenka per ateitininkišką 

kongresą ?
7. Šiais metais įvykstančio kongreso 

šūkis ?

nio skyriaus veiklos; buvo padaryti 
ir sekretoriato, mergaičių skyriaus 
ir revizijos komisijos pranešimai. Nau
jus pasiūlymus diskutavome net prie 
vakarienės stalo. Vakare buvo pasi
linksminimas.

Antradienis

Paskutinę suvažiavimo dieną taip 
pat pradėjome mišiomis. Po pusry
čių buvo paskutinis posėdis, kuriam 
pirmininkavo S. Rudys ir Bičiūnas, 
sekretoriavo M. Gailiušytė ir K. 
Stankaitytė.

Jubilėjiniams metams V. Kleiza 
davė šiuos pasiūlymus kuopoms:

1. giliau ir tvirčiau įsigilinti į atei
tininkų ideologiją;

2. plačiau pažinti ateitininkiją;
3. išeiti plačiau į lietuvių visuo

menę, bendradarbiauti su skautais, 
jungtis į vietinį parapijos gyvenimą

4. ugdyti organizacinę drausmę;
5. jieškoti naujų kelių ir naujų 

veiklos metodų.

Antrame posėdyje nubalsavome po
rą pakeitimų statute ir išrinkom nau
ją C.V., kurią sudaro: V. Kleiza, A. 
Orintaitė-Kleizienė, J. Meškauskas. 
A. Liulevičiūtė, P. Narutis, revizijos 
komisijon išrinkta: J. Katelytė, M. 
Meškauskaitė, ir I. Valaitytė.

1959 suvažiavimas baigtas minti
mi, kad visi pasimatysime jubilėji- 
niame kongrse.

S. B-tė

9. Kas šiuo metu vadovauja Atei
tininkų Federacijai?

10. Kur galima gauti tikslių žinių 
apie šiais metais įvykstantį kongresą ?

Pabandykime į šiuos klausimus at
sakyti. (Teisingi atsakymai, kartu 
su įvertinimu — 52 psl.).

«
Jau paskelbti Ateitininkų Sendrau

gių Sąjungos rinkimai, šiuo metu 
vyksta sąrašų sudarinėjimai ir pa
tikrinimai, gi bematant bus statomi 
kandidatai, ir kiek vėliau sąjungos 
nariai rinks savo naujus centrinius 
organus. Šia proga norisi keletą daly
kų paliesti. Pirmiausias,—svarbu, kad 
kuo daugiau ateitininkų šiuose rin
kimuose dalyvautų. Tuo parodysime 
savo organizacinę gyvastį ir stiprybę 
bei ryškiai pademonstruosime vienin
gą susiklausymą. Svarbu, kad šiuo
se rinkimuose dalyvautų ir tie, kurie 
neseniai paliko universitetinius suo
lus ir šiandien jau reiškiasi savo 
profesiniame gyvenime. Jų tikriau
siai yra apie 200; įdomu kiek iš jų 
sąjungos sąrašuose figūruoja? Jei tie 
skaičiai nesutinka, tektų skyrių val
dyboms bei centrui daug pastangų 
padėti, kad ir jie būtų įtraukti.

Dar svarbiau, kad būtų parinkti 
geri kandidatai. Jie turi būti dar
bingi, suprantą laiko dvasią ir moką 
šiose sąlygose veikti ne tik žodžiu, bet 
ir veiksmu. Perdaug mes jau esame 
prikalbėję, bet kur kas mažiau pa
darę. Vargu ar gerai buvo reikalau
ti rinkiminiuose potvarkiuose, kad 
tik 20 sendraugių gali kandidatą iš
statyti. Tai labai apsunkina mažes
nių vietovių ateitininkus, kurie gal 
tiek sendraugių net neturi savo apy
linkėje.

Svarbiausia betgi išrinkti tikrai 
efektingą valdybą. Nuo jos priklausys 
ne tik pačių sendraugių veikla (kuri 
šaukte šaukiasi pagyvinimo), bet ir 
visų ateitininkų organizacinis gyveni
mas. Juk vyresnieji visada buvo tas 
idėjinis bei materialinis ramstis, ku
riuo naudojosi jaunesnieji. Gi ši tvir
tovė turi būti dar sustiprinta, kad 
jaunosios gretos rastų sau pavyzdžių, 
pasisemtų jėgos ir inspiracijos. Linki
me sendraugiams daug sėkmės pra
vedant naujos valdžios sudarymą.

♦
Prieš kurį laiką Federacijos Vado 

laiškas buvo išsiuntinėtas visiems 
ateitininkams. Jame buvo paliestas 
Ateities prenumeravimo klausimas. 
Kiekvieno ateitininko pareiga savo 
žurnalą skaityti ir jį remti. Daugu

ma tai daro, tačiau kartais tenka 
nustebti, kai išryškėja, jog N., 
žymus veikėjas, Ateities neskaito. Ir 
jaunesniųjų tarpe pasitaiko tokių at
vejų. Ir kai kurie iš jų net 
spaudos darbą uoliai atlieka. Nuosta
bu, tačiau Chicagoje leidžiamo Sū
kurio redakcinio ir administracinio 
štabo dalis nefiguruoja Ateities skai
tytojų sąrašuose. Tai skaudus reiški
nys. Jubilėjiniuose metuose jį būti
nai reikia atitaisyti. Darbavimasis 
vietovės laikraštėlio leidime nuo ben
drinės ateitininkų pareigos dar neat
palaiduoja.

a

Ar jubilėjinių metų proga ateiti
ninkai negalėtų pravesti eilę kultū
rinių konkursų ? Bent literatūrinėje 
ir muzikinėje plotmėje tai tikrai 
įmanoma. Reikia surasti mecenatus 
ir konkursus skelbti. Dar tik metų 
pradžia, gi šiuo konkrečiu pasireiš
kimu įnešime dar vieną, kad ir men
kutį indėlį į lietuviškos kultūros loby
ną. Kartu aiškiai parodysime, jog 
mums kūrybiniai pasireiškimai bran
gūs. Gal atskiros sąjungos galėtų 
imtis iniciatyvos, pasiskirstydamos 
kultūrinėmis sritimis?

*
Kasmet keičiasi skyrių draugovių- 

kuopų valdybos. Su jomis užbaigia
mos ir metinės valdybų knygos. Ir 
kur jos tada nukišamos? Tikriausiai, 
mažai kas pasirūpina, kad jos būtų 
perduodamos archyvui. O mes esame 
prisiglaudę prie Alkos muzėjaus, ku
ris mūsų archyvams yra paskyręs pa
kankamai vietos. Padėkime ateities 
istorikams, visą dokumentinę ateiti
ninkų medžiagą telkdami toje vieto
jo. Jos adresas: Ateitininkų Archy
vas, ALKA. 261 Thatcher Street, 
Brockton 54, Mass. Metams užsibai
gus. būtų gera peržiūrėti visas val
dybos knygas ir archyvines pasiųsti 
ten, kur joms vieta.

♦
Kai praeitą kartą buvo parengtas 

žvilgsnis per prizmę. Washingtono 
sendraugių skyriaus įkūrimo paskel
bimo spaudoje dar nebuvo, tačiau 
kol Ateities skiltys pasiekė skaityto
jus, skyrius jau buvo tapęs realybe 
Tuo džiaugiamės ir iniciatorius svei
kiname. Tikimės, kad šis naujas atei- 
tininkiškas vienetas parodys daug 
sveikos iniciatyvos kūrybinėje plot
mėje. Juk sostinei taip ir derėtų. Gi 
kitų vietovių sendraugiams tai dar 
vienas ženklas pajudinti veiklą.

Vytenis
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SPORTAS SPORTINĖ SPAUDA MŪSUOSE

J. ŠOLICNAS

Mūsų sportinė spauda turėtų pasimokyti iš 
amerikietiškos sportinės žurnalistikos kaip rei
kia aprašyti sportinį įvykį. Ji turėtų. .. Bet pa
laukit, vyručiai, pradėjau rašyti kaip neturėtų 
būti, o pats taip pradėjau.

