
MŪSŲ 
šiame numeryje:

STOVYKLOS

1



1911

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS
LITHUANIAN R-CATHOLIC YOUTH MAGAZINE

1963 RUGSĖJIS Nr. 7

TURINYS

Po konferencijos žvilgsnis ateitin — Dr. Juo

zas Girnius........................................... 167

Mūsų stovyklos............................................. 168-176

Nuo federacijos valdybos stalo .... 176

Sveikiname baigusius.................................... 177

Iš plataus pasaulio...............................................182

Redakcijos stalčius...............................................185

Galvok! — Milda Pakalniškytė .... 185

Vox Populi............................................................ 185

Sūkurys...................................................................186

Šį numerį redagavo P. Kaufmano kolektyvas.

ATEITIS YRA MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS LEIDINYS

Vyr red : Rimantas Repšys
Pad. red.: Romas Sakadolskls
Moksl. reik, ved.: Ramunė Juozevičiūtė
Narė: Saulenė Venclovaltė
Narė: Teresė Pautieniūtė

Redakcijos adresas: 
“Ateitis” 

6540 S. Campbell Avė., 
Chicago 29, Ill.

★
LITHUANIAN CATHOLIC YOUTH 

MAGAZINE

Published monthly, except July and Au
gust by the Lithuanian Catholic Youth As
sociation,

“ATEITIS”

5725 So. Artesian Ave. 
Chicago 29, Illinois

★
Prenumerata metams $5.00 

pagal JAV dol. kursą.
Garbės prenumerata metams $10.00 

Subscription $5.00 per year

Vyr. red.: Petras Kaufmanas 
Pad red : Vacys šaulys 
Literatūra: Dalia Kolbaitė 
Moksl. reik, ved.: Laima Bačinskaitė 
Narys: Antanas Rauchas

Administracija: 
5725 So. Artesian Ave.

Chicago 29, Illinois

★
Second class postage paid at the 

Chicago Post Office

2



Po konferencijos žvilgsnis ateitin
Nepaprastoji Konferencija (New Yorke 1963 

birželio 7-9) praėjo ne tik sėkmingai, bet ir en
tuziastiškai, nors visų pirma ji buvo skirta orga
nizacinės kasdienybės rūpesčiams. Du dalykai lė
mė konferencijos sėkmę. Pirma, konferencijai bu
vo rūpestingai ir planingai pasiruošta: pravesta 
anketa, parinktos aktualios paskaitų temos, su
planuotas organizacijų klausimų svarstymas at
skiromis sekcijomis. Antra, konferencija nesilei
do į tuščias aimanas dėl visų kylančių rūpesčių, 
bet konkrečiai ieškojo sprendimų laiko iškeltiems 
klausimams. Todėl ‘‘Ateityje” aprašydamas Ne
paprastąją konferenciją, St. Barzdukas su pa
grindu jos aprašui antraštę parinko mūsų himno 
žodžius: sieloj tvirtybė ir galia vilties.

Tačiau nepakanka tik pasidžiaugti konferen
cijos sėkme. Visų tokių suvažiavimų, konferen
cijų ir kongresų prasmė neišsemiama tik tuo, 
kas vyko posėdžių salėse. Galutinai visų suva
žiavimų reikšmę nulemia ne tai, kas vyko pa
ties suvažiavimo dienomis, o tai, kokių vaisių 
šios dienos atnešė ateičiai. Ir šios neseniai įvy
kusios Nepaprastosios Konferencijos sėkmė galu
tinai bus nulemta, kiek jos nusiteikimai bei pa
siryžimai kristalizuosis nauja ugnimi grumtis su 
kasdienybės rutina. Nepaprastoji Konferencija 
pasibaigė, bet prasideda uždavinys iš tridienio 
įvykio ją paversti vyksmu, kuriame konfe
rencijos dvasia — nuoširdus broliškumas, jau
natviškas entuziazmas ir brandi ryžtis įsižiebtų 
visoje organizacijoje. Tiek šiai konferencijai pa
siseks galutinai išpildyti savo prasmę, kiek pa
siseks savo rūpesčiais ir sprendimais pasiekti 
visus ateitininkus, visus padalinius (kuopas, 
draugoves ir skyrius) ir visas tris federacijos 
sąjungas.

Nesislėpėme savo konferencijoje nuo visų rū
pesčių, prieš kuriuos stovime, bet ieškojome bū
dų jiems nugalėti. Visiems privalu rūpestingai 
išstudijuoti anketos duomenis, kuriuose lyg veid
rodyje atsispindi visos mūsų “raukšlelės”. Lygiai 
visiems privalu permąstyti visas tas mintis; ku
rios buvo keltos konferencijos paskaitose, sekci
jų posėdžiuose, iškilmių žodžiuose. Tik tokiu bū
du Nepaprastoji konferencija iš tridienio įvykio 

taps ateičiai reikšmingu vyksmu, kuriame bus 
visų dalyvauta, gyvastingai žengiant ateitin.

Iš visų konferencijoj kilusių klausimų su 
ypatingu rūpesčiu teko svarstyti, kodėl kasmet 
tam tikras skaičius narių nebepereina iš vienos 
sąjungos į kitą (iš moksleivių į studentus ar iš 
studentų į sendraugius). Taip atsitinka arba dėl 
to, kad tiems nariams nebuvo pakankamai su
teikta progos įsigyventi į ateitininkiškuosius ide
alus, arba dėl to, kad jie patys šia proga pakan
kamai nesinaudojo. Todėl tenka rūpintis, kad 
visuose padaliniuose būtų plėtojama kiek galint 
idėjiškai turiningesnė veikla ir, kad lygiai visi 
nariai būtų jon įtraukiami. Tenka daugiau 
reikalauti iš visų ir kiekvienam — daugiau 
iš savęs. Kai daugiau kiekvienas duosime orga
nizacijai, ką galime, tai daugiau iš jos ir gausi
me. Ne paprastas narių buvimas sulydo žmogų 
su organizacija, o tai, kuo ji žmogų praturtina, 
žadindama aukščiau kilti ir plačiau bei giliau 
save realizuoti.

Tai visa turint prieš akis, iš konferencijoje 
keltųjų idėjų ypač tenka pabrėžti tris:

1. Kadangi nedėkingoje išeivijos aplinkoje 
stovime prieš sunkius uždavinius, jiems įveik
ti reikia iš tiesų stiprių žmonių. Todėl visų pir
ma ir buvo pabrėžta reikalais rūpintis mūsų dva
sine verte, arba kaip aš buvau jums išsireiškęs, 
žmogiškąja kokybe.

2. Kadangi viskam sėkmingai ištesėti rei
kia daugiau rankų, negu turime, labai svarbu 
savo energijos neeikvoti bergždžiai. Todėl visoje 
konferencijoje skleidėsi ryžtis visu nuoširdumu 
siekti broliško visų susitelkimo vykdyti mūsų 
esminiams uždaviniams.

3. Kadangi negalėsime lietuviškoje bendruo
menėje likti oaze, privalome gyvai domėtis visos 
jos rūpesčiais ir ją gaivinti krikščioniškosios 
meilės dvasia, atseit ne užsidaryti, o plačiau į 
gyvenimą išeiti.

Dr. Juozas Girnius
Federacijos Vadas.
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STOVYKLON STOVYKLOS
Tiek kalbėta, tiek girdėta 
Kol stovyklon išriedėta!
Ir vaikai ir jų tėveliai 
Rūpinosi iki valiai.

Va, namuose kasdien kala, 
Moko, gąsdina ir bara:
— Ar mokėsi anksti rytą 
Dailiai lovą pataisyti?

Pavėluotai atsikėlęs, 
Ar nevaikščiosi apžėlęs? 
Ar apdribęs nebėgiosi? 
Ar nenusisuksi nosies?

Mama krauna lagaminą, 
Tėtis rodo piktą miną, 
O vaikai aplink šuoliuoja, 
Nes stovyklon išvažiuoja

Deklamavo Vytautas Volertas, Jr., 
Jaunučių stovykloje, Elmhurst

Pa., 1963
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Jaunučių stovyklą 
prisimenant

Kaip ir kiekvieną vasarą, taip ir 
šiemet, iš įvairių Amerikos miestų 
suvažiavo mūsų jauniausieji ateitinin
kai į “Dainavą” pasigrožėti jos žalu
mu, atsigaivinti Spyglio gaivinančia
me vandenyje, na, ir papenėti išalku
sių uodų. Suvažiavo čia jauniausieji 
mūsų draugai nevien tik tuo tikslu; 
jie atvyko čia bendrų idealų vedami. 
Suvažiavusiųjų tikslas: pabūti porą 
savaičių lietuviškoj aplinkoj, pramokti 
geriau lietuvių kalbos, sužinoti dau
giau apie Lietuvą, apie ateitininkų 
siekius ir pabendrauti su savo vien
minčiais ir vienmečiais.

Šių metų jaunučių ateitininkų sto
vykla prasidėjo 1963 m. birželio 23 
d. ir baigėsi liepos 6 d. Ši stovykla, 
kaip ir kiekvienais metais, buvo su
organizuota MAS CV, kurios pirmi
ninku yra Jonas Račkauskas. Stovyk
los vadovybę sudarė šie asmenys: 1) 
nuolatinis Dainavos administratorius 
kun. Celiešius, 2) stovyklos kapelionu 
pirmą savaitę buvo Tėvas Raibužis, 
antrą savaitę — kun. Kireilis, 3) šei
mininkių pareigas ėjo Nekalto Pra
sidėjimo seselės, 4) vyriausia vadovė 
buvo p. E. Rožėnienė, 5) vadovės pa
dėjėjai — p. Merkienė ir Bronius 
Krokys, MAS CV įgaliotinis Jonas 
Račkauskas Sr., 7) koordinatorė — 
Janina Radvilaitė, komendantas — 
Virgilijus Kasperavičius, 9) mergaičių 
vadovė — Dalia Katiliūtė, 10) ber
niukų vadovas — Erdvilas Bankaus- 
kas, 11) vakarų programos vadovė 
— Livija Kasperavičiūtė, 12) berniu
kų vadovas — Donatas Bačinskas, 13) 
mergaičių sporto vadovė — Daiva Ba
jorūnaitė, 14) mokytojos Jūratė Juo-

zevičiūtė ir Rita Jaraitė, 15( vandens 
sargas — Šarūnas Prapuolenis ir 
16) dainų akomponiatorius — Vy
tautas Petrauskas.

Jaunųjų stovyklautojų suvažiavo 
arti šimto, taigi, gana didelis būrys. 
Stovyklautojai suvažiavo sekmadienį, 
jau gerokai po pietų. Po vakarienės 
visi nužygiavo į vėliavos nuleidimo 
iškilmes. Stovyklos vadovė Rožėnienė 
pasveikino visus atvykusius į Daina
vą ir palinkėjo visiems gražiai pra
leisti porą savaičių lietuviškoje sto
vykloje. Sugiedojus Lietuvos himną, 
iškilmės pasibaigė. Vėliau, tėvo Rai
bužio vadovaujami, vaikučiai sukal
bėjo maldą ir išsiskirstė nakties po
ilsiui.

Pirmadienio rytą jau prasidėjo sto
vyklavimas. Dienotvarkė kiekvienai 
dienai buvo panaši. Keltis reikėdavo 
pusę aštuonių ir tuoj pat bėgti trum

pai mankštai. Aštuntą valandą jau 
reikėjo būti salėje išklausyti šv. Mi
šių, kurių metu kapelionas pasakyda
vo trumpą pamokslėlį. Mišių metu 
visi sutartinai giedodavo. Po rytinių 
pamaldų vykdavo vėliavos pakėlimo 
iškilmės. Būreliams išsirikiavus vė
liavos aikštėje, pasigirsdavo komen
danto galingas balsas: “Stovykla ra
miai!” Čia kiekvieną rytą būreliai, lai
mėję daugiausia taškų, stovėdavo prie 
vėliavos garbės sargyboje. Šioms iš
kilmėms pasibaigus, visi vykdavo pus
ryčiauti. Po pusryčių, iki dešimtos 
valandos, būdavo apsitvarkymo lai
kas. Tuo laiku reikėdavo apsitvarky
ti ne vien tik savo lovą ir daiktus, 
bet būreliai buvo skiriami ir viešiems 
darbams. Reikėdavo iššluoti barakus, 
surinkti lauke išmėtytus popierius, 
padėti valgykloj ir panašiai.

Tarp dešimtos ir dvyliktos vai. vy
ko įvairūs užsiėmimai. Stovyklauto
jai, suskirstyti grupėmis, vieni mokėsi 
dainuoti, kiti klausė įvairiomis temo
mis pašnekesių, dar kiti mokėsi rank
darbių arba esant labai karštai die
nai, eidavo į Spyglį pasimaudyti.

Dainuoti mėgo visi. Ypatingai vi
siems patiko “Išbėgs, išbėgs pelė iš 
miško”. Berniukams labiausiai patiko 
daina “Oi neverk, motušėle”. Tarp 
pirmos ir dviejų būdavo poilsio laikas, 
kurį stovyklautojai sunaudodavo laiš
kams rašyti.

Visi laukdavo vakarinės programos, 
kuri prasidėdavo 7:30 ir būdavo labai 
įvairi. Patys stovyklautojai šioms 
programoms pasiruošdavo. Dviejų sa
vaičių laikotarpyje buvo šios vakaro 
programos: Iškyla — žaidimai, lau
žas ir vaidinimai, tautiniai šokiai sa
lėje, pasakų vakaras, dainų vakaras, 
partizanų vakaras, talentų pasirody
mai ir daug kitų. Po vakarinių prog
ramų stovyklautojai gaudavo nakti-
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piečius. Pavalgę sukalbėdavo vakarines maldas ir skirstydavosi miegui.Taip diena iš dienos, kaip gražus sapnas, praslinko dvi saulėtos ir malonios savaitės. Atėjo paskutinė diena. Penktadienio vakare visi išsipustę susirinko į stovyklos salę iškilmingajam posėdžiui. Į prezidiumą buvo pakviesti sės. Felicija, stovyklos vad. Rožė- nienė, stovyklos komendantas Virgilijus Kasperavičius, mergaičių vadovė Dalia Katiliūtė ir berniukų vadovas Erdvilas Bankauskas. Sės. Felicija, Rožėnienė ir Katiliūtė tarė po trumpą atsisveikinimo žodį, palinkėjo visiems daug sėkmės ir pareiškė viltį visiems vėl pasimatyti kiaą vasarą. Šio posėdžio metu buvo įteiktos premijos laimėjusiems sporto varžybas, deklamacijas, skaitymą, už gerą etlgesį ir už lietuviškumą. Po iškilmingojo posėdžio buvo pasilinksminimas — šokiai.
Stovykla Pennsylvanijos kalnuose

Reportažas iš jaunučių berniukų stovyklos, vykusios 
Elmhurst, Penna, rugpjūčio 3-10 d. d.Norėtųsi dar prisiminti ypatingus įvykius jaunučių stovykloje. Tai Tėvo Raibužio ir kun. Celiešiaus vardinės, kurias stovyklautojai atitinkamai paminėjo, pasveikindami juos vardinių proga ir sugiedodami jiems “Ilgiausių metų”.Jaunučių stovyklai paminėti yra išleistas vienkartinis laikraštėlis “Vabalų Pilis”. Šio laikraštėlio puslapius užpildė stovyklavusieji jaunučiai. Laikraštėlį redagavo Jūratė Juozevi- čiūtė ir Rita Jaraitė; išleido MAS CV.Išaušo šeštadienio rytas. Visi turi išvažiuoti. Ne vienas sako, kad ir kitąmet atvažiuos. Autobusai jau laukia. Paskutinis žvilgsnis į stovyklą ir po kelių minučių jau jos nebematyti. Iki pasimatymo, Dainava!