Taigi, iš naujo. Šiuomi kartu norisi vieną 
kitą pastabėlę padaryti apie mūsų sportinių įvy
kių aprašymą ir bendrai apie sportinę žurnalis
tiką.

Šiandien visai natūralu, kad, paskaičius lie
tuviškų sportinių rašeivų straipsneliokus bei pas
tabas įvairiuose laikraščiuose (graži išimtis mū
sų vieninteliam sporto dvimėnesinukui), norisi 
labai dažnai nusispjauti. Tačiau taip padaryti, 
manding, būtų nemandagu, todėl, nepasitenki
nimą išreiškiant žodiniais ženklais, turėtume sa
kyti, kad sportinė spauda dabar labai jau kenčia 
nuo pseudo editorijalizmo.

Laikraštinis geto

Šnekant apie esamą padėtį laikraščiuose, iš 
dalies tenka pripažinti, jog tą nesveiką vaikišką 
pamokslavimą sukūrė esamos sąlygos. Galvo
dami, kad tuo patrauks daugiau skaitytojų (vis 
tas nelemtas pinigo, ar kokio bieso troškimas), 
laikraščiai stengiasi išlaikyti nuolatinius sporto 
skyrius. Į šiuos liesus gabaliukus, kurių riebu
mas dažnai priklauso nuo to, kiek vietos atlie
ka nuo skelbimų, atsakingi ir netaip jau atsakin
gi laikraščių redaktoriai bando sukišti visa tai, 
kur bent vienu žodžiu primenamas sportas. Ir 
kas gaunasi? Prarūgęs vinegretas. Į skyrius 
sukištus dalykus perskaito tik labai nuoširdūs 
sporto pasaulio sekėjai, o bendrai visuomenės 
akis už to skyrelio neužkliūva. Gink. Dieve, 
sportine tema parašytas straipsnis nepaklius į 
bendrąsias laikraščio skiltis. Kaip gi, juk ben
dros skiltys reikalingos straipsniams apie prieš
istorinius vabzdžius, astronomiją ir pan.

šiuo pranešame ...

Yra ir kitokių vabzdžių, kurie zirzina nuo
monę dėl esamos padėties. Sakysime, kad toks 
ir retas mūsų sportinių įvykių buvimas. Juk 
tiesa, jog apie vienas rungtynes arba vieną su
važiavimą nebegalima rašyti ištisus metus. Nors 
ir smulkiausiai visa tai analizuotum, o toks 
smulkmeniškumas dažnai gali nuvesti į monot- 
nišką kartojimąsi, vistiek įvykių retumas pada
ro net ir tuos getiškus skyrelius tuščiais. 

Kartais rašoma tik apie savo kiemo įvykius, 
tačiau tokie dažni savų gaidžių kautynių apra
šinėjimai tampa tik apkalbėjimais, o be to, ne 
retas, gal vien tik savisaugos instinkto vedamas, 
sportinis raišeiva nerašo nieko apie savo vyrus 
tai, kas juos galėtų įžeisti. Dažnai užtenka pa- 
negyrikos laimėjus, o trumpo fakto konstatavi
mo pralaimėjus.

Visai natūralu, kad mūsų “užsieniniai žur
nalistai”, t.y. tie, kurie nukanka pažiūrėti ne 
savo mieste įvykusių rungtynių, yra labai reti, 
vis tie nelemti nuotoliai, šeima, pinigai, laikas ir 
vaikai ir t.t. Kai šią problemą turime, tai negali
me išspręsti šių dalykų: pirma prarandamas 
platesnis pačio įvykio pagarsinimas ir, antra, 
net ir iškilūs įvykiai palieka grafomanų apraši
nėjimui (menate kai kurių pabaltiečių pirmeny
bių aprašymus viename Chicagos dienrašty?)

Pykšt, pokšt, tapu, pupu ...

Čia kaip toje vaikiškoje nuotaikingoje ir 
lietuviškoje vaikų dainoje. Eina vyras, kalba 
apie pačius rašeivas. Šičion tokia painiava, kad 
padėtis—kaip tas Matūzalio mazgas, surištas, o 
perkirsti nėra nei kam, nei kada. Turime ir 
“gramatnų” vyrų, bet apstu ir grafomanų. 
Kartais dėl to ir graudu ir juokinga.

Kadangi mūsuose šiuo metu yra įsigalėjusi 
nudriskusi nuomonė, jog kas daugiau rašo, tas 
didesnis vyras (nors tai nebūtinai reiškia fizinį 
dydį), tai neretai spaudoje sportiniais klausi
mais rašo net ir tie, kurie savo žinojimą maiti
na svetimais darbais, plagijuodami straipsnius 
ar jų dalis iš vietinės spaudos.

Dar ir dabar sportinės spaudos darbuoto
jų tarpe kartojamas patarimas, jog vieno spor
tinio “rašeivos” korespondencija, liečiančia pas
kutinių penketus metų aprašymus, galima bus 
ir ateityje pasinaudoti. Belieka, sakoma, tik pa
keisti datas ir skaičius, o žodžių deriniai, iš
sireiškimai visados tie patys.

Kiti spaudos mėgėjai užsiima teoretinių ži
nių pateikimu. Sutinku, jog mums tokio dalyko 
mirtinai reikia, tačiau tai medžiaga rečiau pa
sirodančiam žurnalui, bet ne dienraščiui.

Ligų, ligelių ir tokių nevykusių bandymų 
galima mūsuose būtų vežimais pririnkti. Ne- 
sveikatingumui parodyti gal tai ir būtų nau
dinga, tačiau, žinant mūsų dramblišką suram- 
bėjimą, nemanau, jog tai įtakos daug turėtų.
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VARDAI * ĮVYKIAI * IDĖJOS
Naują MAS Centro Valdybą suda

ro: kun. dr. I. Urbonas—dvasios va
das, V. Kleiza—pirm., P. Narutis— 
vice-pirm., A. Orintaitė—Kleizienė— 
pirma sekr., A. Liulevičiūtė—antra 
sekr., G. Griškėnaitė—ižd., J. Meš
kauskas—soc. reik, ir sporto vado
vas, A. Norvilą ir N. Krištolaitytė— 
nariai.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. kun. dr. prof. A. Liuima, I vice- 
pirm. prof. dr. Z. Ivinskis, II vice- 
pirm., kun. dr. J. Vaišnora, sekr. 
kun. dr. V. Balčiūnas, ižd. kun. dr. 
Pr. Brazys, archyvaras—prel. dr. L. 
Taluba, reik, vedėjas—kun. R. Kra
sauskas.

Vyr. Giedrininkės Chicagoje išsi
rinko naują valdybą: E. Juknevičie
nė—pirm., V. Kleivienė—sekr., E. Vi
limaitė—ižd., E. Daugirdienė—narė.

Skautų žurnalas—Mūsų Vytis—tu
ri naują redakcijos štabą: vyr. re
daktorius—A. Mickevičius, redakto
riai: V. Černius, D. Koklytė, I. Užgi- 
rienė.

Romo Viesulo lietuvių liaudies dai
nų litografijų paroda Almaus galeri
joje, Great Neck, N.Y., sausio mėn. 
turėjo didelį pasisekimą ir buvo pra
tęsta iki vidurio vasario.

Prof. A. Maceina Muensterio uni
versitete, Vokietijoje, skaito paskai
tas apie Dievo ir žmogaus santyKį, 
Dostojevskio kūryboje ir apie sovie
tinį žmogų. Vokiečių studentija labai 
įvertina A. Maceinos mintis,—jo pa
skaitos visada perpildytos klausytojų.

Kun. dr. J. Aviža iš Muencheno 
buvo atvykęs į JAV. Kun. Aviža yra 
Muencheno ir apylinkių lietuvių ka
pelionas ir šiuo metu rūpinasi Tarp
tautinio Eucharistinio kongreso lietu
vių dalies parengimu.