Rita Jaraitė

Nuskambėjo Elmhursto kalnais ir miškeliais jaunučių ateitininkų himno garsai. Po vienuolyno kiemą, aikštes ir sodus pasileido energijos kupini, laisvę pajutę jaunučiai, susirinkę į pirmąją šiame rajone savo stovyklą.Stovykla pradėta rugpiūčio 3 pamaldomis vienuolyno koplyčioje, kurias atlaikė ir pritaikytą pamokslą pasakė stovyklos dvasios vadas kun. B. S. Danis.Prieš pakeliant vėliavą, Philadelph- ijos sendraugių skyriaus (rengėjų) vardu sveikinimo žodį pasakė A. Juozapavičius, o atidarymo kalbas MAS įgaliotinis A. Vainius ir stovyklos vadovas V. Radzivanas.Kai išsiskleidė vėliavos vienuolyno kieme tarp šimtamečių medžių, šv. Marijos vilos didelė sodyba, miškai ir ežerėlis padvelkė jaunatviška dva

sia, pasigirdo jaunučių krykštavimas, juokas ir dainos.Stovyklai su dideliu pasišventimu vadovavo Vytautas Radzivanas iš New Yorko. Jaunučių simpatijos ir prisirišimas prie jo buvo visą stovyklos laiką. Jam padėjo Algis Balsys irgi iš New Yorko.Priešpietinis laikas buvo skirtas tvarkymuisi ir užsiėmimams, kurių metu jaunučiai išklausė visą eilę jiems paruoštų paskaitų ir atliko prelegentų jiems sirtus uždavinius. Paskaitas skaitė dr. V. Maciūnas, L. Damb- riūnas, V. Volertas ir V. Radzivanas. Nagrinėti klausimai: kodėl reikia kalbėti lietuviškai, kaip galime padėti Lietuvai, ateitininkų principai, kaip sudominti veiklą. Jaunučiai gyvai dalyvavo užsiėmimuose ir gražiai paruošė savo atsakymus. Atrodo, kai kurie sumanymai bus realizuoti ir praktinėj veikloj.Jaunučius labai sudomino ir skulptorius P. Vaškys, atvežęs į stovyklą molio ir su jais praleidęs pusdienį instruktuodamas ir kartu lipindamas gražius dalykėlius ir figūras, kurių didelę dalį jaunučiai parsivežė ir į namus prisiminimui.Popietinis laikas buvo skirtas ekskursijoms, sportui, žaidimams, maudymuisi, laužams ir meninei programai.Kai jaunučiai atrodė perdaug energingi, vadovai suruošė jiem 3 mylių žygį; kai jie buvo pavargę — mašinomis buvo vežami į kalnų viršūnes pasigėrėti Pocono kalnais ir ežerais ar pasinardyti Ariel ežere, ar didžiojo Wallenpaupack vandenyse ar paplaukioti laiveliais. Stovykloje krepšinis, tinklinis, futbolas, žaidimai ir lenktynės į vakarą nuramindavo ir narsiausius vyrus.O kur laužai su bendromis dainomis, juokais, pokštais ir dešrelių ke-170
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pimu! Juk čia žyniai pranašavo ateitį, gydytojai operavo ligonius, lietuvis apgaudinėjo čigoną; nustayta, kodėl juoda višta mandresnė už baltą, rauta ropė, gėrėtasi Tarzano mandrybėmis, skambėjo solo ir bendros dainos ir akordeonas.Pasirodė du numeriai stovyklos laikraštėlio “Kalnų Aidas”, kurį jaunučiams leisti padėjo O. Balčiūnienė- Audronė. Surinkta medžiaga ir trečiam numeriui, kuris atspaustas jau New Yorke.Jei kas įsivarė rakštį į kulną, tam geroji balta seselė Baptista išgelbėjo koją, kad “nereiktų nupjauti” ir pagydė vyrą, kad sekančią dieną galėtų vėl dalyvauti žygyje.Suruoštas ir talentų vakaras vienuolyno svetainėje, kurio programos paklausyti susirinko seselės ir seselių globojamų lietuvių senukų būrelis. Jaunučiai ir čia labai gražiai pasirodė, paskambindami pianinu, pagrodami akordeonu, deklamuodami, dainuodami ir gražiai įpindami juokų, stovyklinei nuotaikai pritaikytų.Vyrų būrys maitinosi mamyčių rūpestingai gamintu skaniu ir įvairiu maistu.Taip, anot stovyklos vadovo, dienos buvo labai įvairios ir ilgos, bet savaitė nepaprastai trumpa. Jau ir rugpjūčio 10. Negelbėjo nei stovyklautojų peticija pratęsti stovyklą dar ben vienai savaitei.Po trumpos meninės programos svetainėje vadovas išdalino stovyklautojams atsižymėjimo kaspinus ir su jais atsisveikino. Labai jautrų ir gražų atsisveikinimo žodį pasakė seselių vyresnioji seselė Koncepta.Aktą baigė A. Juozapavičius, pasidžiaugdamas gražiu stovyklos pasisekimu ir padėkojęs seselėms už labai nuoširdų ir gražų priėmimą, vadovams, rėmėjams, talkininkams ir tėvams. Sudainuota ilgiausių metų seselėms. Įteikta rožių puokštė ir dovanėlė seselei Konceptai ir dovanėlės stovyklos vadovams. Po to trumpai pasimelsta koplyčioje, prie vėliavos sugiedota “Marija, Marija” už kritusius partizanus tėvynėje ir su Lietuvos himnu nuleista vėliava.Kai pasileido mašinos namų link, daug kur matei pro užpakalinį langą ilgesio žvilgsnį atgal...Stovykla buvo filmuota ir būdingesni jos vaizdai liko užfiksuoti ilgesniam prisiminimui. Elm.Iš “Darbininko”
Grįžtame į stovyklą po žaidimų jaunučių stovykloje Elmhurste, Pa.

Gal kada ir mes nulipdysime ką nors, kaip skulptorius Vaškys (dešinėje). Vaizdas iš jaunučių stovyklos Elmhurste, Pa.
GERA BUVO GULĖTI IKI SEPTINTOSMoksleivių ateitininkų stovykla vakaruose šįmet įvyko “Dainavos” stovyklavietėje liepos 21 — rugpjūčio 3 dd. Skaitytojas pasijus esąs stovykloje, skaitydamas Kristinos Grabauskaitės ir Vytauto Kutkaus stovyklos reportažus ir žiūrėdamas į Algio Širvaičio stovyklines nuotraukas.

Kristina GrabauskaitėAnkstyvas rytas. Pabudau su mintimi, kad šiandien važiuosiu į stovyklą. Buvau dar labai mieguista, nes nebuvau pripratus taip anksti keltis, bet pradėjau rengtis eiti į bažnyčią.Po Mišių nuvažiavome į Jaunimo Centrą, kur buvo susirinkęs geras būrys jaunimo. Ten jau stovėjo vienas autobusas ir turėjo atvažiuoti dar vienas iš Cicero. Nutariau laukti Ci- ceriečių autobuso, nes žinojau, kad iš tenai atvažiuos viena pažįstama. Pagaliau atvažiavo tas Cicero autobu

sas, kuriame atsisėdau šalia draugės. Ilgai netrukus, buvo iššaukti visų vardai ir išvažiavome, mojuodami dideliam būriui susirinkusių tėvų, giminių ir pažįstamų...Atvykome į Dainavos stovyklą maždaug pusė trijų po pietų. Buvome laisvi iki pietų laiko. Kai kurie vartojo šį laisvalaikį maudymuisi arba sportui, bet dauguma klojo lovas, bei kabinėjo drabužius arba tvarkė barakus.Vėliau, nustatytu laiku, buvo pietūs ir vėliavos nuleidimas, o vakarinę
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programą sudarė susipažinimo vakaras.Pirmadienio rytą gan staigiai pabudau, nes girdėjau kitas mergaites šnekant ir traukiojant lagaminus. Buvau pasiruošus šokt iš lovos, manydama, kad pramiegojau mankštą, kai išgirdau: “Ar jūs nenutilsit? Dar tik pusė penkių!” Gera buvo dar gulėti iki septintos valandos, kai tikrai reikėjo keltis, daryti mankštą ir ruoštis Mišių. Po Mišių buvo vėliavos pakėlimas ir pusryčiai (vėliavos pakėlimo garbė vis tekdavo tam berniukų būreliui, kuris vakarykščią dieną užsidirbo daugiausiai taškų, o budėti prie vėliavos pakėlimo — geriausiam mergaičių būreliui).Po pusryčių, barakus sutvarkę, visi ėjome į didžiąją salę diskusijų. Tenai Alė Rūta (ponia Arbienė) trumpai išaiškino, kas yra literatūra, paliesdama literatūros tikslus, o paskui suskirstė mus j mažesnes grupes, duodama kiekvienai po klausimą. Nors ir ne visos grupės rado tiems klausimams atsakymus, bet vistiek mums teko savo nuomones pareikšti ir išklausyti savo draugų minčių, prieš darant galutinį sprendimą. Taip ir praleidome laiką beveik iki pietų, po kurių sekė poilsio laikas, maudymasis ir sportas.Gal po vakarienės ne taip stipriai sugiedojome Ateitininkų Himną, nes tą dieną vakarinę programą sudarė dainavimo pamoka. Daugumos nuomone tai geriau pasisekė, negu susipažinimo vakaras, nes visi daug nuoširdžiau dalyvavo. Pavalgę naktipiečius ir sukalbėję vakarinę maldą, nuėjome atgal į barakus. Paskutiniam stovyklautojui užmigus, pasibaigė pirma diena Dainavos stovykloje.Iš dalies ta diena buvo ilgiausia. Gal todėl taip atrodė todėl, kad viskas buvo neįprasta ir nauja, o gal todėl, kad rytojaus dieną atrodė, jog jau mes šitoje stovykloje ilgai gyvename.Stovyklos dienotvarkė buvo esmėje kasdien ta pati, išskiriant pakeitimus kultūrinėse ir vakarinėse programose. Kitas dvi dienas buvo dar pora p. Arbienės paskaitų: pirmą — “Poetai”, antrą — “Prozos rašytojai”. Antradienio vakare turėjome laužą, kurio programa buvo sudaryta atskirų būrelių, o trečiadienį — tautinių šokių pamoką.Ketvirtadienio rytą, po trumpos buvusių paskaitų santraukos, Alė Rūta davė ir mums progos išsireikšti raštu. Gavome kiekvienas po popieriaus lapelį ir pieštuką. Geresni rašiniai pelnė autorių būreliams po vieną tašką. Net ir vakarinė programa tą dieną buvo pusiau dedikuota literatūrai. Buvo perbėgta “Lietuvos Iteratūra per amžius” su ištraukomis iš mūsų geriausių ir garsiausių rašytojų raštų.

Tačiau antra programos dalis, būdama humoristinė, žiūrėjo į “Meilę per amžius”. Tada teko matyti Adomą su Ieva, akmeninių amžių žmones, romėnus, lietuvius kaimiečius ir dvidešimtojo amžiaus amerikiečius.Penktadienį stovyklos atmosfera truputį pasikeitė. Buvo daug ramesnė ir rimtesnė diena. Vietoje literatūros diskusijų buvo religinės konferencijos. Stovyklos kapelionas, kun. dr. Urbonas, atsakė klausimus, kuriuos rado įmestus į seniau pastatytą religinių klausimų dėžutę. Vakare stovyklautojai, kalbėdami rožančių, nuėjo prie Partizano Kapo, kur buvo pagarbiai skaitomos literatūrinės ištraukos atsiminimui tyliųjų Lietuvos karių ir dainuojamos partizanų dainos. Kiekvieno būrelio seniūnas nešė po žvakę, kurią pastatė ant žemės šalia kapo, o mergaitės klojo savo ką tik tą dieną supintus vainikus. Stovyklautojai pagerbė partizanus, grįždami atgal į barakus visiškoje tyloje.Taip ir prabėgo pirma stovyklos savaitė. Savaitgalio vakarinės programos buvo: šeštadienį — šokiai, o sekmadienį — talentų vakaras. Sekmadienį buvo leidžiama dukart maudytis, todėl net ir keli lašai lietaus nesugadino stovyklautojų nuotaikos.Pirmadienį, išvažiavus savaitgalio 

svečiams, vėl tvarkėmės pagal įprastą dienotvarkę. Tą dieną kun. dr. Celie- šius labai gražiai ir įdomiai mums paaiškino, kas yra tikras menas. Pirmadienio vakarinė programa vyko ne salėje, bet lauke. Visi vietoje laužo žaidė “Katę-pelę”, “Trečias bėga” ir panašius žaidimus. Be kita ko, buvo dar ir progų užsidirbti savo būreliui taškų, darant “push-ups”.Sekančiomis dienomis buvo diskusijos apie aukštesnį mokslą, kaukių balius ir laužas. Ketvirtadienio dieną kun. Vaseris papasakojo stovyklautojams apie Australiją, o vakare buvo dailiojo skaitymo konkursas.Pagaliau atėjo ir penktadienis. Ką tik darėme, vis jautėme, kad artėja stovyklavimo pabaiga. Paskutinis pašnekesys buvo labai ateitininkiška tema — “Kas yra ateitininkas?”. Jį pravedė Auksė Liulevičiūtė. Vakare buvo šokiai, kurie užsitęsė gan ilgokai.Rytojaus dieną nebebuvo mankštos ir galėjome truputį ilgiau pamiegoti, o po Mišių ir pusryčių buvo programa, kurios metu buvo išduotos premijos, laimėtos stovyklos metu. Nors šia programa oficialiai ir buvo uždaryta MAS stovykla, mes vis tiek jautėmės esą dainaviečiai, kol autobusais grįžome į Jaunimo Centrą, Čikagoje.
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TEN, KUR SKRUZDĖS ŽMONES GAUDE
Vytautas Kutkus, Jr.Kaip kiekvienais metais, suvažia- vom iš visų kampų ir kampelių stovyklauti Dainavoj. Daug senų draugų, draugių, susitikom ir visus praėjusių metų nuotykius ir pergyvenimus pasipasakojom, daug kartų įdomiau ir geriau, negu tikrai atsitiko. Kitus draugus pamatę tuojau keikėm — žinoma, negražu, bet ką padarysi: uodas lieka uodu. Kol viską susitvarkėm, vakaras atėjo ir vakarienė. Atsisėdom karališkai puotauti. Svarbiausia puotos dalis buvo “Good Old Vintage Bug Juice”, ar kaip paprasčiau žinomas — “Kool Aid”. Jo gaivinančios jėgos daug kartų mūsų išvargusius kūnelius išgelbėjo. Pasisotinę, ėjom ruoštis vakarinei programai, susipažinimo vakarui. Nužygiavom drąsiai, bet vistiek sėdom kuo toliau į kampą. Netrukus išgirdom garsiosios balerinos Livijos Kasperavičiūtės balsą mums dėstant to jausmingo šokio, Ra

gučių Polkos, žingsnius. Atrodo, kad iš džiaugsmo visi užmiršom šį šokį, tai orkestras pagrojo “Twistą” mus atgaivinti. Šokiai greit praėjo, ir mūsų kapelionui, kunigui Urbonui, pra- vedus vakarinę maldą ėjom pirmą naktį praleisti savo naujuose namuose. Miegas buvo saldus, bet naktis neilga. Pirmą sykį, po ilgos peraraukos, mums teko vėl susipažinti su tuo mėgiamu ryto laiku — mankšta.— Viens, du trys... Dievuli Tu mano, ką jie mano, kas esam? Širdies priepuolį gausim! Lengva pasakyti: “Dvidešimt push-ups”, bet kodėl pats sporto vadovas, Raimundas Čerškus, nieko pats nedaro? Sužinojom stovyklos gale, kad darant mankštą jis prisimindavo, kai jis pats buvo stovyklautojas ir jam ašarėlės pradėdavo riedėti. Po daugelio mankštos rytų pradėjom skųstis, kad tėvai mūsų nepažins, kai raumenuoti namo parvažiuosim, bet šis faktas nepalietė Raimundo širdies.