Julija švabaitė - Gylienė, poetė, su 
savo vyru ir šeima iš Australijos per
sikėlė gyventi į JAV.

Jonas šoliūnas, baigęs sociologiją 
ir dabar dirbąs socialiniame skyriuje 
Detroite, už savo darbą įstaigos buvo 
ypatingai įvertintas ir pagerbtas. Jam 
buvo įteikta piniginė dovana ir 
“Outstanding Service” pažymėjimas.

Audronė Marija Stakytč dėsto 
chemiją Brooklyno Politechnikos Ins
titute ir kartu ruošiasi magistro laips
niui. Ji yra baigus Illinois Universite
tą.

Dalia Noreikaitė, tris metus re
dagavus Ateitininkų skyrių “Drau
ge”, iš šių pareigų pasitraukė. Sky
rių redaguoti perėmė Saulė Liule- 
vičiutė, lig šiol bendradarbiavusi su 
D. Noreikaite.

Sydnėjaus ateitininkai, Australijo
je, sausio 10 surengė iškylą į Gosfor- 
dą.

Gen. V. Grigaliūnas - Glovackis, 
šiuo metu gyvenąs Kolumbijoje, Atei
ties redakcijai Vasario 16 proga at
siuntė sveikinimo laišką. Generolas 
buvo vienas iš Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų, organizavęs antrą pėstininkų 
pulką, pirmą artilerijos pulką, su 
savo kariuomenės daliniais dalyva
vęs kovose dėl Lietuvos laisvės.

Eglutė, vaikų laikraštėlis, leidžia
mas Lietuvių Kultūros Instituto, re
daguojamas ir administruojamas Nek. 
Prad. Marijos seserų Putname, šiuos 
metus pradėjo su nauju viršeliu įves
damas daugiau įvairumų, pridėdamos 
daugiau iliustracijų. Jaunimas, ypač 
mažieji, kviečiami bendradarbiauti šia
me laikraštėly. Adresas: Eglutė, Im- 
macuate Conception Convent, R.F.D. 
2. Putnam, Conn.

Romos Grigaliaus universitete A. 
Liuima, S.J., pakeltas į ordinarius 
profesorius ir P. Rabikauskas. S.J.. 
į ekstraordinarinius profesorius. Abu 
jie bendradarbiauja tarptautinėje 
spaudoje. Pirmas rašo prancūziškai, 
o antras vokiškai.

Ignas Malėnas Nuotr. V. Valaičio

Ignas Malėnas (Malinauskas) va
sario 14 sulaukė 60 metų. Gimė jis 
Jackonių kaime, Alytaus apsk. Nuo 
1916 buvo mokytojų seminarijoje Vo
roneže. Seminariją baigė Kaune 1921. 
Toliau mokėsi Kauno Aukštuosiuose 
Kursuose! kuriuos pakeitė universite
tas) matematikos, paskui Leipzige iš
laikė mokytojų seminarijos egzami
nus, 1922 baigė pedagogikos-psicholo- 
gijos mokslus ir tas studijas gilino 
Hamburge. Nuo tų metų buvo įvai
riose pareigose — mokyklų vizitato
rius, 1925-32 Simano Daukanto mo
kytojų seminarijos direktorius, nuo 
1935 pedagoginių dalykų dėstytojas 
Kauno universitete. Nuo 1941 laiki
nosios vyriausybės buvo pakviestas į 
administracinį švietimo ministerijos 
darbą—pradžios mokslo departamen
to ir pedagoginio paruošimo departa
mento direktorium, paskui prisidėjo 
ir aukštesniųjų mokyklų departamen
to administravimas. Vokietijoje buvo 
Regensburgo - Scheinfeldo gimnazijos 
direktorius. Amerikoje pedagogo pro
fesiją iškeitė į staliaus darbą. Uoliai 
dalyvauja visuomeninėje veikloje.

Kodėl jis nerašo?

Neseniai katalikų žurnale “Sign” teko skai
tyti vieno skaitytojo laišką redakcijai... Laiške 
anas nusiskundžia, jog tame žurnale permažai 
įvairiais kitais klausimais rašo garsusis ameri
kiečių sportinės spaudos pažiba—Red Smith. 
Jis sako, girdi, Red Smith taip įdomiai rašo 
sportiniais klausimais, kad daugeliui būtų įdo
mu skaityti jo straipsnius, parašytus ir nespor
tinėmis temomis.

Galima abejoti, ar garsusis Smith būtų toks 
iškilus ir kitose srityse, kiek jis yra brilijan

tiškas sportinėje spaudoje. Tačiau nemanau, kad 
daug kas iš mūsų sportinės spaudos darbuoto
jų būtų pagrindinai susipažinęs Smith stiliumi. 
O verta būtų. Labai.

Šį žinomąjį Smith paėmiau kaip pavyzdį. 
Užkulisyje turėjau mintį iškelti reikalingumą 
mums iš amerikiečių pasinaudoti tai, kas yra 
gera. Kai sakau, jog pasisavintina tai, kas gera, 
tai mintyje turiu minėtą pavyzdį, bet ne liūd
nus plagijavimo reiškinius, su kuriais tenka 
nuolatos susidurti mūsų spaudoje.

Šito žodžio ir buvo tokia paskirtis.
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Vitas Manelis

Prof. Vitas Manelis vasario 17 su
laukė 50 metų. Gimė jis 1910. II. 17 
Miškinėlių km., Šimonių vi., Panevė
žio apskr. Baigė Rokiškio gimnazijų, 
žemės Ūkio Akademijų Dotnuvoje, 
gavo daktaro laipsnį, dėstė Žemės 
Ūkio Akademijoje, vėliau rektoriavo 
Pabaltijo universitete (Hamburge) 
lietuviškame skyriuje. Dabar gyvena 
Chicagoje. Buvo Ateitininkų Federa
cijos Tarybos narys.

Detroito ateitininkų sendraugių val
dybų sudaro; kun. Bronius Dagilis-- 
dvasios vadas, Vytautas Cižauskas— 
pirm., Marija Polteraitienė—sekreto
rė, Marija Mikailienė—iždininkė, Re
vizijos komisijos nariai: dr. Leonas 
Bajorūnas ir Janina Mikulionienė.

Vyr. giedrininkės Chicagoje vasa
rio 6 Jaunimo Centre surengė Lie
tuvos nepriklausomybės minėjimų. 
Programoje dalyvavo: sol. St. Klimai- 
tė, akompaniatorius M. Motekaitis, 
dramos akt. O. Petravičiūtė, stud. I. 
Paliokaitė.

Gaja, katalikų gydytojų korporaci
ja. Chicagoje. Jaunimo Centre vasa
rio 7 surengė savybės pobūvį. Daly
vavo Gajos korporantai su šeimomis, 
jų bičiuliai ir kiti ateitininkai.

Draugo romano metinė premija ati
teko šiemet Jurgiui Gliaudai už jo 
romanų, "šikšnosparnių lizde”. (Dvi 
šio konkurso premijas jis buvo laimė
jęs anksčiau).

Tautų sambūryje dalyvavo ir lie
tuviai studentai klierikai, studijuoju 
Romoje, ir vysk. V. Padolskis, kun. 
V. Balčiūnas, prof. kun. J. Zeliaus- 
kas, SDB. Sambūrį sušaukė Šv. Sosto 
nuolatiniai atstovai prie F.A.O. (Food 
and Agriculture Organization of the 
U.N.). kad supažindintų FAO su hu
manitarine labdaringa veikla bei to

limesniais siekimais. Dalyvavo 94 tau
tų atstovai, apie 1500 jaunimo.

Tikėjimo skleidimo kongregacijos 
surengtoje akademijoje popiežiaus 
maldos dalį už naujatikius, lietuviškai 
skaitė stud. Jonas Gaudzė, šv. Kazi
miero kolegijos aukėtinis. Malda bu
vo perskaityta 118 kalbų.