Kas rytą eidavom šv. Mišiom ir prašydavom Dievulio, kad Raimundas pramiegotų, ar kad mūsų komendantas, Antanas Gilvydis, savo garsųjį švilpuką pamestų, ar kad pagaliau mūsų vadovas Algis Širvaitis prasišypsotų. Apie Auksę Liulevičiūtę, programos vadovę, sunku žinoti, ko mergaitės Dievulio prašė, bet, aš tikiuos, jos neužmiršo. Matyti, kad berniukai pamaldesni už mergaites, nes vieną gražų rytą berniukų vadovai ramiai pramiegojo.Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio mums paskaitas skaitė ponia A. Ar- bienė, kuri kalbėjo apie lietuvių literatūrą. Pavalgę pietus, neužilgo eidavom maudytis Spyglio ežerėlio vandeny. Pasimaudę eidavom kasdieną į sportą, kur vykdavo įvairios būrelių rungtynės. Kažin kas buvo teisėjas, kai stovykla pralaimėjo vadovybei tinklinio rungtynėse?Pirmadienio vakare turėjom progą palavinti ilgai nenaudotas gerkles dainuodami seniai žinomas ir naujai išmoktas dainas. Bet atrodo, kad šis prasmingas vakaras buvo tik pradžia ilgos ilgos pasakos. Po vienos savaitės gerklės net paskaudo. Pagaliau vienas klausimas pradėjo graužti visų protus. Kažin, ar tas barzdočius Miller nepradėjo apaštalauti, ir ar ne tik ne čia prieš mus diriguoja viena iš jo parinktųjų?Antradienį stebėjomės nauju dalyku, būtent komendanto švilpuku. Nebuvo manoma, kad iš tokio mažo instrumento galima tiek daug garso gauti. Tai turbūt buvo jo metodas pastiprinti savo ego su tokiu milžinišku darbu. Vakare įvyko tautiniai šokiai, bet klausimas, ar pavyko, nes žmones iš numirusių tik “twist” galėjo pakelti.Trečiadienį vakare buvo išpildyti du montažai. Rimtesnis buvo pavadintas ’’Lietuva Mūsų”, juokingesnis — “Meilė per Amžius”. Antrasis visiems labai patiko, bet tai ne nuostabu, nes meilė visados buvo stovykloje mėgstamiausia tema.Ketvirtadienį jau buvom gerai susipažinę su šių metų naujai pagarsėjusiais draugais — žmogėdromis skruzdėlėmis. Atsigulti pakepti saulė- j būtų tas pats, kaip atsigulti ant aukos altoriaus. Čia tai būdavo tikras kantrybės išbandymas. Tą vakarą, kai jau skruzdėlytės miegojo, turėjom laužą. Ugnelė liepsnojo, balseliai skambėjo, ir uodeliai į puotą atskrido. Atrodo, kad tepalai jiems turi naują prasmę: socialus uodas niekada neįkąs stovyklautojo, kuris neapsite- pęs “seasoning”.Sekančią dieną, penktadienį, buvo tradicinė religinė diena, kurią prave-173
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dė kunigas Urbonas. Buvo paruoštas partizano kapas, prie kurio buvo išpildyta vakarinė programa, šeštadienį turėjom naują paskaitininką, Dr. Damušj, kuris kalbėjo apie Nepaprastą Ateitininkų Konferenciją New Yorke. Vakare buvo šokiai. Laimė, kad berneliai pradrąsėjo, nes perdaug mergaičių viliotinių negalima šaukti. Barakai tą naktį buvo tylesni.Sekmadienio rytą vadovai pasigailėjo mūsų — nebuvo mankštos. Bet teisybė buvo, kad mes sakėm, kad skųsimės kunigėliui, kadangi sekmadienį prakaito lieti negalima. Ėjom du kartu maudytis ir, atrodo, kad skruzdės iš džiaugsmo šokinėjo ir net muses į kompaniją pasišaukė. Diena praėjo linksmai. Vakare įvyko įvairūs būrelių pasirodymai. Salė juoku skambėjo ir šonai skaudėjo, kai dvi gražios porelės pabaigė savo baletą. Tik berneliai atrodė daugiau kaip mergelės ir mergelės kaip berneliai, ar akys šposus krėtė?Pirmadienio rytui išaušus susitikom su nauju kapelionu, kunigu Vaseriu, kuris buvo atvažiavęs iš Australijos. Po to išgirdom ir kitą kunigą, kun. Dr. Celiešių, kuris pravedė šios dienos pašnekesį. Jis palietė retai girdėtą temą — “Kas tai yra menas?’’ Labai įdomiai išaiškino. Vakare mes tikrai nežinojom, kas įvyks. Sakė, kad žaidimai, bet toliau niekas nieko neaiškino. Išėjo visai neblogai. Buvo įsakyta visiems stoti į ratelį ir paskirtiems berniukams (o, laimingieji!) gaudyti mergaitę. Žinoma, nei vienas nesipriešino, tik visi laukė savo eilės. Vargas buvo, kad tik merginos buvo praleidžiamos pro ratelį, o vargšai gaudytojai buvo sulaikomi. Buvo naudojami vioki metodai, bet geriausias, kaip sužinojom iš vieno stovyklautojo, buvo “football tackle”. Rezultatai buvo įdomūs. Pailsę ir pavargę ėjom miegoti.Antradienį prabilo mūsų vadovas Algis Širvaitis, paskaitoje atsakydamas į klausimą “Ar verta toliau studijuoti?” Pabaigęs, nusišypsojo, ir diena buvo šviesesnė. Vakaro programa buvo .domi ir pilna netikėtumų. Buvo kaukių balius. Kitus nebuvo galima nei pažinti. Vadovybė susimąstė iš kur tiek daug bernelių ir kodėl jie e:na ten, kur parašyta “Moterims”. Sužinoję, kad tai avytės vilkų apdaruose, prakaitą nusišluostė ir vakaras apsibaigė gerai.Trečiadienį turėjom net šešis paskaitininkus — visą vadovybę. Kiekvienas kalbėjo apie vieną studijų šaką, su kuria jis buvo susipažinęs. Po to klausėme daug klausimų. Vakarienės tą dieną negavom, bet buvo tam priežastis. Vietoj vakarienės, ėjom į 

laukus kepti “hot dogs” ir “marshmallows”. Po to sekė žaidimai, bet ir vėl reikėjo žygiuoti atgal į barakus.Noroms ar nenoroms, kitą rytą atsikėlėm ir pradėjom naują dieną. Tai buvo ketvirtadienis. Mūsų mintys tą rytą buvo Australijoje, kur jas nukėlė kunigo Vaserio žodžiai: buvo įdomus pašnekesys. Vakare vėl gavom progą palavinti ausis, klausydamiesi dailaus žodžio konkurso. Atrodo, kad vienam stovyklautojui labai patiko “Kon-Tiki”, tai ir žadėjo visą perskaityti. Gaila, kad nebuvo laiko. Pagaliau, konkurso laimėtojai ir laimėtojos buvo paskelbti ir diena pasibaigė. Penktadienį rytą kėlėmės su viena mintim, kad šiandien jau paskutinė diena. Rytą, saulės spindulėliams žaidžiant ant salės langų, Auksė Liulevičiūtė atsakė į klausimą “Kas tai yra ateitininkas?” Mūsų vadovui reikėjo gerai įsižiūrėti į jos nuolatinę šypseną, kad kitais metais jį galėtume vadinti “Smiley”. Vakare įvyko ilgai laukti šokiai, nes jau visi buvo gerai susipažinę. Muzika, šokiai tęsėsi ilgai už vidurnakčio. Atsisveikinę ėjom pusiau sapnuodami į barakus. Pagalvės skraidė dar ilgą laiką.Akis trindami ir žiavaudami kėlėm šeštadienio rytą, žinodami, kad jau šiandien važiuosim namo. Pradėjom dieną su šv. Mišiomis, po kurių sekė iškilmingas stovyklos uždarymas. Visos dovanos ir premijos už įvairius laimėjimus buvo išdalintos ir stovykla oficialiai užsidarė. Ašarėlės bėgo, gerklės skaudėjo, ir su Dainavos atsiminimais išvažiavom atgal į savo kampus ir kampelius.

KITA MĖNESĮ 
IEŠKOK PRANEŠIMO 

APIE 
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A. Vydo. Nuotr.

flr seni ar nauji draugai?
(Savaitė sendraugių stovykloj)

Į sendraugių stovyklą nuvažiuoti 
nebuvo lengva. Kliūčių tarsi gyvenimo 
luomą keičiant. Visų tų sunkumų prie
žastis esanti jaunystė. Sako, važiuo
ti j sendraugių stovyklą tai draugys
tės išdavystė: pačiu nuvykimu save 
apskelbi sendrauge, o tuo pačiu tą ti
tulą ir daugumai savo kolegų-ių prise
gi. O juk sakoma, kad studento var
dą galima ramiai dar dvidešimt me
tų po studijų nešioti. Po to, sako, grie
biamasi sankcijų. Taigi, su ta stovyk
la “strioko” nėr.

Tačiau nei kolegės, nei kolegos ne
atgrasė ir sendraugių stovyklos pir
masis rytas išaušo saulėtas. Stovyk
lautojų dar nedaug. Bet nuotaika pa
maži kuriasi, su džiaugsmu pasitinka
mi naujai atvykusieji, kurie susiradę 
lovas traukia Spyglio link. Po pavaka
rių C. V. pirmininkas prof. dr. J. Pi- 
kūnas atidaro stovyklą ir seka pirmoji 
savaitės paskaita — J. E. vysk. V. 
Brizgio “Lietuvio inteligento kataliko 
uždaviniai”. Jo Ekscelencija kelia rei
kalą pozityvaus darbo: reikalą ofen
zyvos, ne amžino gynimosi. Turim 
rasti naujų darbo vagų ir ypač jas 
pripažinti, kada jaunoji mūsų karta jas 
randa ne tik lietuvių, bet ir amerikie
čių visuomenėj.

Bendra stovyklos tema “Ateitinin
kas ir kultūra” pasirodė įdomi, nauja 
ir dar, toli gražu, nenunešiota. Visos 
paskaitos, tiesioginiai ar ne — vis 
tiek lietė pagrindinę temą ir leido į 
ją kasdien iš naujo taško pažvelgti.

Federacijos Vado dr. J. Girniaus 
paskaita “Kultūra kataliko vertybių 
skalėje” nagrinėjo santykį tarp reli
gijos ir kultūros. Konkrečiau šį klau
simą lietuviams — ateitininkams pri
taikė kun. V. Bagdanavičius temoje 
“Šiandieninio ateitininko santykis su 
kultūra”. Toliau sekė specifinių kul
tūros apraiškų svarstymas. Simpo
ziume “Moraliniai ir meniniai matai 
literatūroje” dalyvavo dr. J. Girnius, 
Rimvydas Šliažas ir Lilė Tumosaitė. 
Čia bandyta išspręsti autoriaus lais
vės ir atsakomybės problemą. Bandy
ta atsakyti į klausimus: kas yra gro
žis? kiek ir kaip moralė saisto auto
rių ar nemoralios scenos padaro vi
są veikalą nemoraliu? ir kokia skaity
tojo atsakomybė šiame klausime?

Konkrečiais pavyzdžiais šiuos klau
simus praplėtė A. Augustinavičienės 
paskaita “Naujausioji drama lietuvių 
literatūroje”. Iliustracijomis paimta 
A. Škėmos “Pabudimas” ir A. Lands
bergio ‘Penki stulpai turgaus aikštė
je”, o kontrastui Balio Sruogos “Mil
žino paunksmėje”. Prelegentė apibūdi
no egzistencialistinės filosofijos bend
ruosius bruožus ir jų apraiškas kita
taučių ir mūsų literatūrose.
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Skaitytojo uždavinius bei jo dialo
gą su autoriumi svarstė dr. Rimvydas 
Šilbajoris paskaitoje “Modernus ra
šytojas ir ortodoksinis skaitytojas”.

Paskaitą apie religinį meną skaitė 
Stasys Goštautas. Susipažinom su re
liginio meno istorija, išsivystymu ir 
jo pagrindinėm sąvokom. Įdomiausia 
buvo pasvarstyti, kas padaro meną re
liginiu: tema? forma? ar abejų sinte
zė?

Dr. V. Vygantas davė Pax Romana 
veiklos pranešimą, pasiremdamas ka
talikų suvažiavimais Airijoje, Afriko- 
jet ir Romoj. Įdomu buvo išgirsti apie 
įvairius katalikų sąjūdžius, jų proble
mas ir bandomus rasti sprendimus. 
Ypač Afrikoj susikerta ir susikompli
kuoja problemos dėl stokos platesnio 
išsilavinimo ir modernesnių gyvenimo 
sąlygų. Tai kontinentas, turįs rasti sa
vo rolę kitų tautų tarpe.

Du vakarus prel. dr. V. Balčiūnas 
pasakojo apie Romą, popiežius Joną 
XXIII ir Paulių VI, Visuotinį Bažny
čios suvažiavimą ir Italijos politines 
problemas, kylančias iš komunistų 
partijos įtakos.

Ilgos diskusijos vyko lietuviškosios 
— katalikiškosios spaudos klausimais. 
Diskutuota “Ateitis”, “Eglutė”, “Ai
dai” ir bendrai prieš mokyklinio am
žiaus vaikų spaudos klausimai. Gaila 
tik, kad šios diskusijos nesusilaukė 
konkrečių nutarimų, tačiau reikia 
laukti asmeninės iniciatyvos, kuriai 
paramos tikrai netruks.

Ką galima bendrai pasakyti apie 
paskaitinę programą? Ji buvo tikrai 
provokuojanti. Tai matyti iš gausių 
diskusijų, į kurias aktyviai įsijungė 

daugelis. Klausimai buvo esminiai, 
svarbūs ir rodė gyvą stovyklautojų in
teresą bei dėmesį. Daug problemų kė
lė modernizmo sąvoka meno srityje. 
Girdėjosi pašnekesiai tuo klausimu ne 
tik po paskaitų, bet pakely ir prie 
paties Spyglio, barakuose ir valgio 
metu. Sveikintinos dvi konkrečios me
no iliustracijos: Vidos Krištolaitytės ir 
Giedrės Žumbakienės meno paroda ir 
literatūros vakaras, kuriame dalyva
vo Alė Rūta — Arbienė, D. Brazytė 
— Bindokienė, A. Mackus ir K. Bra- 
dūnas. Po savaitės kalbų apie meną, 
dabar nelyginamu interesu buvo sto
viniuojama prie paveikslų, bandant at
sakyti į klausimą: kas ten vaizduo
jama? (modernistam vien tas klausi
mas plaukus ant pakaušio pašiaušė). 
O literatūros vakaro dalyviai klausė su 
neįtikimu atsidėjimu ir nevienas pri
sipažino, kad modernios poezijos pa
gautas juto, kaip šiurpuliai nugarkau
liu gaudos.

Buvo šokiai ir mažųjų pasirodymas, 
buvo laužas. Gal visa stovyklos dvasia 
ir nuotaika atsispindėjo prie laužo. 
Susirinko beveik visa stovykla, net 
mamos, mažuosius suguldžiusios, at
ėjo žavia Dainavos naktim pasigėrėt. 
Bet žaviausia visgi nebuvo naktis ar 
laužo karščiu bučiuojanti liepsna, bet 
tas gražus, mielas žmonių būrys, su
sirinkęs kartu pabūti, kartu padainuo
ti.. Dainavom liaudies dainas, daina
vom iš Vokietijos atsivežtus “šlage
rius”. Prie laužo susitelkė beveik ke
lios dešimtys studentiško amžiaus 
jaunimo (ant ribos tarp SAS ir ASS). 
Kažkas iš vyresnių paprašė padainuo
ti dabar studentų mėgiamas dainas. 

Pasigirdo “Laimingas jūreivis”, “Mer
gužėlė iš Havajų”, net neužmiršta ir 
“Garbingoji Kotryna”. Su kokiu dė
mesiu ir savotiška nostalgija klausė, 
kuriems tos dainos buvo naujos. Nesi
matė, kad pasipiktintų jų sentimenta
liu turiniu ar nevisai “patriotiška” 
meliodija. Visų veidai ir nuotaika sa
kė kad tai nauja, bet įdomu; kad tai 
nemažiau laužo savo dails kaip liau
dies dainos, kurios visiems universa
lios. Ir pasijutai staiga, kad esi dide
liam būry naujų draugų, kad tas ply
šys tarp jaunų ir vyresnių yra dau
giau minties negu gyvenimo padaras.

Sportininkai leido laisvalaikio ne
mažą dalį tinklinio aikštėj. Čia netrū
ko nei žaidėjų, nei žiūrovų. Sporto 
aikštė virto integralia stovyklos dalimi 
nemažiau kaip paskaitų salė ar Spyg
lio ežerėlis.

Išsiskirstant atsisveikinimo žodžius 
tarė prof. dr. J. Pikūnas ir stovyklos 
komendantas Arvydas Barzdukas. Kaip 

po pirmosios moksleivių stovyklos, 
kurioje teko dalyvauti, taip ir dabar 
nesinorėjo atsisveikinti ir išsiskirstyti.

Išvykau pataisyti klaidingus gandus 
apie sendraugių stovyklą: ten buvo 
šposų, juokų; buvo rimtos minties ir 
ugningų diskusijų; buvo sporto ir va
landėlių nusnūsti: buvo dainų ir pra
kalbų (trumpų). Kas sakė, kad tai bu
vo senų — draugų stovykla ? Taip, 
galbūt, buvo ir senų draugų, mielų, 
brangių, bet dar labiau tai buvo nau
jų — draugų stovykla. O kas gali bū
ti žaviau negu savo tėvuose ir buvu
siuose mokytojuose rasti naujus drau
gus, prietelius ir bendraminčius?

Lilė Tumosaitė

Nuo federacijos valdybos stalo

Federacijos Valdybos posėdyje 1963 tyje ir pranešti AF valdybai, kada Igno Malėno paruoštą ir “Ateities” 
birželio 22 buvo svarstyta daugelis norėtų tokį vado vizitą turėti. leidyklos išleistą Elementorių nutar- 
programinių ir organizacinių reikalų. ----------- ta atpiginti iki 2 dol.
Norėtume visų vienetų vadovybių dė- Visų vienetų vadovybės taip pat 
mesį atkreipti į tai, kad mūsų many- prašomos rasti laiko ir tinkamą for- -----------
mu trūksta ryšio tarp AF tarybos, AF mą perteikti nariams Nepaprastosios
valdybos, sąjungų centrų ir ateitinin- konferencijos nutarimus, o taip pat Fotografas Vytautas Maželis yra 
kiškų vienetų vadovybių bei atskirų panagrinėti Nepaprastosios Konfe- paruošęs labai gražius Jubiliejinio 
narių. Naujas AF vadas dr. Juozas rencijos darbams skirtą š. m. “Atei- Ateitininkų kongreso, įvykusio 1960 
Girnius ateinančių dvejų metų laike ties” nr. 6. Chicagoje, ir Nepaprastosios konferen-
yra pasiryžęs aplankyti ne tik sąjungų ----------- cijos New Yorke nuotraukų albumus,
centrus, bet kiek galima daugiau vie- Vykdant Nepaprastosios konferen- Sąjungų centro valdyboms, vienetų
netų bei ateitininkiškų vietovių, susi- cijos nutarimą. Ateitininkų federacija vadovybėmis, o ir pavieniams asme-
tikti su vienetų vadovybėmis, atski- įstoja nariu į Lietuvių fondą. Tam nims būtų verta įsigyti, šešiasdešimt
rais nariais, o kur susidarys galimy- reikalui iš kiekvieno nario bus papra- nuotraukų albumas kainuoja šešias-
bė, turėti žodį ir visuomenei. Viene-lšyta po 1 dol. aukos. dešimt dol. Rašyti: Vyt. Maželis, 422
tų vadovybės prašomos tai turėti min-M ----------- Manahan St., Brooklyn, N. Y., 11237.

176

12



SVEIKINAME

BAIGUSIUS

Šalia kitų klausimų, šį metą taip pat paklausėme mūsų baigusių 
nuomonių apie Jungtinių Tautų organizaciją ir apie Amerikos rasinę 
problemą. Gaila, kad daugelis į šiuos klausimus neatsakė.

f

MAGISTRAS je. Perkopė Atlantą 1949 m. ir įsikūrė ateitininkus. Jos globoje per keletą 
Omahoje, Nebr. metų ateitininkai sustiprėjo. Ji at-

Vida lankė Šv. Antano par. mo- stovavo Omahos ateitininkus įvairiuo- 
kyklą, seselių kazimieriečių vedamą, se suvažiavimuose. Jos veiklumas ma- 
Ketverių metų laikotarpyje baigė, tyti ir L.S.S. Omahos skyriaus val- 
Peržengusi gimnazijos slenkstį 1954 dyboje.
m. rudenį, tęsė mokslą su dideliu pa- Vidos pamėgtas užsiėmimas yra 
sisekimu. Visą ketverių metų laiko- rinkimas kepimo receptų ir pagal juos 
tarpį išbuvo gabiųjų studentų garbės kepimas įvairių pyragaičių ir tortų, 
sąraše. Greitai įsijungė į įvairius klu- Taip pat mėgsta fotografuoti. Ji gau
bus, jų valdybas, k.a., Prancūzų ir Is- šiai prenumeruoja lietuviškus laikraš- 
panų klubuose. 1958 m. paliko gim- čius, skaito knygas ir jau turi gausų 
nazijos slenkstį su baigimo pažymė- lietuvišką knygynėlį. Mėgsta lietuviš- 
jimu rankose ir stojo į Creightono kąją muziką, operas, dainas ir turi 
universitetą, tėvų jėzuitų administruo- gausų rinkinį plokštelių.
jam3- Creightono universitetą baigė 1962

Ji čia greitai įsijungė į verslo pro- m. su bakalaureato diplomu verslo 
fesinius klubus ir dažnai buvo jų vai- administracijoj. New York universi- 
dybose. Taip pat vadovavo sodalie- tetas įvertino jos gabumus ir pasiū- 
tėms ir dvejus metus priklausė “Blue- lė jai mokslapinigius tęsti mokslą to- 
iay” metraščio leidėjų personalui. Ša- liau. Išvyko į New Yorką gilintis ko- 
lia studijų universitete ir didelio veik- inercijoje. Metų laikotarpyje savo dar- 
lumo organizacijose, ji daug padėjo bą vainikavo magistro laipsniu.
tėveliams verslu pelnyti duoną ir sau jau bebaigdama studijas, buvo su- 
tęsti mokslus. laukusi keletos pasiūlymų darbuotis

Vida lietuvių aplinkoje neieškojo didžiosiose krautuvėse, k.a., Macy’s, 
prašymų. Ji buvo randama tautinių Bloomingdale’s Penney’s centriniam 
šokių būrelyje, chore dainuojant ir ofise, Stern’s ir kt. Pasirinko Saks — 
giedant per eilę metų, mėgo įvairių Fifth Avenue, New Yorke. Vida yra 
švenčių programas, priklausė vaidin- patenkinta savo pasirinkimu ir gero- 
toių būreliui. Darbavosi su skautė- mis sąlygomis. Ji jau pirmaisiais me- 
mis ir net vadovavo kaip skiltininkė tais gaus 4 savaites apmokamų atos- 
per 10 metų. Pažymėtina, kad ji bu- togų ir dar savaitę bonų.
vo energinga talkininkė organizuojant K. L. M.

________________________ .

Vida Ribokaitė užbaigė mokslą, 
gaudama akademinį — M. S. in Re
tailing laipsnį.

Vida dar spėjo Lietuvoje saulutę 
išvysti. Gimė Kaune iš aukštaičių ute
niškių tėvų.

Kelias į šviesą prasidėjo jau trem
tyje, Vokietijoje, prancūzų mokyklo-
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Iš kairės į dešinę:

Jūra Gailiušytė

Auksė Liulevičiūtė

A. Vaitekūnas

Jūra Gailiušytė baigė 
Notre Dame Kolegiją, kur 
turėjo stipendiją keturius 
metus, gaudama B.S. laips
nį chemijos srityje. Toliau 
ruošis Magistro laipsniui 
Wayne State Universitete, 
Detraite, kur ji gavo “fel
lowship” — stipendiją stu
dijuoti biochemiją.

Jūra Notre Dame priklau
sė Anglų Kalbos Garbės 
Klubui, Griežtųjų Mokslų 
Klubui ir Notre Dame laik
raščio redakciniam kolekty
vui. Jūra įstojo į ateitinin
kų eiles pradėjus gimnazi
ją. Ji aktyviai reiškėsi 
moksleivių kuopos ir stu
dentų draugovės valdybose. 
Kelis metus dirbo kaip va
dovė moksleivių stovyklose 
Dainavoje ir Kennebunk
port. Jūra taip pat priklau
so “Giedros” korporacijai, 
skautam, “Čiurlionio” An
sambliui. Pereitais mokslo 
metais ji dėstė pianiną 
Music School Settlement. Ji 
yra Lietuvių Studentų Są
jungos Centro Valdybos 

Tarptautinių Reikalų Sky
riaus vedėja. Neseniai pa
skirta į ALT kaip atstovė iš 
Lietuvių Studentų Sąjun
gos.

Auksė Liulevičiūtė 1955 
m. baigė Švč. P. Marijos 
Gimimo pradžios mokyklą 
(Chicagoje) ir 1959 m. Ma
rijos Aukštesniąją Mokyk
lą. Toliau studijavo Loyolos 
Universitete fiziką ir šių 
metų birželio 11 d. gavo 
B.S. laipsnį. Studijom turė
jo Pullman Educational 
Foundation Scholarship. 
Universitete priklausė Ma
tematikos klubui ir Fizikos 
klubui. Trečiasiais studijų 
metais buvo Fizikos klubo 
sekretorė, ir paskutiniais — 
vicepirmininkė. Buvo pa
gerbta: gavo Physics Club 
Honor Pin ir buvo įrašyta 
į Garbės Sąrašą. Auksė yra 
baigusi Chicagos Aukštes
niąją Lituanistikos mokyk
lą pirmąja mokine. Ji daly
vauja Lietuvių Studentų 
Sąjungoje ir Studentų Atei

tininkų Sąjungoje. 1960-1961 
m. buvo Chicagos SAS 
draugovės valdybos vicepir
mininkė ir tais pačiais me
tais buvo Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos centro 
valdybos sekretorė, kitais 
metais buvo MAS revizijos 
komisijoje. Auksė yra ėju
si įvairias pareigas jaunu
čių, moksleivių, ir studentų 
stovyklose. Laisvalaikį pa
naudoja knygų skaitymui, 
mėgsta klasikinę muziką, 
žaidžia tenisą ir tinklinį. 
Būdama gimnazijoje, daly
vavo Neries tinklinio ko
mandoje. Retkarčiais para
šo Ateičiai. Pora metų yra 
buvusi Sūkurio redakcijoje. 
Antrus metus turi Ateities 
redakcijos sekretorės parei
gas. 1961-1962 m. dirbo 
Gaudeamus redakcijoje. Da
bar yra pasiryžusi siekti 
magistro laipsnio. Studijuos 
astronomiją University of 
Wisconsin.

Aleksandras Algirdas Vai
tekūnas, gyvenantis 84-35 

87th, Woodhaven, New 
Yorke šiais metais baigė 
Polytechnic Institute of 
Brooklyn įsigydamas B.S.M. 
E. Baigė Apreiškimo Para
pijos pradinę mokyklą ir 
Bishop Loughlin Memorial 
gimnaziją priklausydamas 
garbės sąrašui. Jau dabar
tiniu laiku jis yra pradėjęs 
studijas M.S. laipsniui ter
modinamikos srityje. Alek
sandras priklausė Dean’s 
List: yra gavęs S.A.M.E. 
stipendiją; ir yra ypatingai 
gerai pasižymėjęs karo 
moksle. Jis priklauso New 
Yorko Ateitininkų draugo
vei, ir eina pirmininko pa
reigas. Universitete ypatin
gai prisidėjo prie organi
zacijų, kurios liečia karo 
mokslus; taip pat priklausė 
Newman klubui ir Tau Beta 
Pi. Laisvalaikiu mėgsta 
sportuoti ir skaityti. Mu
zikos srityje, jis mėgsta 
džazą ir “semi-classical” 
muziką. Jis pats groja akor- 
dionu.

L. Bačinskaitė

V. Noreikaitė

R. Jaraitė
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Gražina Maciūnaitė

Violeta Majauskaitė

Ona Bielkevičiūtė

Laima Bačinskaitė šiais 
metais baigė Maria High 
School. Ji yra baigus Šv. 
Mykolo pradinę mokyklą, ir 
dabar lanko Chicagos Mu
zikos Konservatoriją. 1960 
metais ji redagavo stovyk
los laikraštėlį, ji yra buvus 
Sūkurio administracijoje, ir 
dabar veda Ateities moks
leivių ir korespondencijos 
skyrių. Laima aktyviai da
lyvauja sporte; priklauso 
Neries sporto klubui, kuria
me ėjo revizijos komisijos 
narės ir sekretorės pareigas, 
mokino jaunesnių mergaičių 
komandą tinklinį žaisti, ir 
pati yra gavus nemažai 
premijų sporto srityje. Ji 
priklausė Lipniūno kuopai, 
kurioje ėjo socialinių rei
kalų vedėjas ir vice - pir
mininkės pareigas. 1962 
metais ji buvo jaunučių 
ateitininkų stovyklos sporto 
vadovė. Gimnazijoje ėjo 
Rūtos ratelio vice-pirminin- 
kės pareigas. Laima mano, 
kad Junčgtinės Tautos bū
tų naudinga organizacija, 
tik jeigu Rusų veto būtų 

apribotas, ir jeigu J.A.V. 
būtų tvirtesnė savo nusista
tymuose. Toliau ji studijuos 
literatūrą ir kalbas Illinois 
Universitete.

Vita Noreikaitė, gyvenan
ti 6 Kenwood, Baltimorėj, 
baigė Seton gimnaziją ir 
šeštadieninę lituanistikos 
mokyklą. Laisvalaikiu ji 
mėgsta skaityti. Vita pri
klausė ateitininkų organi
zacijai, eidama sekretorės 
pareigas. Rudenį pradės 
studijas Lawson State ko
legijoj.