Inž. Izidorius Bartkus mėnesį važi
nėjo po P. Amerikos kraštus ir nu
filmavo lietuvių gyvenimų Argenti
noje, Urugvajuje, Brazilijoje, Kolum
bijoje ir Venecueloje. Jis gyvena Chi
cagoje. Prieš kurį laikų panašių ke
lionę yra atlikęs į Europų. pasiekęs 
net Turkiją.

Dr. Vytautas Vygantas skaitė pa
skaitą apie komunizmų Maryknoll 
misionierių parengiamosios seminari
jos auklėtiniams Ossining, N.Y., prie 
Hudsono upės.

Worcesterio moksleivių ateitininkų 
St. Šalkauskio kuopa sausio 30, šv. 
Kazimiero parapijos salėje suruošė 
Maironio minėjimų. Paskaitų skaitė 
Pranas Naujokaitis iš New Yorko, 
Ateitininkų Federacijų atstovavo inž. 
Juozas Rygelis—referentas mokslei
vių reikalams.

Dr. Vytautas Vardys, politinių 
mokslų profesorius ir “Į Laisvę” žur
nalo redaktorius, sausio 6 ir 13 per 
Milwaukee televizijų kalbėjęs apie Lie
tuvą. Latviją ir Estiją. Televizijos 
stoties vėl pakviestas trim paskaitom 
apie Berlyną. Vokietiją ir Vakarų 
Vokietijos demokratiškumą, bei lai
mėjimus.

Naujosios Anglijos ateitininkai ge
gužės 29 Marianapoly, Conn., rengia 
jubilėjinį kongresėlį ir kviečia visus 
padalinius jam rengtis.

S. Sužiedėis, Ateitininkų Federaci
jos vadas, Vasario 7 dalyvavo Los 
Angeles ateitininkų šventėje ir skai-

PER PRIZMĘ / ATSAKYMAI
1. Ateitininkų jubilėjiniais metais 

švenčiame mūsų organizacijos 50 me
tų veiklos sukaktį.

2. šeštasis ateitininkų kongresas 
įvyks 1960 metų rugsėjo 2-4 d. d. 
Chicagoje.

3. Iki šiol buvo 5 kongresai.
4. Pirmasis ateitininkų kongresas 

įvyko 1920 metais Kaune.
5. Penktasis ateitininkų kongresas 

buvo 1954 metais Chicagoje.
6. Į kongresą susirenka visi ateiti

ninkai. susibūrę j moksleivių, studen
tų ir sendraugių sąjungas.

7. Jubilėjinių metų kongreso šū
kis; Ištikimybė Kristui, ištikimybė 
Lietuvai.

8. Paskutinis kongresas laisvoje tė
vynėje vyko 1935 metais Telšiuose.

9. Dabartinis Ateitininkų Federa
cijos vadas yra prof. Simas Sužiedėlis.

PRAYERS WRITTEN BY 
LITUI AMAN PRISONERS 
IN NORTHERN SIBERIA

ft

Sibiro maldaknygės “Marija, gelbėki 
mus” — angliškos laidos viršelis. Iš 
vertė Kęstutis A. Trimakas, S.J. Iš

leido tėvai Paulistai New Yorke

tė paskaitą. Taip pat ten skaitė pa
skaitą ir per Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą vasario 14.

Arvydas Barzdukas, architektas, 
atlikęs karinę tarnybą, apsigyveno 
Washingtone, D.C., kur dirba archi
tektūros įstaigoje.

Kun. dr. I. Urbonas, Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos dvasios vadas, 
siųsdamas šių metų Ateities garbės 
prenumeratą, pridėjo ir linkėjimus: 
"Ateičiai, švenčiant 50 metų jubilė- 
jų, linkiu to paties idealizmo, su 
kuriuo ji išėjo į gyvenimą prieš 50 
metų.”

10. Tikslių informacijų visais kon
greso reikalais teikia:

Kongreso Rengimo Komiteto 
Pirmininkas K. Kleiva 
1615 So. 49th Avė., 
Cicero 50, Illinois
Ateitininkų Federacijos Valdyba 
916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21. New York

Džiaugiamės dėmesiu jubilėjinių 
metų kongresui, jei teisingai atsakė 
bent 8 klausimus. Kas atsakė tarp 
4-8 klausimų, apie kongresą turi šio
kią tokią nuovoką, tačiau vertėtų 
kongresu daugiau susidomėti. Gi tris 
ar mažiau klausimų teisingai atsakę 
ateitininkai, tuoj pat tegul pasiima 
Ateities 1959 metų komplektą ir 
ją atsidėję paskaito, kad žinių baga
žas būtų atitinkamai papildytas.
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FORDHAMO UNIVERSITETO LI
TUANISTIKOS KURSAI SAUKIASI 

TALKOS

Fordhamo universitete vasaromis 
per trejus metus buvo organizuojami 
lituanistikos semestrai. Buvo dėstoma 
beveik visi lituanistikos dalykai. Dės
tyti buvo kviečiami lituanistai. Studi
jomis naudojosi būrys studentų iš 
įvairių universitetų, lietuvaitės sese
lės, vienas kitas klierikas ir kunigas.

Nelengva buvo įvesti lituanistiką 
į reguliarią universiteto programą. 
Tuo reikalu rūpinosi a.a. minist. P. 
Žadeikis, Kunigų Vienybė, visuomenės 
organizacijos ir pavieniai asmenys.

Įsteigus lituanistikos skyrių, visą 
darbo naštą teko pakelti man ir 
mano pagelbininkams. Mums teko 
važinėti po Amerikos miestus ir mies
telius pas privačius asmenis ir rinkti 
aukas studentų stipendijoms arba 
siuntinėti šimtus laiškų.

Bene sunkiausias darbas buvo su
mobilizuoti studentus. Nors studijose 
ir dalyvaudavo po 24-25 studentus, bet 
tai per menkas skaičius. Padalinus 
tuos 25 studentus į klases, kiekvie
noje klasėje būdavo po 5-6 studentus.

Pinigų telkimas ir studentų mobi
lizavimas yra mums nepakeliama naš
ta nes mes esame užimti universitete 
savo tiesioginėmis pareigomis, ir li
tuanistikai galime pašvęsti tik mūsų 
laisvalaikį. Todėl ateityje mes nega
lėsime nei rūpintis stipendijomis, nei 
jieškoti studentų, šiais reikalais tu
rėtų rūpintis specialus komitetas, ku
ris būtų sudarytas iš atstovų: Lietu
vių Bendruomenės, Kunigų Vienybės, 
vienuolijų ir studentų organizacijų. 
Studentų organizacijos turėtų parody
ti daugiau iniciatyvos ir įpareigoti 
savo narius nors vieną vasarą pa
švęsti lituanistikos studijoms.

Dirbti savajai tautai, rūpintis tau
tine kultūra yra kiekvieno lietuvio 
pareiga. Nuo tos pareigos ir mes ne- 
atsisakom. Mielai tęsime savo darbą, 
bet rūpinsimės tiktai akademiniais 
reikalais, o finansiniais reikalais ir 
studentų telkimu turi pasirūpinti kas 
nors kitas.

Jei šiam reikalui būtų sudarytas 
specialus komitetas, kuris iki balan
džio 1 dienos suorganizuotų reikiamą 
skaičių studentų ir pasirūpintų finan
sine parama, tuomet mes mielai tę
sime pradėtąjį darbą ir toliau organi
zuosime lituanistikos semestrus. 
Taigi, mūsų lituanistikos skyriaus to
limesnis likimas priklauso nuo Tams
tų.