Rita Jaraitė šiais metais 
baigė Marija High School. 
Gimnazijoje ji priklausė Na
tional Honor Society, soda- 
licijai, ir metraščio redak
cijai. Du metu ji laimėjo 
Auxilium Latinum premiją. 
Rita stropiai dirba ateiti
ninkuose; pirmininkavo Pra
no Dielininkaičio kuopai, ir 
vėliau ėjo Kun. A. Lipniū
no kuopos mergaičių būre
lio sekretorės ir pirmininkės 
pareigas. Du metu ji mo

kytojavo jaunučių ateitinin
kų vasaros stovyklose, ir 
jau trečius metus globoja 
Dielininkaičio kuopos mer
gaičių būrelį. Rita gabi pia
nistė, ji yra laimėjusi tris 
“Lithuanian Emigrants Le
ague” premijas šitoje sri
tyje. Ji yra baigusi Čikagos 
Aukštesniąją Lituanistinę 
mokyklą. Toliau studijuos 
odontologiją Loyolos Uni
versitete.

Gražina Maciūnaitė gyve
na 3101 West 83rd St., Či
kagoje. Praeitą birželio mė
nesį ji baigė Marijos Aukš
tesniąją Mokyklą, šeštadie
niais ji lankė matematikos 
paskaitas Illinois Institute 
of Technology. Gražina yra 
gavusi Illinois State Scho
larship, National Merit Let
ter of Commendation ir du 
lotynų kalbos pažymėjimus. 
Mokykloj Gražina priklausė 
Metraščio redakcijai ir Rū
tos Rateliui. Ji mėgsta skai
tyti, žaisti tenisą ir plauk
ti. Be to, Gražina rašo, kad 
ji labai mėgsta pildyti an

ketas, miegoti ir mušti mu
ses. Gražina priklausė 
Kun. Alf, Lipniūno kuopai. 
Ateityje Gražinai geriausia 
patinka korespondencijų 
skyrius. Šį rudenį Gražina 
studijuos chemiją Illinois 
Institute of Technology.

Violeta Majauskaitė, gy
venanti 8153 Lochdale, De
arborn, Mich., baigė Lady
wood gimnaziją. Ji taip pat 
yra baigus Lituanistikos 
mokyklą. Violeta dvejus 
metus yra priklausiusi Na
tional Honor Society, yra 
laimėjusi Skilled Typing 
Premiją ir News Editor 
premiją. Mokykloj, ji pri
klausė Library klubui eida
ma sekretorės ir vice-pirmi- 
ninkės pareigas; be to, ji 
dar priklausė tautinių šokių 
grupei. Laisvalaikiu ji mėgs
ta skaityti, pianinu skam
binti ir slidinėti. Geriausia 
mėgsta klausytis modemiš
kos muzikos. Violeta skam
bina pianu jau dešimt metų. 
Toliau ji žada studijuoti pe
dagogiką Detroito universi
tete.

J. Juozevičiūtė

G. Bičiūnaitė

R. Girnius
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V. Šaulys

I. Cekauskaitė

R. Garliauska:tč

Ona Dalia Bielkevičiūtė 
baigus Šv. Kazimiero pra
džios mokyklą ir Brocktono 
Lituanistinę Mokyklą, šiais 
metais baigė Brockton High 
School. Ji buvo Vytauto 
Endziulaičio kuopos pirmi
ninkė, Šv. Kazimiero Jau
nimo Organizacijos sekre
torė, ir Brocktono skaučių 
skiltininkė. Dalia rašo, kad 
laisvalaikį mėgsta praleis
ti prie jūros, slidinėjant, ir 
skaitant. Gimnazijoje ji pri
klausė National Honor So
ciety, ir gavus D.W. and 
R.A. Field stipendiją, ji to
liau studijuos biochemiją 
University of Massachu
setts.

Jūratė Juozevičiūtė šiais 
metais baigė Marija High 
School. Ji yra baigus Chi- 
cagos Aukštesniąją Litua
nistinę Mokyklą ir dabar 
lanko Pedagoginį Institu
tą. Lankydama gimnaziją, 
Jūratė visais metais pri
klausė garbės sąrašui. 
“United Nations Contest” 
ji laimėjo trečią vietą Illi
nois valstybėje. Aktyviai 

dalyvavo Kun. A. Lipniūno 
kuopoje; du metu ėjo sek
retorės pareigas. Jau du 
metu mokytojauja jaunučių 
ateitininkų stovyklose. Taip 
pat ji prisideda prie spau
dos, yra Sūkurio redakcijos 
narė, ir dažnai rašo į Drau
gą ir į Ateitį. Ji priklauso 
prie Neries lengvosios at
letikos komandos, ir yra 
gavus nemažai premijų už 
bėgimą. Jūratė rašo, kad 
mėgsta skaityti klasikus, 
tenisą žaisti, ir daržoves 
auginti. Jinai mano, kad 
Jungtinės Tautos yra nau
dinga organizacija, bet kad 
ir ji netobula. Ateityje jai 
patinka jaunųjų studentų ir 
moksleivių kūryba, stovyk
lų, suvažiavimų aprašymai. 
Gavus Illinois State Scho
larship, ji studijuos istoriją 
ir prancūzų kalbą Loyolos 
Universitete.

Gražina Bičiūnaitė, gyve
nanti 3226 S. Halsted, Či
kagoje, šiemet baigė Mari
jos Aukštesniąją Mokyklą. 
Prieš kelis metus ji baigė 
Chicagos Aukštesniąją Li

tuanistikos Mokyklą, o da
bar lanko Pedagogikos In
stitutą. Dabartiniu laiku, 
Gražina priklauso Sūkurio 
redakcijai. Įspūdingiausias 
įvykis Gražinos gyvenime 
buvo jos užbaigimas litua
nistikos mokyklos. Gražina 
priklausė Kun. Alf. Lipniū
no MA kuopai, Rūtos Ra
teliui, ir parapijos chorui; 
Gražina buvo Lipniūno 
kuopos mergaičių būrelio 
sekretorė. Laisvalaikiu, Gra
žina mėgsta plaukti, klau
syti geros muzikos, skam
binti pianinu ir važinėti. 
Toliau ji žada studijuoti 
biologiją Illinois universite
te.

Ramūnas Girnius gyvena 
27 Juliette St., Dorchester, 
Mass. Jis yra baigęs Boston 
College High School. Ramū
nas yra gavęs stipendijas į 
kelerius universitetus. Mo
kykloj jis priklausė radijo 
klubui, matematikos klubui 
ir aktualinių reikalų klubui. 
Savo laisvalaikiu sportuoja 
ir skaito. Domisi ir muzika, 
o ypač moderniška ir kla

siška. Ramūnas lankė sto
vyklą rytų pakraštyje. Šį 
rugsėjo mėnesį pradės fizi
kos studijas Tufts univer
sitete.

Vaclovas Šaulys, gyvenąs 
3411 W. 73rd Place, šiemet 
baigė Šv. Ritos gimnaziją. 
Yra baigęs ir Chicagos 
Aukštesniąją Lituanistikos 
Mokyklą. Vacys yra gavęs 
National Merit Letter of 
Commendation; yra gavęs 
Illinois State Scholarship, 
ir Cook County Scholarship. 
Vacys yra buvęs redakto
rius Sūkuryje ir dabar eina 
Ateities redaktoriaus padė
jėjo pareigas. Be to, rašė 
straipsnius į C.A.L.M. met
raštį “Gintaras” ir C.A.L.M. 
laikraštėlį “Tėvynės Atgar
siai”. Gimnazijoj dalyvavo 
Šv. Ritos teniso turnyruose. 
Laisvalaikį praleidžia skai
tydamas, miegodamas, te
nisą žaisdamas, dviračiu 
važinėdamas ir šokdamas. 
Gimnazijoj priklausė “For 
God and Country”, National 
Honor Society, ir Librarian 
Club. Vacys priklauso ir

Z. Acalinaitė

V. Augulytė

K. Pauliukonis
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Ateitininkų organizacijai: 
keturis metus priklausė 
Kun. Lipniūno Kuopai eida
mas vicepirmininko ir pir
mininko pareigas. Į klau
simą apie Jungtines Tau
tas Vacys atsako, kad kaip 
žodžiais mušasi, tai bombų 
nemėto; į Amerikos rasinę 
problemą atsako, kad tai 
tik laikas pataisys. Ateity
je labiausiai patinka kores
pondencijos ir Kreivos Šyp
senos. Toliau žada studi
juoti chemiją Illinois uni
versitete, Navy Pier.

Ilona Čekauskaitė, gyve
na 8552 Perrin Drive, Gar
den City, Michigan. Šiais 
metais Ilona baigė Bentley 
High School: ji taip pat yra 
baigusi Detroito šeštadieni
nę mokyklą. Ilona yra ga
vusi stipendiją į Michigan 
State universitetą. Ji yra 
gavus “All-School Letter” 
už aktyvumą mokykloje. 
Ilona yra prisidėjus prie 
spaudos rašydama į “Dir
vą”, ir Detroito MAS laik
raštėlį. Mokykloj ypatingai 
mėgo sportą dalyvaudama 
krepšinio žaidimuose. Lais
valaikį praleidžia piešdama 
ir sportuodama. Mokykloj 
priklausė prie 11 įvairių 
klubų, būdama prancūzų 
klubo pirmininkė. Ilona ke
tina studijuoti slaugės 
mokslus Madonna College 
ir Wayne State universi
tete.

Rita Garliauskaitė, gyve
nanti Detroite, šį pavasarį 
baigė Holy Redeemer High 
School. Ji yra baigus Šv. 
Antano pradžios mokyklą, 
ir Detroito Lituanistinę mo
kyklą. Lankydama gimnazi
ją, Rita priklausė National 
Honor Society, ėjo sekreto
rės ir iždininkės pareigas

Prancūzų kalbos klube, bu
vo sekretorė “Future Teach
ers Club”, priklausė prie 
“Model United Nations” ir 
“Young Christian Students” 
organizacijai. Ji buvo mo
kyklos laikraštėlio redak
cijos narė, ir už gerą darbą 
gavo “Quill and Scroll” 
ženklą. Moksleivių Ateiti
ninkų kuopoje ji buvo re
vizijos komisijos narė. Rita 
laisvas valandas praleidžia 
skaitydama, žaisdama teni
są, ir plaukdama. Toliau ji 
studijuos Mary Grove Kole
gijoje, kurioje ji laimėjo 
“Advanced Placement Tui
tion Scholarship.’’

Zita Acalinaitė šį pava
sarį baigė Marija High 
School. Ji yra baigus Čika
gos Aukštesniąją Lituanis
tinę mokyklą, ir jau du me
tu lanko Pedagoginį Insti
tutą. Lankydama gimnaziją, 
Zita pasižymėjo Lotynų 
kalboje: du metus laimėjo 
“Auxilium Latinum Certifi
cate” ir tris metus priklau
sė Latin Honor Society. Ak
tyviai dalyvavo gimnazijos 
klubuose; buvo Rūtos rate
lio, National Honor Society, 
Sodalicijos, ir Anti Com
munist Club narė. Gyvai 
reiškėsi Kun. Lipniūno kuo
poje eidama socialinių rei
kalų vedėjos ir mergaičių 
būrelio pirmininkės parei
gas. 1962 metais ji buvo 
Jaunučių Ateitininkių Sto
vykloje vakarinių programų 
vedėja. Taip pat ji energin
gai dalyvavo spaudoje, bū
dama Sūkurio vyriausia re
daktore, žiemos ir vasaros 
stovyklų laikraštėlių redak
cijos narė, ir bendradarbiau
dama Ateityje ir Drauge. Ji 
mano, kad dabar nėra dar 
atsakymo į Amerikos rasinę

problemą, bet jaučia, kad 
integraciją nereikia prieš 
prievartą įvesti. Zita mėgs
ta laisvas valandas praleisti 
skaitydama, išeidama su 
draugais į gamtą, arba lan
kydama naujas ir įdomias 
vietas. Ateityje ji studijuos 
literatūrą ar kokią medici
nos šaką Illinois Universi
tete.

Vida Augulytė šių metų 
birželio mėnesį baigė Wes
tern Reserve Universitetą 
Clevelande, gaudama baka
lauro laipsnį iš matemati
kos, summa cum Įaudė. 
Universitetui buvo gavusi 
National Merit stipendiją. 
1962 m. buvo priimta į Phi 
Beta Kappa (National Scho
lastic Honorary). Per visus 
keturis metus ji buvo gar
bės sąraše. Ji yra gavusi 
premijas už anglų kalbos 
rašinius ir geriausius pa
žymėjimus. Universitete pri
klausė Ohio Student Edu
cation Ascsociation. Be to 
dar priklauso SAS Cleve- 
lando draugovei, Lietuvių 
Studentų Sąjungai ir Lietu
vių Bendruomenei. 1958 m. 
ji baigė Aukštesniąją Litu
anistikos Mokyklą; 1961 m. 
Baigė Aukštesniuosius Litu
anistinius Kursus. Laisvalai
kiu mėgsta skaityti knygas 
ir dirbti rankdarbius. Vida 
jau šią vasarą pradėjo stu
dijas magistro laipsniui 
Western Reserve universi
tete. Rugsėjo mėnesį ji pra
dės dėstyti matematiką 
Shaw School, East Cleve
lande.

Kastytis Pauliukonis, gy
venąs 9 Aetna St., Wor
cester, Mass., baigė Clas
sical High School. Kastytis 
yra dalyvavęs sporte ir 
sakosi, kad tai vienas iš jo

mėgiamiausių laisvalaikio 
užsiėmimų. Jis taip pat 
mėgsta žaisti šachmatais. 
Toliau jis studijuos mate
matiką Assumption Colegi- 
joje, kuri yra Worcestery- 
je. Kastytis yra aktyvus 
ateitininkas.

Lukrecija Dalia Zeikutė, 
gyvenanti Baltimore, Mary
land, šiais metais baigė 
Seton High School. Ji yra 
baigus St. Alphonsus pra
dinę mokyklą ir Baltimo- 
rės Lituanistinę mokyklą. 
Lankydama gimnaziją, Da
lia priklausė Glee Club, 
Prancūzų kalbos klubui, ir 
ėjo “Future Nurses Club” 
vice - pirmininkės pareigas. 
Jinai rašo, kad laisvalaikį 
mėgsta praleisti žaisdama 
tenisą, skaitydama įvairias 
knygas, ir šokdama tauti
nius šokius. Vasaros metu 
mėgsta stovyklauti ateiti
ninkų stovyklose. Toliau 
Dalia žada studijuoti medi
cinos technologijos Mary
land Universitete.

Antanina Čiunkaitė, 18 
metų amžiaus, gyvena 2051 
-25th St, Detroite. Ji bai-

Nukelta į 184 psl.

Viršuj:

L. Zeikutė

A. Čiunkaitė

Kairėje:

S. Sužiedėlis

D. Chodeckaitė
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Prie Clevelando Muziejaus sil 
Torontu.

IŠ
ARGENTINA

Pasibaigus pusmečiui laikinos val
dybos, kuri buvo sudaryta š. m. va
sario mėn. 10 d. įsisteigiant Ateitinin
kams Argentinoje, buvo gyvas reika
las išsirinkti pastovią valdybą vi
siems metams.

Rugpjūčio 11 d. susirinkus narių 
daugumai buvo pravesti slapti balsa
vimai, kurių rezultate daugiausiai bal
sų surinko Hektoras Kalpokas, kuris 
eis pirmininko pareigas, toliau vice
pirmininko vietą užėmė Ernestas Par
šelis, sekretore išrinkta Angela Ki
sieliūtė ir kasininku — Rafaelis Par
šelis. Naujai valdybai palinkėta sėk
mės.

Susirinkimas tęsėsi toliau prie ar
batėlės. P-lė Angela Kisieliūtė pa
skaitė referatą apie lietuvių tautos 
kultūrinius bruožus: jos seną kalbą, 
papročius ir lietuvių būdą. Referatas 
buvo labai sklandžiai parašytas ir gra
žia lietuvių kalba paskaitytas.

Toliau buvo svarstomi du svarbūs 
projektai, tai jaunųjų talentų vaka
ras, kuriai visi vienbalsiai pritarė. Jau 
yra užmegsti ryšiai su Brazilijos Atei
tininkais ir Urugvajaus “Gintaru”, 
kurie yra pakviesti prisidėti prie bend
rųjų atostogų Argentinoje. Tai bus 
pirmos lietuvių studentų bendros ato
stogos Argentinoje, organizuojamos 
ateitininkų.

Susirinkimui pasibaigus, parapijos 
salėje buvo parodytos spalvotos fil- 
mos iš Š. Amerikos gyvenimo.

A. Žemaitis

CHICAGO

Chicagos sendraugių susirinkimas
Birželio mėn. 28 d. 7:30 v. v. Jau

nimo Centre gausiai atsilankiusius na
rius pasveikino ir susirinkimą atida
rė skyriaus pirm. Vladas Šoliūnas. 
Maldą sukalbėjo tėv. G. Kijauskas, S. 
J. Kun. V. Memenąs pristatė pasku
tinę pop. Jono XXIII encikliką “Pa- 
cem in Terris”.

Pop. Jono XXIII filosofija — mei
lė. Iš meilės kupinos širdies žmonijai 
išplaukė ir jo socialinės enciklikos. 
Tai vilties išreiškimas už taiką ir 
žmonių bei valstybių bendravimą, tai 
vartai į šviesesnį žmonijos rytojų, 
statytą ant tiesos, teisybės, meilės ir 
laisvės pamatų.

“Pacem in Terris” enciklikoje nag
rinėjamos žmogaus teisės. Kiekvie
nas žmogus — Dievo kūrinys — turi 
teisę į gyvenimo laisvę, privačią nuo
savybę ir garbinimą Dievo pagal sa
vo sąžinę.

Valstybės pareigos — tarnauti visų 
piliečių gėriui ir piliečiai turi teisę 
pasisakyti už vadus ir valstybės val
dymo formą. Čia pasisakoma ir už 
Jungt. Tautų Žmogaus Teisių chartą. 
Ji turi priaugti savo uždavinių didu
mui ir kilnumui.

Ir tai pasiektina ne revoliucija, bet 
evoliucijos keliu. Per pavienius as
menis, per organizacijas ir draugijas, 
lyg gyvojo organizmo ląsteles, turi 
prisikelti meile paremtas gyvenimas, 
kurio žmonija seniai trokšta.

Dr. VI. Šimaitis, kaip vienas iš 
skyriaus atstovų, pjadarė pranešimą 
apie neseniai įvykusią Nepaprastąją

PLATAUS

PASAULIO

182

18



ateitininkų konferenciją. Pasidžiaugta ir pasidalinta nuoširdžia, darbinga ir kūrybinga neeiline konferencija.Susirinkimas pasveikino naująjį Ateitininkų federacijos vadą dr. Juozą Girnių. Sugiedoję ateitininkų hminą, skirstėsi pakilia nuotaika namo.
Jul. Smilgienė

CLEVELANDAntradienio vakare, birželio 18 d„ Clevelando ateitininkai moksleiviai sulaukė svečių. Tėvo Rafaelio Šakalio, O.F.M. globojami mus aplankė Toronto idėjos draugai-ės. Pirmasis susitikimas tą patį vakarą įvyko Ta- mulionių vaišingoje globoje. Čia susipažinome pažaidėme, pašokome ir pasivaišinę skirstėmės poilsiui. Rytojaus dieną visus viliojo saulė ir plati programa. Iš Alšėnų visi vykome į Hincley parką. Šaltas ežero vanduo įkaitusius atvėsino, o sušalusius greit gundė imtis žaidimų. Dievo gamtoje pasivaišinę savos gamybos kepsniais, sėdome į valteles. Pavargę ir linksmi saulėleidy grįžome su svečiais į namus.Antrąją viešnagės dieną supažindinome svečius su Clevelandu. Pirmiausia pasikėlėme į patį Terminal Tower viršų (42 aukštai) ir tvirtinome, kad šalia New Yorko dangoraižių, — tai aukščiausias pasaulyje pastatas. Iš ten vykome į Clevelando Sveikatos muziejų. Sveikata besidomėdami, svečiai ir namiškiai praalkom — ir čia Alšėnų vaišingumas visus pasotino. Po to lankėme Gamtos Istorijos ir Meno muziejus, kur vėl mus vakaras pasivijo.Vakaro sueigai rinkomės į Čiurlionio namus. Bendrą susirinkimą atidarė clevelandietė pirm. Stefa Alšėnai- tė, pakviesdama maldai tėvą Rafaelį. Išklausėme įdomios A. Kasulaičio paskaitos apie lietuvybės išlaikymą. Jei Dievas leido mums gimti lietuviais, jei jis leido mums išvengti vergijos ir pasiekti laisvę — tai tik jau tam, kad su pranašu maldautumėt — kad ją grąžintume Lietuvai ir tegu geriau mano liežuvis pridžius prie gomurio, negu kad aš išsižadėčiau savo tautos.Po paskaitos — diskusijos: ar grįšime į laisvą Lietuvą? Svečiai — Aldona Bušinskaitė ir Julius Podžius — buvo įpareigoti įrodyti, kad negrįši- me, kad čia gyvendami galėsime daugiau laisvai Lietuvai padėti. Namiškiai, Paulius Alšėnas ir Antanas Raz- gaitis, tvirtino, kad gerovės ir aplinkos įtakoje čia greit nutautėsime, kad grįžimas — pareiga. Jūratė Čepon- kutė ir Dalia Orentaitė įsijungė į diskusijas, bet ir vėl to laiko stoka — užsitęsusias diskusijas pakeitė viešnia Jūratė Čeponkutė, padainuodama solo apie vėją, o viešnia Aldona Bu- 

činskaitė paskaitė poemą apie rojaus gyventojų vargus. Dar vienas kitas svečio Jono Genio suorganizuotas šokis — ir sudiev sveteliai...Penktadienio rytą iš Razgaičių rezidencijos pajudėjo dvi mašinos Toronto link. Ačiū už viešnagę! Iki pasimatymo! O širdyje liūdna. Dvi dienos ir trys naktys dingo lyg kelios valandas.Dėkingi globėjams — tėvui Rafae- liui ir Romai Staniškytei — už šitą susitikimą!
A. V. R.

CLEVELANDClevelando SAS draugovei priklauso 28 nariai. Tikimės mokslo metams pasibaigus susilaukti iš moksleivių abiturientų. Dvasios vadas yra kun. Paškevičius.Susirinkimai labai ištikimai laikomi kas trečią mėnesio sekmadienį. Paskaitos įvairios. Pvz. lankydamasis Clevelande, kun. Gediminas Kijauskas panagrinėjo “Krikščioniškąją asmenybę” ir pasiūlė visą eilę įdomių knygų, kurias kai kurie nariai susidomėję tuoj pat perskaitė.Draugovė suruošusi porą iškylų ir vakarėlių. Sendraugių suruoštam koncerte prisidėjo loterijoj išleisdami R. Laniausko (pirmininko) paaukotą paveikslą, kuris suteikė per 100 dolerių. Visas pelnas buvo pasiųsta s “Ateičiai” paremti.Galvojama laikinai apsiimti mūsų prieauglio, jaunučių, globojimą. Nemažas skaičius narių jau seniai juos globoja.Ateityje? Galvojama giliau įbristi į metinę temą. Be to, numatom stipriau 
Clevelando moksleiviai susilaukę svečių iš Kanados

įtraukti kai kuriuos įmigusius narius į veiklą.
Giedrė Degutytė 

(“Gaudeamus”)

DETROITSAS Detroito draugovės nariai 1962 -63 metų veikla gali tikrai pasididžiuoti. Per paskutinius aštuonius mėnesius draugovė suruošė aštuonius susirinkimus. Be to, draugovė dar suruošusi: iškylą į Dainavos stovyklavietę Kalėdų atostogų metu, “blynų balių” Užgavėnių dieną draugovės nariams ir velykinius šokius visiems Detroito studentams. Taipogi, draugovė daug prisidėjusi prie Pax Romanos suvažiavimo Dainavoje, prie “Ateities” ir “Lituanus” vajų.Susirinkimuose metinė tema buvo nagrinėjama Detroito draugovei nepriprastu būdu, būtent, savų narių referatais. Sprendžiant iš draugovės narių entuziastiškų diskusijų po referatų, šis bandymas labai gerai pavykęs. Referatų temos buvo įvairios. “Didmiesčių vargšų kvartalai”, “Studentų ir studenčių santykiavimas”, “Gerovės valstybė” (The welfare state), “Viduramžių pasaulėžiūros ardymas” ir “Katalikų tiesioginis santykiavimas su kitais — nagrinėjant popiežių enciklikas”.Teko pamatyti filmą iš kun. P. Ce- liešiaus kelionės aplink Europą ir kartu susiėjus su skautais išgirsti iš jų apie organizacijos ideologiją ir veiklą. Kiti susirinkimai paskirti draugovės reikalams diskutuoti, pranešimams ir t. t.Paskutiniu metu draugovė suruošė Trikampio studijų dienas.
Virginija Kvederaitė 

(Iš “Gaudeamus”)
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LONDON

Anglijos Ateitininkų draugovės na
rių dalis, patekus į Lietuvių Sodybą 
per Sekminių lietuvišką sąskrydį, susi
būrė metinian susirinkiman, kurį pra
vedė S. Kasparas

Dvasios vadas kun. J. Budzeika, 
MIC, kalbėjo apie Šv. Dvasios reikš
mę katalikiškame gyvenime, J. M. 
Liūdžius sudomino įspūdžių pluoštu iš 
Azijos gyvenimo. Pasigrožėta prof. R. 
Sealey kūriniu “Sala”. Jis perteikė ir 
gražiausią D. Sadūnaitės - Sealey ei
lėraštį. Prie gautų sveikinimų pasirodė 
ir nario C. V. Občarskio eilėraštis, ku
rį autorius specialiai skyrė susirinki
mui.

Šalia viso to V. Jokūbaitis pra
skleidė revizijos popierius; pradėda
mas savo pranešimą, pasidžiaugė, kad 
draugovės veikla pagal turimas są
lygas yra gera ir šiandien jau turi su
taupius daugiau 11 svarų.

Pajudinti einamieji reikalai, kaip 
suaktyvinti labiau draugovės veiklą 
ir kaip daugiau pritraukti jaunimo į 
savo eiles.

S. A.

NEWCASTLE

Hamiltone prie Newcastelio (Aust
ralijoje) gegužės 18 d. įvyko vaka

ras, kurio programą išpildė išimtinai 
Newcastelio ateitininkai. Sendraugis 
Vytas Nekrošius vadovavo progra
mai.

Grojant muzikai, Zita Gasparony- 
tė su savo mažąja sesute Kristina 
grakščiai pašoko “Indėnų šokį”. Rei
kia pažymėti, kad Zita yra populia
ri šokėja ir australų parengimuose. 
“Lėlių šokį”, grojant V. Nekrošiui 
akordeonu, įscenizavo D. Skuodai- 
tė ir J. Nekrošienė. Po jų Zita Gas- 
paronytė šoko solo. Buvo įdomus 
ir paskutinis įscenizavimas — “Vo
verių šokis”, kurį išpildė D. Skuo- 
daitė, J. Nekrošienė ir V. Jazbutis.

Ši trumpa, bet linksma programa 
pa kėlė visų nuotaiką. Nors lijo, bet 
salėje smagiai jautėsi ir jaunimas, ir 
senimas, ir įvairiausių tautybių sve
čiai. Parengime dalyvavo gausus bū
relis vysk. J. Matulaičio ateitininkų 
kuopos dalyvių iš Sidnėjaus su pir
mininku E. Lašaičių. Gausus kitatau
čių atsilankymas iš dalies priskiria
mas ilgokam straipsniui “Litauische 
Jugend”, tilpusiam plačiajame vo
kiečių laikraštyje “Die Woche” š. 
m. 20-tame numery.

Rengėjai nuoširdžiai svečiais rūpi
nosi ir vaišino. Bufetą vedė H. 
Pranckūnas. Ateitininkės uoliai pla
tino loterijos bilietus. Vertingi fantai 
buvo suaukoti geradarių: M. Rimgau- 

dienės (du fantai), A. Bajalio, H. 
Pranckūno, J. Skuodienės ir E. Dau
gėlienės. Visus prizus, išskyrus du, 
laimėjo kitataučiai. Ruošiant užkan
džius, gražiai pasidarbavo Šalpos ko
miteto moterys savo pirmininkės J. 
Levickienės vadovybėje. Komitetas ne 
tik savo darbą, bet ir visą pelną sky
rė ateitininkų kuopai. Tuo gerbiamos 
ponios parodė tikrai didelį pasiaukoji
mą ir palankumą “Ateities” organiza
cijai. Už tai Newcastelio jaunimas 
liks joms visuomet dėkingas.

Šokiams grojo 4 asmenų orkestras, 
kuriuo visi buvo patenkinti. Kasa rū
pinosi A. Bajalis. Vakarą beorgani- 
zuojant, savo darbu daug prisidėjo 
pats kuopos pirmininkas Vytas Jaz
butis. Svečiai ir rengėjai pasisekusiu 
vakaru buvo labai patenkinti. Padėka 
priklauso programos ruošėjui ir vado
vui, kuopos vicepirm. sendr. V. Ne
krošiui, taip pat visiems aktyviai da
lyvavusiems programoje, geradariams, 
aukojusiems loterijai daiktus ir vi
siems kuo nors prisidėjusiems prie 
vakaro pasisekimo.

Tebūnie čia širdingas ačiū ir ger
biamąja: “Tėviškės Aidų” redakcijai, 
net du kartu taip įspūdingai paskel
busiai mūsų vakarą jos leidžiamojo 
laikraščio skiltyse.

Sendraugis....

Baigusieji...

Atkelta iš 181 psl.

gė Holy Redeemer gimna
ziją šiemet, o 1960 metais 
baigė Detroito Šeštadieninę 
mokyklą. Antanina yra ga
vusi stipendiją į Wayne 
Universitetą; ji yra ypatin
gai pasižymėjusi prancūzų 
kalboj; taip pat yra laimė
jusi pirmą vietą Southwest 
Detroito “poster” varžybo
se. Per visus ketverius me
tus, Antanina priklausė Na
tional Honor Society ir ėjo 
pirmininkės pareigas. Be to, 
ji priklausė prancūzų kal
bos klubui, busimųjų mo
kytojų klubui ir misijų klu
bui. Ji buvo Lietuvos kara
liaus Mindaugo MA kuopos 
narė nuo 1958 m., vienais 
metais eidama vice-pirmi- 

ninkės pareigas, be to buvo 
revizijos komisijoj. Ji buvo 
gimnazijos laikraščio re
dakcijoj ir prisidėdavo prie 
stovyklos laikraštėlių. An
tanina mėgsta skaityti, pieš
ti ir siūti. Iš muzikos sri
ties ji mėgsta džazą. Toliau 
ji tikisi studijuoti pedago
giką Wayne State universi
tete.