Tėv. Vladas K. Jeskevičius, S.J., 
Lituanistikos skyriaus direktorius

Dalis Sydnėjaus moksleiviu ateitininkų su globėju

ATEITININKAI SYDNĖJUJE
Jau nuo 1958 birželio 6 buvo at

kurta Sydnėjuje ateitininkų veikla. 
Nors sunkūs buvo pirmieji organiza
cijos metai, tačiau grupelė Sydnė
jaus jaunuolių išsilaikė iki šių dienų. 
Šiandieną džiugu konstatuoti, kad 
jau turime dvylika jaunuolių davu
sių ateitininkišką įžodį per Kristaus 
Karaliaus šventę.

Gruodžio 6 metiniame narių susi
rinkime buvo pasidžiaugta buvusios 
valdybos darbo vaisiais ir, jai atsista
tydinus, išrinkta nauja. Gruodžio 10 
naujoji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: J. Zakarauskaitė - pirmininkė, A. 
Bučinskas—vice-pirm., E. Lašaitis—

Laima Bulvičiūtė, New Yorko stu
dentų ateitininkų draugovės narė, už 
pasižymėjimą moksle buvo pakviesta 
į nacionalinę garbės organizaciją 
ekonomijos mokslų šakoje (Omicron 
chi epsilon l. Laima studijuoja šv. Jo
no universitete New Yorke.

Dr. Antanas Sužiedėlis, atikęs ka
rinę tarnybą, iš Chilicatti su šeima 
persikėlė j Washingtoną, D.C., kur 
Katalikų universitete dėsto psicholo
gija-

Audra Antanaitytė, atvykusi iš 
Brazilijos ir kurį laiką dirbusi Atei
ties administracijoje, nuo vasario pra
džios studijuoja Anhursto kolegijoje, 
Putname, ir gyvena seserų bendra
butyje.

I sekretorius (Vidaus reikalams), 
A. Kramilius-II sekretorius (užsienio 
reikalams), J. Gudaitis—iždininkas ir 
L. Zarembaitė kultūros reikalų vedė
ja.

Naujoji valdyba, nespėjus sušilti, 
jau yra užsimojus dideliems darbams. 
Kiek leis galimybės, bus paminėtą 
ateitininkų organizacijos 50-ties me
tų veiklos sukaktis, tuo pačiu su
šaukiant Australijos ateitininkų su
važiavimą Sydnėjuj, šių metų gale.

Naujos Valdybos adresas: Antanas 
Kramilius, 49 Clarke Street. BASS 
HILL. N.S.W. Australia, (užsienio rei
kalams) ir Eduardas Lašaitis, 190 
Denison Street, NEWTOWN. N.S.W. 
AUSTRALIA, (vidaus reikalams).

A.K.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Stasius Būdavas—Rūsti siena, apy

saka, išleido Rūtos leidykla Hamil
tone, 193, kaina 1.40 dol. Viršelis dail. 
T. Valiaus.

Saleziečių kalendorius 1960, sieni
nis, 4 lapų, spalvotas. Išleido lietu
viai saleziečiai, Italijoje.

Laiškai Lietuviams, sausio nr. ilius
truotas dail. A. Varno kūrinių re
produkcijom. Šiemet Laiškai Lietu
viams švenčia 10 metų sukaktį. Re
daguoja Tėv. J. Vaišnys, S.J., leidžia 
lietuviai jėzuitai Chicagoje.

Mūsų Vytis, dvimėnesinis skautiš
kos minties žurnalas, 1959 m. 6 nr. 
Redaktorius Adomas Mickevičius.
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PO CHICAGOS DANGUMI

Ką veikti, kai dangus it nuomos 
negavęs šeimininkas, rūstus, apsiniau
kęs; kai iki kaulų smegenų įgrista 
miesto tarškesys ir nervuoti rekla
mų blykčiojimai; kai naujas, šviežio 
prakaito semestras prieš akis?.. O 
gi, brolau, tik gavęs “Rėksnį”, nieko 
nelaukęs, šauk į draugovės susirinki
mą ir pasijusi nauju žmogum tapęs!

Vasario mėnesio susirinkimas įvy
ko 7 d. Šis susirinkimas skyrėsi iš 
kitų, nes buvo skaitoma itin įdomi 
ir aktuali paskaita, būtent, Aušrelės 
Skirmuntaitės “Trys pamatiniai klau
simai šių dienų šviesoje”.

Kuomi mes esam, ir kodėl? Ką 
mes matome aplink save? Kokie mū
sų siekimai ? Trys klausimai iškelti 
prieš penkiasdešimt metų, bet jie gy
vi ir šiandien. Vienintelis skirtumas 
pirmiesiems ateitininkams jie buvo 
“spirginantys”, o mums, bemokan
tiems atmintinai katekizmo vadovėlį, 
— ar klaustini sielos gelmėse ? Pirmie
ji jieškojo “visomis savo esybės pa
jėgomis” atsakymo ir radę pripažino: 
gyvasis Dievas yra vienintelis visos 
esmės pamatas, o Jis pažintinas ir 
pasiekiamas per Kristų, Jo Bažny
čią; aplink save matydami žmogų, 
atmetusį Dievą vardan žmogiškumo, 
laisvės, matydami to atmetimo pasė
kas,- jie griežtai tvirtino, jog vienin
telis išsigelbėjimas—grįžti prie to, 
kas atmesta, atnaujinti visa Kristuje 
savo gyvenimu, įgyvendinti Kristaus 
faktą žmonijoje.

Po penkiasdešimt metų kaip mes 
atsakome į šiuos klausimus? Ar iš 
viso jie randa vietos mūsų gyveni
me? Ar mes patys jais gyvename? 
Nebus klaida pasakius, jog daugu
mas greičiausiai —ne. Mes turime at
sakymus, bet negalim juos realizuoti, 
nes jie ne mūsų; tie atsakymai ne 
mūsų klaustų klausimų, jie mums 
gatavai pateikti. Tie, kurie juos klau
sė, tiems jie buvo gyvybiniai, nes nuo 
jų tinkamo atsakymo priklausė visa 
jų gyvenimo prasmė. O mes? Jeigu 
ir mes išdrįstume sau sielos gelmėse 
tuos pamatinius klausimus pastaty
ti, jei turėtume užtektinai drąsos 
su jais gyventi, mūsų gyvenimas bū
tų atsakymas į juos. Jei statytumėm 
pirmąjį, ar galėtų tada kas abejoti 
ateitininkų katalikiškumu, ar rastųsi 
tarp mūsų aimanos, jog religija per
daug akcentuojama, ar būtų klaus- 
tinas religinės metinės temos įgyvendi

nimas, perretas sakramentų priėmi
mas? Pažvelgus į antrąjį—šių dienų 
žmonija taip pat nusigręžusi nuo Die
vo. Gabriel Marcei ji vadinama tech- 
nokratija—joje neberandama indivi
do, nes nebėra Dievo. O mūsajame 
kieme, “mūsų svarbiausi uždaviniai 
yra sutalpdinami tame visa talpinan
čiame paketuke—lietuvybės išlaiky
me”. Šio įsitikinimo klaidingumą su
prasime, jei nuoširdžiai savęs paklau
sime: ką aplink save matome. Toliau 
—pareigos, siekiai ir keliai. Dovydai
čio atsakyta-—įrodyti Kristų. Prie
monės: malda, kaip santykis su Die
vu, mūsų darbu pagrinde; tobulo 
maldos gyvenimo siekimas per skai
tymą ir mąstymus, gilus religinių tie
sų pažinimas; integralus įpinimas ir 
mokslo į mūsų gyvenimą, ypač krikš
čioniškąją filosofiją; mūsų kasdieni
nio gyvenimo tiesinimas; organiza
cinis darbas kaip priemonė visuome
nei gero suteikti.

Įaugę į mus šie trys klausimai te
būnie mūsų vadovai į pavasarį, į tą 
gyvenimo ir žmonijos pavasarį!

Paskaitos turinio brandumas ir nuo 
širdus pateikimas visus nejučiom pri
vedė susimąstyti, ir gal būt, daugiau 
tyloje apgalvoti ir persvarstyti pateik
tąsias mintis.