Saulius Sužiedėlis šiais 
metais baigė Cardinal Spell
man High School. Būdamas 
moksleivis, Saulius priklau
sė MAS Vytauto Endziulai- 
čio kuopai, ir paskutinius 
du metus ėjo kuopos pirmi
ninko ir sekretoriaus parei
gas. Mokykloje priklausė 
Sodalicijai, vokiečių ir dra

mos klubui. Sporto srityje 
Saulius žaidė krepšinį, taip 
pat mėgsta ledo rutulį ir 
tenisą. Jis redagavo stovyk
los juokų laikraštėlį, ir iš
spausdino eilėraštį Ateityje. 
Laisvalaikį praleidžia skai
tydamas geras knygas ir 
skambindamas pianinu. Jis 
mėgsta visokią muziką, 
ypatingai ispanišką. Saulius 
rašo kad jam Ateityje ge
riausia patinka Magdė Auk- 
saburnė, nes ją gali su
prasti net Eglutės mėgėjai, 
ir jis pageidautų daugiau 
jos straipsnių rasti. Saulius 
yra gavęs Catholic Univer
sity Archdiocesan scholar
ship, ir žada toliau studi
juoti Catholic University of 
America.

Dalia Chodeckaitė, gyve
nanti 3417 S. Wallace, Či
kagoje, šiemet baigė Mari
jos Aukštesniąją Mokyklą. 
Ji yra laimėjusi antrą vietą 
1960 m. Science Fair Čika
goje. Būdama Šv. Jurgio 
kuopos sekretorė ji yra pa
rašiusi straipsnių ir repor
tažų iš kuopos gyvenimo. 
Laisvalaikį ji mėgsta pra
leisti su savo šeima. Dalia 
galvoja, kad Jungtinės Tau
tos yra naudinga organiza
cija, nes padeda tiems, ku
rie yra silpni, negali be 
kitų pagalbos atsistoti ant 
savo kojų. Dabar Dalia tęs 
mokslą Northern Illinois 
Universitete.
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GALVOK! VOX POPULI

Truputį padelskime

Oras atšalo, ir jau medžių lapai 
geltonuoja. Netrukus ruduo, taigi min
tys skrenda mokyklos ir ateinančių 
mokslo metų link. Šiais metais, kaip 
ir visada, pasikartos begalinis ciklas: 
mokytojas upžduoda milžinišką užda
vinį: arba didžiausią temą parašyti, 
arba muses auginti ir kryžiuoti, arba 
vėliausias žinias iš laikraščių karpy
ti ir į sąsiuvinėlį dėti. Subruzdėjęs 
greitai nusirašai visas instrukcijas, 
specifikacijas, ir bėgi tekinas namo, 
linksmas, kupinas energijos, ir pasi
ryžęs tuoj stot į darbą. Bet namie 
atsiranda svarbiausias reikalas — ma
tote, būtinai reikia į kiną važiuoti, 
nes gali būt paskutinė proga...

Laikas sakalo sparnais perskris, ir 
šypsodamasis mokytojas praneš, kad 
rytoj uždavinėlius reikia atiduoti. 
“Nejaugi!” išsigandęs svetimu balsu 
surinki, ir bėgi į knygyną, šen ir 
ten skubindamas museles gaudai, ar
ba išsiblaškęs po visus kampus se
nus laikraščius rankioji.

Matote, kokia panika apima nekal
tą žmogų. Dėl to, aš siūlau, kad 
mokytojai nustatytų dvi uždavinių 
įdavimo datas: viena kada būtinai 
būtiniausia reikia darbus atiduoti, ir 
antra, dviem savaitėm vėliau, kada 
gali mokiniai pamažu, nesiskubinda
mi juos pradėti nešti.

R. Juozevičiūtė

Moksleiviai ir konferencija

Iš visų ateitininkų sąjungų, MAS 
yra didžiausia ir svarbiausia. Ji yra 
svarbi ne vien dėl to, kad ji turi daug 
narių, bet ir dėl to, kad jos nariai yra 
busimieji studentai ir sendraugiai. To
dėl yra lengva suprasti, kodėl moks
leivių reakcija į Konferencijos pasiū
lymus ir nutarimus yra labai svarbi. 
Iki šiol moksleiviai jokios reakcijos 
į Konferencijos pasiūlymus neturi, nes 
retas iš jų yra susipažinęs su Kon
ferencijos darbais, nors jau yra kele
tas mėnesių praėję nuo to laiko, kai 
„Ateities” Konferencinis numeris bu
vo išleistas. Aišku, atsakomybė dėl 
narių išjudinimo ir supažindinimo su 
Konferencija krinta ant kuopų val
dybų pečių, bet kai valdybos pačios 
nesidomi, tai ši pareiga pas tuos stu
dentus ir sendraugius, kurie turi ry
šių su kuopomis. Jau yra pats laikas 
šį darbą atlikti, jei ateitininkai, o 
ypač moksleiviai, norėtų pasinaudoti 
Nepaprastos Konferencijos vaisiais.

V. Šaulys

Paruošė Milda Pakalniškytė
1. Pirkėjas žiūrėjo į penkis skirtin

gus svarsčius, stovinčius prie svars
tyklių ant Jono krautuvės stalo.

— Ar tų penkių svarsčių užtenka 
jums pasverti bet kurį svorį, kokį tik 
pirkėjas paprašo? — paklausė jis.

— Dėdamas vieną ar daugiau šių 
svarsčių ant vienos svarstyklių lėkš
tės, galiu pasverti bet kurį kiekį pil
nų svarų nuo 1 iki 31 ant antros lėkš
tės, — atsakė Jonas.

Jo kaimynas Vladas, atsitiktinai iš
girdęs šį pasikalbėjimą, pasakė:

— Aš teturiu tik keturius svars
čius, bet, dėdamas juos ant abiejų 
lėkščių, aš galiu pasverti bet kokį 
kiekį pilnų svarų nuo 1 iki 40.

Kokie yra penki Jono svarsčiai ir 
kokie yra keturi Vlado svarsčiai?

2. Advokatas iškilmingai nuplėšė 
antspaudą nuo mirusio ūkininko Juo
zo testamento. Atsisėdę prie stalo su 
juo kartu buvo: ūkininko trys sūnūs
— Tomas, Mykolas ir Antanas, ir jų 
kaimynas ūkininkas Edvardas. Advo
katas paėmė testamentą ir pradėjo jį 
skaityti:

“Aš palieku septyniolika karvių 
trim savo sūnums. Karvės turi būti 
padalytos šitaip: pusė jų vyriausia
jam sūnui — Tomui, trečdalis — 
Mykolui ir viena devintoji dalis — 
jauniausiajam — Antanui.”

Advokatas padėjo testamentą, pasi
ėmė pieštuką ir pradėjo skaičiuoti. 
Tada jis pasakė:

— Tai reiškia, kad tomas gaus 
8/2 karvių, Mykolas gaus 5% kar
vių, o Antanas — 1 ir aštuonias de
vintąsias karvių. Jis nusišypsojo pa
tenkintas, kad gerai apskaičiavo.

— Jūs gal ir gerai mokate aritme
tiką, — pasakė Tomas nelinksmai. — 
Tačiau matosi, kad jūs nieko nežino
te apie ūkininkavimą. Pusė karvės 
yra pusė negyvos karvės, kuri jau ne
begali duoti pieno.

— Klaidinga yra ir jo aritmetika,
— pasakė antanas. Kai sudedi 8/2, 
554 ir 18/9, tegauni tik 16 ir 
1/18.

Trys sūnūs žiūrėjo įtartinai . advo
katą, nežinodami, ar jis iš tikrųjų no
ri pavogti 17/18 karvės. Advokatas 
pažiūrėjo į ūkininką Edvardą ir bejė
giškai patraukė pečiais.

Ūkininkas Edvardas pasiglostė barz
dą ir tarė:

— Nesikarščiuokite. Aš žinau, kaip 
galima padalyti karves pagal jūsų tė
vo norą, nenužudant nė vienos ir ne
paliekant karvių gabalų. Palaukite čia, 
kol aš nueisiu į savo tvartą.

Sugrįžęs jis parodė jiems, kaip tes
tamentas gali būti įvykdytas.

Kaip jis padarė?

Champaign, Ill. 
1963. VII. 17.

Mielieji,

Nuoširdus ačiū už birželio mėne
sio Ateitį ir Sūkurį. Viskas įdomu; 
įspūdį ypač padarė Dr. Griniaus žodis 
ir informacinis Dr. Sužiedėlio ateiti- 
ninkijos veido straipsnis Sūkuryje 
labai patiko Jūratės Barzdukaitės 
“Dvi varlės”.

Džiugu matyt didelį korespondenci
jų skyrių. Pasigendam knygų sky
riaus ir dailiojo žodžio, bei laukiam 
pasirodant jaunučių puslapio.

Su geriausiais linkėjimais tęsti pui
kų darbą.

Jūsų Kristuje
Saulė Palubinskienė

Gerb. “Ateities” 
Administratoriui 
Chicago, Ill.

Jaunieji Draugai,

Jūsų raštelyje užtikau prierašą: 
“Ačiū už palankumą “Ateities” žur
nalui.” Tie žodžiai mane sujaudino. 
Iš jų pajaučiau, kad Jūs netik admi
nistruojate “Ateitį”, bet ją ir mylite. 
Mylite taip, kaip ir aš ją myliu jau 
53 metai... O gal net ir labiau?..

Prieš 53 metus Ateitininkų organi
zacija ir Ateitis buvo tik gimę. Šian
dien ji gyvuoja daugelyje valstybių. 
Neabejoju, kad jos idėjos gyvos ir 
veiksmingos pavergtoje tėvynėje.

Tad aš jums dėkoju, kad jūs neša
te mūsų vėliavas į ateitį, kad mūsų 
idėjas jūs auginate netik savyje, bet 
ir sėjate į būsimos kartos žmones.

Linkiu Jums sėkmės.
Tespindi neužgestamai Jūsų sąmo

nėj stebuklus darantys žodžiai Visa 
atnaujinti Kristuje.

Tedrasina jus šimtų ateitininkų-kan- 
kinių kraujas pralietas kovoje už 
Kristaus Saulę, už laisvą žmogų, lais
vą lietuvį ir laisvą gimtąją šalį!

Su giliu nuoširdumu
Domas Jasaitis

Kovo mėn. Ateityje man labai pa
tiko:

Vatikano Il-ras Visuotinis Bažny
čios Susirinkimas;

Pasaulis be blizgučių;
Spaudos apžvalga,
“Motinos Palaima”.

J. K.
Roma, 1963. IV. 29.
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Kolektyvas:Mirga PakalniškytėNijolė DiminskytėJurgis Bradūnas

Labas, mielas “Sūkurio” skaitytojau,
Ar girdėjai, kad “Sūkurys” turi naują redakciją? Jei ne, tai 

noriu pristatyti. Mat, kiekvienam darbas nusibosta. Taip ir senoji 
“Sūkurio” redakcija pavargo, o gal norėjo ir kitiems leisti redakto
riais pabūti. Gal ir taip. Bet faktas, kad vieną kartą grupė vaikų 
buvome pakviesti į “Ateities” spaudos susirinkimą. Buvo gan įdomu 
pasiklausyti kitų ir patiems pasikalbėti. Vienas iš vyresniųjų mums 
kalbėjo, kad turėsime sekti jų pėdomis ir redaguoti “Ateityje” 
“Sūkurį”. Tada nesijaudinau ir maniau, kad gal visai nesunkus tas 
darbas: juk kiti draugai prirašys, o mes tik turėsime parinkti, kas 
geriau tiktų. Aš nei kiek nesijaudinau ir grįžau namo visai lengva 
širdim. Bet kai už kelių savaičių buvau pakviestas nuvykti pas vyr. 
“Ateities” redaktorių, jau širdis sudrebėjo. Tada ir prasidėjo vargai. 
Toks vyrukas, vardu Petras Kaufmanas, labai šaltai ir džentelme
niškai mums pasakė, kad esame “Sūkurio” nauji redaktoriai. Taip 
mus ir pagavo. Mūsų vardai: Mirga Pakalniškytė, rašo Tiriąs Pra
nešėjas, Nijolė Diminskytė tvarko Kelionę Aplink Pasaulį, Jurgis 
Bradūnas — literatūrinių veikalų redaktorius ir aš, Leonas Valaitis, 
norėdamas ištrūkti iš betkokio darbo, sutikau būti vyriausiu “Sū
kurio” redaktorium.

Visa nauja “Sūkurio” redakcija labai prašo ir Tave, mielas 
skaitytojau, siųsti savo visą kūrybą redakcijai, kad ji turėtų ma
žiau rūpesčio ir darbo, o Tau būtų įdomiau skaityti. Laukiame dau
giau bendradarbių.
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Argen+inos

jaunimas

NIJOLE DIMINSKAITE

(y

Argentinos respublika savo plotu (2.808.492 knf) ir gyventojų skaičiumi (apie 20.5 mil.), po Brazilijos yra antroji Pietų Amerikos valstybė.Tačiau tikrąjį krašto charakterį sudaro žmonės. Visame krašte yra žinomi gaučos ir paisanos, tai žemdirbiai, milžiniškų galvijų bandų prižiūrėtojai, laukinių žirgų gaudytojai. Jų gyvenimas tampriai surištas su žirgu, kuris gaučių nešioja po plačias stepes. Žirgas gaučui nėra vien tik susisiekimo priemonė, bet ir jo draugas. Po dienos darbų, gaučius pasideda balną po galva, ir virpindamas gitarą, didingo ambu medžio pavėsyje ar prie savo vargingo namelio-rancito, išdainuoja patirtus džiaugsmus bei vargus. Jis dainuoja, kad nuvyto pakelėje ramunės, jo mergaitei iškeliavus, apie gimto krašto grožį, nakties ramumą, apie skausmą, kuris tartum rožės spyglis žeidžia ir kaip narsiai kovojo vyrai šalia San Martino, siekdami kraštui laisvės. Gi karnavalo (Užgavėnių) metu jis jaučia tarytum verdančio kraujo garus ir nuo carnavalito šokimo (liaudies šokis, ilgas ir komplikuotas) kylančias dulkes.Gaučo dirba tiek, kiek jam patinka, dažniausia dideliems dvarininkams, pats būdamas be didelių ambicijų įsigyti savo nuosavybę. Darbdavys jo perdaug prie darbo nespaudžia, nes tai būtų beprasmis dalykas. Gaučo priespaudos nepakenčia. Dirbdamas laisva valia yra nuoširdus, ir jo darbas yra našesnis.Šalia gaučio yra antra simpatinga figūra, tai juodaplaukė ir tamsiaakė paisan-kaimietė. Ji puikiai valdo žirgą, svaido ugningus žvilgsnius ir yra gera šokėja. Šokyje ji tarytum verpetas, tai vėl lyg švelnus vasaros nakties vėjelio dvelkimas. Vargas tam, kuris paisaną apvilia. Tada jos gili meilė pasikeičia į baisų kerštą. Šitas paisanės savybes apdainuoja dainininkas — ei trohador. Tačiau niekados neteko girdėti, kad būtų minimas paisanės darbštumas, neteko matyti jos gėlių darželio, nes jai pakanka laukų gėlių, o ten, kur gamta skurdi, ją pradžiugina kristalinis tekančio upelio vanduo. Jai pakanka mėnulio žaidimo vandens veidrodyje.Laikui bėgant, dalis sodiečių persikėlė į miestus. Daugiausia į uostų miestus, nes ten daugiau galimybių neparuoštam darbininkui darbą gauti. Pamažu susiforma