Minint Vasario 16-tąją, Astos Ve- 
ličkaitės skaitomas Mickevičiaus 
“Aras”. Kartu su didigu aru skriejom 
į beribes padanges, viršum augščiau- 
sių kalnų viršūnių, rėmėmis su žai
bais, perkūnais, kartu su juo kritom 
palūžusiais sparnais, beviltiškai dau- 
žėmės aukso narve, galop priblokšti 
klausėm: vai jūs žmonės, pikti žmo
nės, kam jūs nukankinot arą, visų 
arų arą? Išgyvenom šią simboliškai 
pavaizduotą mūsų tautos kovą prieš 
okupantą.

Pranešimų žiupsny tilpo ir vienas 
ityn svarbus—gavėnios seminaras, rū
pinasi komisija, susidariusi iš R. Ru
džio, I. Kaufmanaitės ir G. Griškė- 
naitės. Parinktoji tema: “Modernio
sios literatūros pažiūra į žmogų”. 
Pirmasis pašnekesys—kovo penktą,— 
“Pažiūra į žmogų moderniojoj pran
cūzų literatūroj”—skaito Viktorija 
Skrupskelytė.

Ateitininkų himno garsai dar tebe- 
aidavo Jaunimo Centro patalpomis, 
kai jausmų kupini skirstėmės atgal į 
miesto triukšmą, atgal prie knygos.

D.K.

ALBERTAS CAMUS PAS “GIEDRĄ”
Į Chicagcs ateitininkų Ramovę vie

ną vakarą atėjo kun. J. Kubilius 
su pluokštu laikraščių. Juos pradėjo 
vartyti ir prancūziškai skaityti te
nai susirinkusioms studentėms giedri- 
ninkėms. Prancūzų laikraščiai pla
čiai aprašė egzistencialisto A. Camus 
katastrofinį žuvimą. Pasirodo kun. 
J. Kubilius autorių asmeniškai gerai 
pažinojo lygiai kaip ir tas vietas ir 
tuos medžius, kuriuos A. Camus 
lengvoji mašina atsimušė.

Kas yra egzistencializmas, kuo jis 
skiriasi nuo scholastines filosofijos, 
materializmo, spiritualizmo, hedoniz
mo ir kitų filosofijų ? Šiais klausimais 
pradėjom pasikalbėjimą, kuriame 
prelegentas nupasakojo egzistencializ
mo esmę ir jo įtaką A. Camus kū
rybai.

Susirinkimo metu visos studentės 
mielai sutiko dalyvauti vasario ne
priklausomybės minėjime uniformuo
tos ir padėti rengėjams techniškuose 
darbuose.

Taip pat visos dalyvaus "Vaikų pa
sakos šalyje” pramatytame vakare ir 
padės vaikučiams linksmintis.

Ateitininkų kongresui artėjant, bu
vo nutarta ruošti kandidates, kurių 
pramatyta labai daug. Joms rūpin
sis; Indrė Paliokaitė, Roma Štuopie- 
nė, Vida Strimaitytė ir Rita Žukaus
kaitė.

Balandžio 23 pramatoma draugovės 
pavasario vakaras, kuriame dalyvaus 
visos korporacijos; jo pasisekimu rū
pintis sutiko: Giedrė Griškėnaitė, 
Giedrė Jankonytė ir Ina Kaufmanai- 
tė.

Vsuomeniški darbai žada užimti 
vasario mėnesį, tai kitą susirinkimą 
“Giedra" turės kovo mėnesį.

Dalia N.

CLEVELANDO DRAUGOVĖ
Clevelando studentai ateitininkai 

gyvuoja ir planuoja. Nepaslaptis, kad 
šių dienų universitetuose tinginiams 
nėra vietos; daug paskaitų, daug na
mų darbų: bet Clevelando studentai 
ateitininkai — nenusiminę. Į ateitį 
žvelgia kupini idėjų. Jie mokosi, 
buriasi, planuoja ir laisvu laiku spor
tuoja. Draugovei pirmininkauja R. 
Bridžius. Susirinkimai reguliariai 
vyksta kas mėnuo. Svarstomi orga
nizaciniai reikalai. Nutarta, kad visi 
nariai prenumeruotų “Ateitį”. Buvo 
svarstytas lėšų klausimas, kad būtu 
galima prisidėt prie ateitininkų at
stovo pasiuntimo į Manilą. Jaukiai 
buvo suorganizuotas Naujųjų Metų 
sutikimas kol. Audronės Alkaitytės 
namuose. Buvo lietuviškos dainos, 
šokiai, vaišės. Užtat esame labai 
dėkingi p.p. Alkaičiams už jų nuošir
dų rūpestį. Svarstoma ateityje su
rengti koncertą, bei metinę šventę.

Ingrida
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IŠVADOS DABARČIAI IR ATEIČIAI
ROMOS STUDENTAI

Eidamas pro senosios Romos Ce
zario, Trajano, Augusto ir kitų im
peratorių buvusių rūmų likučius ar 
žymes, galvojau: “Štai tyli senovė 
kalba savo praeitimi. Kiek čia gy
vasties buvo prieš 1900 metų.” Taip 
bemąstydamas ir tartum regėdamas 
ir girdėdamas Cezario legijonus žy
giuojančius Triumfo kelio stambiu 
grindiniu, sutinku Romos ateitininkų 
dr-govėsiždininką. “Sveiks — sveiks”. 
Gailėdamas palikti savo mintis apie 
tolimą, bet artimai jaučiamą seno
vę, užklausiau draugovės iždininką: 
“Ar Romos ateitininkai garbingi pra
eities laurais, ar...” “Nežinau”,—stai
giai pertraukė mane Audrys Eačkis, 
—“bet mes dirbame”. Aš susidomė
jau, galvoju, turėsiu medžiagos “Atei
čiai”; o tarp kitko, tai man nau
jiena, nes iš Romos buvau išvykęs 
vos keletai savaičių o čia dirbama. 
“Turėjome du darbo susirinkimus, kai 
tavęs čia nebuvo,”—rimtai šypsoda
mas kalbėjo iždininkas. “Vienas įvy
ko Lietuvių kolegijoje gruodžio 13, 
kitas—gruodžio 30-tą iškylos metu į 
Tivolį (fontanais garsų miestelį 30 
kilometrų nuo Romos). Visi studen
tai dalyvavo, iki vieno.”

“Pirmajame susirinkime planavo
me ateities veiklą. Savaime aišku, 
planavome, turėdami mintyje jubilė- 
jinius metus ir Federacijos Valdybos 
atsišaukimą. Buvo daug sumanymų. 
Iš jų išsirinkome, kas mums atrodė 
svarbiausia ir naudingiausia. Tarp to
kių svarbiųjų uždavinių nusprendėm 
išnagrinėti ateitininkų istoriją ir pa
daryti išvadas dabarčiai ir ateičiai. 
Nusprendėm nagrinėti ir kiek galima 
giliau pažinti St. Šalkauskio ateiti
ninkų ideologiją. Visa tai studijuoda
mi, ypatingą dėmesį žadam kreipti 
į dvasios vado vaidmenį ateitininkų 
tarpe. Mes susidomėjome faktu, kad 
pereitą vasarą studentai ateitininkai 
Amerikoje stovyklaudami neturėjo 
dvasios vado. Mes rimtai į tai žiū
rėjome, ir kai kurie kėlė balsą, kad 
tai dvasinės dekadencijos ženklai, o 
mūsų... (iždininkas paminėjo vieną 
draugų) sako: “Maskvoj stovyklavo, 
maskviškai ir darė.” Truputį pasišne
kėjom ir apie praktines problemas. 
Norime pažinti stovyklų vadovų ti
pus”.

“Na gerai”—sulaikiau įsibėgėjusį 
iždininką,—turbūt padarėte visą tu
ziną rezoliucijų ir pasimeldę išsiskirs- 
tėt. Bet ką jūs veikėt antram su
sirinkime?”

“Žinai tą ūkį prie Annienės upės? 
Ten darėm susirinkimą. Prieš piet 
skaitėme vieną prof. Z. Ivinskio pa
ruoštą paskaitą apie ateitininkų is

toriją. Profesorius prieš pat Kalėdas 
išvažiavo į Bonną. Po paskaitos kiek
vienas norėjo-nenorėjo, bet turėjo pa
sakyti savo nuomonę dėl kurio nors 
ateitininkiško įvykio. Prasidėjo karš
tos diskusijos, palietus ateitininkų ir 
politikos reikalus. Ale ginčijomės 
kaip reikiant. Nepajutom, kaip nu
krypom nuo temos ir atsidūrėm prie 
Mussolinio. Na, pavalgėm skanius pie
tus. Savaime aišku, po pietų pirmas 
dalykas buvo išmėginti jėgas, skal
dant malkas ir šeriant karves. Pa
vakarėje vėl atnaujinom diskusijas, 
o pradėjus temti, skubėjome atgal 
į Romą.”

“Atrodo, kad linksmai praleidote 
dieną”,—pasakiau. “Prašau į sekantį 
susirinkimą ir mane pakviesti; aš 
esu sudomintas ‘jūsų koresponden
tas’. Ačiū už trumpą atpasakojimą. 
O dabar, gal einam išgert ‘kapučino’ 
(nesvietiškai stipri itališka kava) ?

Po keletos mėnesių lietingas Romos 
dangus nusigiedrino. Studentai ateiti
ninkai, pasinaudodami ta proga, susi
rinko tolimame Romos pakraštyje 
pas tėvus marijonus diskusijoms apie 
ateitininkų istoriją. Tai buvo š.m. 
sausio 24.

HARTFORDAS

Nors apie šią vietovę perdaug nesi
girdi, tai dar nereiškia, kad čia visi 
miega. Na, gal praeityje ir teko už
snūsti truputį, bet tam ir yra per
renkamos valdybos. Šių mokslo metų 
vadovybę sudaro—Algimantas Gied
raitis ir Algimantas Simonaitis. Pir
masis susirinkimas buvo sušauktas 
drauge su sendraugiais. Abi draugo
vės išsirinko savo valdybas, pramatė 
veiklos planus, arčiau susipažino, ir 
nutarė kaip galimai glaudžiau bend
radarbiauti. Elona Marijošiutė, ne
seniai grįžusi iš Paryžiaus, pasidalino 
savo įspūdžiais, o kun. dr. V. Cukuras 
taip pat ten lankęsis prieš porą metų 
parodė puikių to miesto vaizdelių.

Hartfordo studentų draugovė, da
bartiniu metu turinti apie dešimt na
rių, renkasi kartą į mėnesį. Susirin
kimai pravedami laisvoj ir draugiš
koj nuotaikoj. Kolkas susirinkime me
tu buvo diskutuojama krikščioniško
sios meilės tema, kuriai yra paruoštas 
puikus konspektas. Susirinkimai nesi
riboja vien tik intelektualinėm studi
jom. Taip vadinamoj nerimtoj progra
mos dalyje bandoma įnešti muzikos, 
dainų, laisvų skaitymų ir net sporto. 
Ateityje numatoma padaryti bendrų 
išvykų į New Yorko Broadway bei 
į vietinius kultūrinius parengimus.

DLK

Susirinkimą pradėjo draugovės pir
mininkas ir padarė platų įvadą į atei
tininkų istorijos studijavimą. Pa
siūlė praktiškų planų; iškėlė reika
lą istoriją peržvelgti laikotarpiais ir 
tų laikotarpių reikšmę charakterizuo
ti. Dvi valandas užsitęsęs pokalbis 
baigtas, padarant minčių santrauką 
ir primenant šias svarbesnes pasta
bas ar išvadas: ateitininkų veikimas 
iki 1930 metų krenta akin kaip pa
grinde turėjęs ideologiniai filosofines 
studijas; tarp 1930 ir 40 metų moks
leiviai pasižymi jautrumu religiniam 
momentui; ateitininkų organizacija 
dar jauna, bet jau apie 1935 metus 
matosi pasenimo žymių; dabarties 
studentai ateitininkai mažiau reiš
kiasi spaudoje; atrodo, dėl to, kad 
dauguma susirūpinę praktiškais moks
lais; bendrai ateitininkų tarpe per- 
dažnai matosi trūkumas ideologijos 
pritaikymo praktikoje; ateitininkai 
neturėtų būti gyvenimo vedami, bet 
turėtų jį vesti, ypač domėdamėsi so
ciologija.

Romėnai po šio darbo susirinkimo 
jautėsi kiek nuvargę.

S. Jūreivis R.

PUTNAMAS

Putnamo draugovė paskyrė vieną 
susirinkimą diskusijoms apie meną. 
Aušra Domeikaitė kalbėjo apie eks
presionizmą Čiurlionio kūryboje, Au
relija Kucinaitė—apie ekspresioniz
mą mene. Diskusijose daug kalbėta 
apie lietuvišką kultūrą ir prieita iš
vados. kad lietuviai turėtų palaikyti 
savo rašytojus, muzikus ir dailinin
kus.

Bažnyčios vienybės oktavos proga 
kitame susirinkime įdomiai kalbėjo 
kun. dr. V. Cukuras.

M.S.

MA SĄJUNGA

PHILADELPHIA

Sausio 16 kuopa turėjo pirmąjį šių 
meti} susirinkimą, kurį pravedė Ra
mutė Podžiūnaitė. Dalyvavo beveik 
visi nariai, taip pat turėjome sve
čių iš New Jersey. Mūsų kuopos ats
tovai A. Gaigalaitė ir A. Šuopys pa
darė pranešimus apie Chicagoje vy
kusį Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
suvažiavimą. Pasitarta einamais rei
kalais.

Susirinkimas praėjo linksmoje nuo
taikoje. Po susirinkimo pašokome ir 
pasivaišinome.

Milda Melnikaitė
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POEMA

APIE VIENGUNGĮ BARNABĄ
IR JO NUOTYKIUS JIEŠKANT ŽMONOS

Surašė ALGIS ŠVILPA

(Tąsa iš praeito numerio)

Pažįstat kunigą Patlabą: 
Žmogus nors glauski prie širdies! 
O jis išgąsdino Bernabą, 
Uždėjęs ranką ant peties: 
“Pažįstu miestą tartum delną; 
Daug kas garbės čia nusipelno, 
Tačiau merginų čia nė aido! 
Į Baltimorę spausk greičiau, ■— 
Ten jos būreliais linksmos skraido, — 
Aš ten buvau, gerai mačiau!”

Jam skrybėlę tada nuvožiau 
Ir pas Liulevičių nudrožiau, — 
žmogus protingas, išmintingas, 
Merginų tarpe įtakingas, 
Toks man kaip tik ir reikalingas.

Nors reikalus gerai nutuokia, 
Bet gavosi giesmė kitokia 
Jis filosofas iš esmės: 
"Problema, kai tu ja remies, 
Tuoj verčia žmogų pamąstyti; 
Tada ir klausi, kas daryti? 
Kai klausimas toks susiformavo, 
Jei kas idėjų neforsavo, 
Tasai nedaug ką padarys! 
Tačiau nenusimink, brolau, 
Yra Chicagoj “Sukūrys”, — 
Aš pats tą laikraštį tvarkau! 
Iškeltą klausimą betkokį: 
Apie naujausią negrų šokį, 
Apie madas ir gerą tortą, 
Apie žvaigždes, krepšinio sportą, 
Ar kas sudaro naują džiazą, 
Kodėl mergaitės plaukus dažo, 
Et cetera, et cetera 
Enciklopedija gera — 
Tiktai Chicagos “Sūkurys”, 
Tik jis kelius tau atdarys! 
Bet klausimą dar kiek pasukus, 
Problema remias į žaliukus...”

“Brolau” — pašokau aš įkaitęs, 
"štai piniginė atvira, —
Jau kartą klojau dėl mergaitės, — 
Et cetera, et cetera!
Nužemintai prašau, priimki!” 
Ant stalo ištiesiau dešimkę...

Liulevičius tada paraudo, 
Griausmingais žvilgsniais man tik

^audo:

"Drauge, manęs nesupratai, 
Jau daug rašyta apie tai. 
Problema čia visai kita! 
Kada sumelė paskrita 
Padėta bankan prieš vedybas, 
Bet kokias lengvina piršlybas, — 
Taip rašė “Sūkurys” kadais, 
Faktus paremdama vardais...”

“Aš juk inžinierius mašinų, 
žinau skonius geriausių vynų, 
Turiu valiutos visą glėbį, 
Tik meilės niekas neįžiebia...”

“Kada koncepcija mum aiški. 
Mėginki surašyti laišką, 
Af, atspausdinsiu “Sūkury" — 
Tada sprendimą ir turi!”

“Taip, parašysiu!” — jam tariau, 
Duris iš gatvės uždariau, 
Ten spjoviau į cemento plytą, 
O gatvėje truputį lyta, 
Taip ir neliko nė žymės, 
Kad dviese sprendėm iš esmės... 
Et cetera, et cetera...
Manęs Chicagoj nebėra!

Šaukiu — O tempora, o mores! 
Lekiu lankyti Baltimorės.
Tenai prie pagrindinio plento 
Randu prikaltą sienoj lentą, 
Didžiulės patkavinės raidės: 
"Kadais gyveno Bogutaitės.. .”

Tuoj klausiu Surdoką nukakęs, 
O jam iš baimės bąla akys: 
“Ne čia, brolau, tu patekai, 
Užžėlę čia visi takai, 
Detroito mieste, kaip žinai, 
Merginos žydi amžinai...”

Aš tuoj suku automobilių 
Ir vėl gazuoju šimtą mylių. 
Detroite klausiu tuoj Zarankos, 
Kur čai mergaičių dailios rankos. 
Jis tenoru man uždainavo: 
"Jas Bostone kadais mačiau, 
Išaugusias lyg laukas javo, 
šimtus ten jų aš suskaičiau.”

Pas Leimoną aš greit sustoju, 
Bet negaliu pailsint kojų: 
Jis Clevelandą man nurodo;
Jaunystė nesibijo gruodo, 
Ten žydi nuolat putinai — 
Merginų dideli gimtai!

Kas Clevelandan kartą suko, 
Visi tuoj kreipės į Barzduką, 
Vyriausią iš visų valdžių; 
Tariau aš: “Išklausyt meldžiu, 
Sakyk, merginų ar yra... 
Et cetera, et cetera..

“Aš visa suprantu” — jis tarė, 
“Kas patį pas mane atvarė. 
Problema apskritai sunkoka, 
Bet vesti žmogui apsimoka, 
Taip mūs Bendruomenė tvirtėja! 
O kaip Bendruomenės idėja? 
Ar šokius tautinius tu šoki, 
Ar mokesčius visus sumoki?”

Tuojau atvožiau piniginę, 
Paklojau šnarančių šimtinę: 
“Kai reikalai taip susidėjo, 
Štai už Bendruomenės idėją!”

“Dabar išrinksim į valdybą, 
Bus galimybių daug plačių, 
Ir taip prieisi prie vedybų 
Be vargo ir didelių kančių. 
Yra tik vienas meilės miestas 
Tai Philadelphija sena, 
Tenai keliauki tartum kviestas, 
Ir suskambės širdies daina.”

Ir kas beliko — tik Gečiauskas! 
O jis lakštingalom man čiauška, 
Iš butelio ištraukia korką, 
Palaisto žodį vyneliu: 
“Brolau, patarti tau galiu, 
Keliauk skubiausiai į New Yorką. 
Tenai priims tave kaip svetį, 
Duris tu rasi atdaras. 
Bendruomenei pakiši petį, 
Ir taip žmonelė atsiras.”

Ir taip grįžau į savo miestą, 
Į seną butą, kur kadais
Vienam man buvo baisiai riesta; 
žiūriu, kad raudonais žandais 
Mergaitė šalimais gyvena, — 
Širdis tuoj neramiai tuksena, 
Ir svaigulys toks kaulus ima. 
Dėkoju jum už patarimą, 
Et cetera, et cetera... 
Viengungio seno nebėra!
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^ŠACHMATAI
Rašo K. Merkis

Algis Makaitis, 14 metų, So. Bos
tono lietuvių šachmatų klubo žaidė
jas, sausio 30 laimėjo I-mą vietą Bos
tono moksleivių (Schoolboys) šach
matų pirmenybėse, surinkęs 5 VĮ-/i 
taškų. 2. Savage, 17 m., 5 t.; Lossov- 
sky, 17 m. 4 (Į tš. Viso dalyvavo per 
50 moksleivių. Į baigminius žaidimus 
dar buvo patekę Juozas Venckus, ku
ris baigė su 2’Į tš., Gintaras Karosas 
ir Algirdas Leonavičius po 2 tš.

Čia rasite Makaičio paskutinio rato 
partiją, davusią jam Bostono moks
leivių meisterio vardą. Baltais žaidė 
Cariepy, juodais—Makaitis. 1. d4 do 
2. c4 c6 3. Žc3 Žf6 4. Rg5 e6 5. Žf3 
Žbd7 6. c:d c:d 7. a3 b6 8. e3 Re7 9. 
Rd3 Rb7 10.0-0 0-0 11. Vc2 Bc8 12. 
Bacl h6 13. Rf i Be8 14. Vbl a6 15. a4 
Rb4 16. e4 d:e4 17. Ž:e4 B:B 18. V:B? 
ž:ž. Baltieji s ekia užmatuoti aukų ir 
Žg5 pagalba, bet juodieji lengvai ap
sigina. 19. R:h6 g:R 20. V:h6 Rf8! 21. 
Vh4 V:V 22. Ž:V Rg7 su lengva už
baiga. Sekė 23. Žf3 e5! 24. d.e5 Ž:e5 
25. Ž:Ž R:ž 26. b4 Kh8 27. Bei Rd4 
28. Kfl Žd2-? 29. Kgl B:B4- 30. Rfl 
B:R ir matuoja.

Tiek daug žiediį
Atsineša pavasariai, \
O vasarų žydėjimas—platus, ,
Ir rudenio giedroj \
Tiek daug vilties 
Dar šviečia ugnimis — \
Gyvenimas toks didelis, j
Gyvenimas gražus'.

Ir mes abu išėjome \
Į šviesų lauką. <
Ir žengiame kartu: <
Pro žydinčius pavasarius, \
Pro vasarų šviesumą — :
Lig rudenio naktų... \
Per didelį gyvenimą 
Mes žengiame kartu.

PRANAS NAUJOKAITIS

ŠVIESOS MERGAITE
LYRINE POEMA

Gražiai apdainuota meilė, jos ilge
sys, sutikimas, džiaugsmas ir kan
čia. Knygą išleido ATEITIS, 72 
psl. Kaina — 2.00 dol. Gaunama 
Ateities adresu: 916 Willoughby 
Avenue, Brooklyn 21, N. Y. ir pas 
platintojus.

Ar jau įsigijote 
šias knygas?

• NEGESINKIME AUKU
RŲ, vysk. V. Brizgio pa
rašyta knyga, kurioje iš
samiai nagrinėja krikš
čioniškos šeimos klausi
mus............ .....  3.00 dol.

• LIETUVA, Vyt. Augus
tino Lietuvos vaizdų al
bumas ...........  5.00 dol.

• ŠV. PIJUS X, kun. J.
Petrėno...........1.00 dol.
(Specialiai atpiginta)

S

Užsakymus siųsti:

ATEITIS 
916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunama ir pas platintojus
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