vo naujas miestelėno tipas — ei portenjo (uosto gyventojas). Šis žmogus daugiau rafinuotas, dažnai užkrėstas neigiamų, importuotų savybių, tačiau nepraradęs įgimto vaišingumo bei emocingumo. Argentinietis nepripažįsta suvaržymo. Sodiečio santykiai su Dievu primityvūs: jis iš Dievo reikalauja visokeriopos pagalbos bei užtarimo, net ir žudantis jaučia Dievo artumą ir jo daromos savižudybės “supratimą”, tačiau Dievui nejaučia ir neturi jokių pareigų. Dar blogesni reikalai su mieščionimis. Nors Argentina yra 90% katalikiškas kraštas, tačiau praktikuojančių katalikų yra labai mažs nuošimtis. Pvyzdžiui Buenos Aires mieste praktikuojančių katalikų yra tiktai 2%, kurių daugumą sudaro senos su tradicijomis šeimos. Blogą pavyzdį bei įtaką, šia prasme’ daro ir kaikurie imigrantai, daugumoje ispanai bei italai. Nuostabu, kad tokių katalikiškų kraštų emigravę žmonės, yra daugumoje, jei ne bedieviai, tai indiferentai. Galima drąsiai sakyti, kad Argentinos katalikybė yra pagoniškoje stadijoje. Padėtis yra dar ir dėl to bloga, kad trūksta pašaukimų kunigo luomui. Vienas kunigas turi aptarnauti labai didelį skaičių gyventojų.Krašto ekonominė padėtis yra labai sunki. Todėl aišku, kad gyventojuose be stipraus religinio pagrindo yra puiki dirva komunistinei sėklai plėstis. Šią padėtį puikiai išnaudoja komunistai ir jie, organizuodami nuolatinius streikus bei vykdydami sabotažo aktus, kraštą ir gyventojus veda į didelį vargą.Koks gi yra Argentinos jaunimas, augąs tokiose sąlygose? Koks senimas, toks ir jaunimas. Tik retais atvejais galima kalbėti apie praktikuojantį katalikišką jaunimą. Daugumoje katalikiška praktika pasireiškia šiais atvejais, kai tėvai pakrikštija gimusį vaiką, vėliau su didelėm iškilmėm priveda pirmosios Šv. Komunijos ir šliū- bo. Mirusįjį tik praveža pro bažnyčią. Lavonas laidojamas laike 24 valandų.Kitaip su studijuojančiu jaunimu. Buenos Aires mieste neseniai yra įsteigtas katalikiškas universitetas, dėl kurio įsteigimo ilgą laiką vyko dideli kivirčai ir nesutarimai. Tačiau nepaisant visų trukdančių veiksnių, šis universitetas buvo įsteigtas ir šiais metais išleido pirmąją savo laidą. Jų tarpe vienu iš pirmųjų baigė žinomo Argentinos lietuvių veikėjo Igno Padvalskio sūnus — Kęstutis Padvalskis. Valstybiniame universitete veikia įvairios studentų organizacijos: Medicinos fakultete vyrauja komunistai, gi Teisių fakultte katalikų J.U.C. (Juventud Uni- versitaria Catolica). Tačiau jų veikimas nėra simpatingas, nes perdaug yra kišamasi į politiką. Yra ir Katalikų Akcija. Be to, labai simpatingas ir naudingas veikimas pasireiškia A.M.A. (Agrupation Misionera Argentina) organizacijoje. Jų tikslas yra nešti ir skleisti Kristaus Evangeliją į tolimiausias ir labiausiai apleistas vietoves. O jų yra! Idėja gimė prieš 7 metus, kada du jauni jėzuitai apsigyveno krašto gilumoje. Jie ten rado geraširdžius žmones, kurie gyveno labai neturtingai ir primityviai. Jų nebuvo pasiekę krikščionybės spinduliai. Veikimo dirvos plačios, tačiau trūksta darbininkų. Buvo pradėta organizuoti grupes pasišventusių jaunuolių, kurie savo atostogas aukoja misijoms. Dabar jau yra apie dvylika grupių, kiekvienoje maždaug po 25 asmenis. Jie iškeliauja į apleistas vietoves, pasistato palapines ir ieško žmonių. Grupės mišrios — vyrai ir merginos su kapelionu. Šie jaunuoliai skleidžia krikščionybę, moko praktiškų darbų ir savo gražiu pavyzdžiu bei pasiaukojimu auklėja vargingus ir tamsius tolimų vietovių gyventojus. Reikia manyti, kad esant pakankamai jėgų, šis darbas bus kraštui tikra palaima, kraštui, kurio miestas nukrikščionėjo, supagonėjo, o krašto giluma dar nėra pažinusi Dievo žodžio bei Jo mokslo.Kaip gi gyvena lietuviškasis jaunimas šiame įdomiame, bet nelaimingame krašte? Sakoma, kad į Argentiną imigravo apie 30.000 lietuvių (žinios nepatikrintos). Aktyvių lietuvių belikusi maža saujelė. Stiprią įtaką į imigran-187
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tus padarė ūkinės depresijos laikais komunistai ir supa- gonėję miesčionys kaimynai. Pagaliau, apie 70 metų Argentinos gyventojus veikė laicistinė dvasia (mokyklose nebuvo dėstoma tikyba). Mūsų imigrantai, atvykę iš Lietuvos sodžiaus, susižavėjo didmiesčių prašmatnybėmis ir pasisavino nesveikų įpročių iš savo vietinių kaimynų. Atitolo nuo bažnyčios. Bet kadangi neprarado savo įgimto darbštumo, tai jie, nepaisant ir sunkiausių ūkinių laikų, ekonomiškai geriau susitvarkė, nei jų vietiniai kaimynai.Tėvų Marijonų pastangomis ir Šiaurės Amerikos lietuvių pinigine parama, buvo pastatyta pirmoji lietuvių katalikų parapijos bažnyčia Buenos Aires priemiestyje Avellanedoje. Tai daugiausia darbininkų rajonas. Jis yra vargingas, net nevisos gatvės grįstos, tačiau Aušros Vartų Švč. Panelės bažnyčia su savo gražia seselių Kazimierie- čių vadovaujama mokykla yra netik tos apylinkės, bet visų lietuvių kultūrinio, tautinio ir religinio gyvenimo centras. Čia yra leidžiamas tėvų Marijonų laikraštis “Laikas”.Po Antro Pasaulinio Karo į Argentiną imigravo keletas šimtų energingų tremtinių, šie imigrantai įnešė naujo vėjo į lietuvišką koloniją. Visas veikimas labai pagyvėjo. Žmonės, kurie buvo nutolę nuo savo bažnyčios ir tautos, dabar tarytum atgimė. 16-tos Vasario proga gražioji Aušros Vartų bažnyčia būdavo pilnutėlė iš plačiausių apylinkių suvažitvusių lietuvių. Jau iš anksčiau veikė lietuvių katalikių moterų ‘Birutės” draugija. Įsisteigė skautų draugovė ir tautinių šokių grupė. Pradėjo veikti lituanistinės mokyklos. Aišku, viso šio veikimo negalima palyginti su Š. Amerikoje gyvenančių lietuvių veikimu. Ten kiekvienas darbas reikalavo didžiausio pasiaukojimo, nes nebuvo bute telefono, o kelionei reikėjo naudotis autobusu, arba traukiniu. Nebuvo pasirinkimo kokiai organizacijai priklausyti, tad ir jėgos buvo daugiau sukoncentruotos bendram lietuviškam darbui. Lietuviai vietinių tarpe turi gerą vardą. Vykstant 14-kos Europos tautų festivaliui, lietuviai, išpildydami meninę programą, paliko gražų įspūdį, pralenkdami kitas tautines grupes.Tėvai Marijonai Cordobos kalnuose kiekvieną vasarą organizuoja jaunimo stovyklas.

Nebūtų galima pasakyti, kad Argentinoje nepasireiškia nutautėjimas. Jis paliečia visus imigrantus, visur ir visada. Tačiau po II Pasaulinio Karo pasireiškęs stiprus lietuviškas veikimas, paveikė to laiko vaikus. Senieji veikėjai pailso, dauguma tremtinių persikėlė į Š. Ameriką. Iš ano jaunimo dalis baigė mokslus ir pamažu pradėjo reikštis gražiu organizuotu lietuvišku ir katalikišku darbu. Jie įsteigė Ateitininkų Sąjungos skyrių. Tebetęsia tautinių šokių grupės pasirodymus, dalyvauja įvairiuose parengimuose. Visa tai matant, vyresniesiems veikėjams negaila paaukotų jėgų. Be Buenos Aires — Avellanedos yra dar ir kiti kultūriniai bei religiniai centrai: Berisse, Rosario, Cordoboj, Villa Lugano. Daugumas šių centrų yra vadovaujami tėvų Marijonų. Cordoboj yra seselių Kazimierie- čių naujokynas.Nepaisant parodyto didelio pasišventimo, lietuvių jaunimo veikimas yra labai ribotas jau vien dėl labai sunkių ekonominių krašto sąlygų. Susisiekimas labai brangus, nuotoliai labai dideli. Tačiau reikia džiaugtis, kad ir mažu šių pasišventėlių būreliu.Tenka pažymėti keletą Argentinoje gimusių ir užaugusių veiklių lietuvių. Iš jų pirma vieta tenka Zeferinui Juknevičiui. Tai reto idealizmo ir pasišventimo žmogus. Ilgametis Lietuvai Išlaisvinti Centro pirmininkas, lietuviškos Radio Valandėlės vedėjas, daugelio lietuviškų knygų vertėjas ispanų kalbon ir kitų lietuviškų organizacijų aktyvus veikėjas. Nors savo amžiumi išėjęs iš jaunuolių gretų, šiemet švenčia savo 50-tuosius metus, bet savo idealizmu, toli pralenkiąs ne vieną jaunuolį. Tai sektinas pavyzdys kiekvienam svetimame krašte gyvenančiam jaunuoliui bei jaunuolei. Šiais metais Buenos Aires universitetą baigė Gracielė Bukevičiūtė, kuri jau seniai yra įsijungusi į lietuvišką veikimą, o baigusi mokslus važinėja su paskaitomis po lietuviškas kolonijas. Toliau seka mokytoja Vanagaitė ir keletas kitų jaunuolių. Tiesa, susipra- tusio ir lietuviškai nusiteikusio jaunimo būrys Argentinoje nėra gausus, bet jis vykdo didelį darbą. Jie netik atstovauja pačiu gražiausiu ir kilniausiu būdu svetimame krašte lietuvių tautą, bet gina jos reikalus ir už juos kovoja, taip sunkiu mūsų tautai metu.

O buvo tai dar visai netolimoje praeityje... 
Kaip šiandien prisimenu Joninių iškilmes Ram- 
byne...

Joninių išvakarės. Visi keliai ir takeliai ve
da senojo Rambyno link. Saulė jau nusileidus, 
ir toks malonus vasaros vakaras tiesiog traukia 
keliauti. Išsiruošiame visas būrys kaimo jauni
mo. Kaip smagu keliauti draugų būryje! Dainos, 
juokai, linksmi pokalbiai sutrumpina kelionę. Gir
dėti kažkur šunelis amsint, ten toliau svirtis 
girgždant, o čia lakštingala vakarinę traukia...

Štai ir Rambynas jau turįs nemaža svečių. 
Tolimesnieji jau senokai atvykę, o artimesnieji 
tai štai dar tik dabar atlinguoja.

Čia, susitikus seniai matytus pažįstamus, 
nė nejunti, kaip greit laikas prabėga, programa 
prasideda. Choristai, šokėjai, vaidintojai pilni 

entuziazmo, išpildo programą kuo puikiausiai. 
Atėjus dvyliktai, mergaitė tautiniuose rūbuose 
uždega laužą. Tuo tarpu, kiti jau skuba paparčio 
žiedo ieškoti. Kiekvienas širdy trokšta tapti daug 
žinančiu, kiekvienas trokšta, kad atsitiktų taip 
kaip tam ūkininkui kitados... įsiristų paparčio 
žiedelis į batą. Po kiek laiko grįžta visi nieko ne
radę ir labai pavargę.

Paskiau muzika, šokiai, dainos, netilsta iki 
ryto, kol pagaliau pradedama skirstytis į na
mus. Vėl pasipila žmonių daugybė apylinkės ke
liuose.

Ar taip būdavo, ar ne — aš nežinau, bet 
man tai taip teko švęsti Jonines Rambyne, ir tos 
iškilmės man paliko neišdildomą įspūdį.

Buvusi.188
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TIRIĄS

PRANEŠĖJAS

Mielas skaitytojau,Aš esu šio skyriaus nauja redaktorė. Jis vadinasi “Tiriąs pranešėjas”, nes jis tiria ir praneša lietuviško jaunimo idėjas ir galvoseną.Šiame SŪKURIO numeryje Jūs su- žinojot kitų jaunų žmonių svajones. Jeigu Jūs panorėtumėt išpasakoti SŪKURIUI savo svajones, užadresuokit 

jas: Mirgai Pakalniškytei, 3948 So. Artesian, Chicago 32, Ill.Kitam numeriui mūsų tiriąs pranešėjas pateiks jaunimui kitą klausimą: “Kada Tau patiktų gyventi, t. y. kokį istorijos įvykį Tu norėtumei savo akimis pamatyti ir pergyventi?”Iki pasimatymo, Šio skyriaus redaktorė

M. PAKALNIŠKYTE

Mes, jauni, svajojameYra dažnai sakoma, kad jaunystė esąs tas žmogaus gyvenimo laikas, kai jis ištisas dienas svajoja apie kilnius darbus, kuriuos jis galėtų atlikti, ir augštus siekimus, kuriuos jis galėtų įvykdyti, jei jam netrukdytų jo aplinka.Dažnai jaunimui yra prikaišiojama, kad jis nieko nedirbąs, o tik apie niekus sapnuojąs ir svajojąs.Ar jauni žmonės tikrai yra tokie tinginiai, kaip vyresnieji kad sako? Ar jų svajonės tikrai nėra jokių pastangų vertos?SŪKURYS, domėdamasis šiomis problemomis, patiekė jaunimui klausimą: “Kokia yra tavo svajonė, ir kaip tu galvoji ją įvykdyti?”

— Aš turiu daug svajonių, bet ta svajonė, kurios įvykdymui aš dabar labai sunkiai dirbu yra būti garsiu gamtos mokslininku ir išrasti įvairių daiktų, kurie palengvintų žmogaus gyvenimą. Todėl aš dabar labai sunkiai mokausi.
— Man patiktų, kad lietuviai visame pasaulyje susiorganizuotų ir pakeltų tokį triukšmą reikalaudami Lietuvai laisvės, kad rusai pesrigandę greitai išdulkėtų iš mūsų krašto ir daugiau į jį niekuomet nebegrįžtų. Kad ir mano pačios balsas tame triukšme dalyvauti galėtų, aš dabar tam ruošiuosi, stengdamasi kiek daugiau sužinoti apie Lietuvą, eidama į šeštadieninę mokyklą.
— Kai aš užaugsiu, ištekėsiu ir turėsiu didelį šeimą. Todėl, kai baigsiu mokslus keliausiu ir susiieškosiu sau gerą vyrą.

— Bijau, kad mano didžiausia svajonė niekada neišsipildys. Jau esu 11 metų, o dar nė vienas berniukas neišvedė manęs į kiną ar kitur pasimatymui. Visai nepasitikiu savimi, nes nesvarbu, kiek aš šypsaus ir akimis mirkčioju, dar nė vienas berniukas nė nepažvelgė į mane.
— Aš norėčiau būti Lietuvos prezidentu, bet tai būtų labai sunku įvykdyti, nes pirma reikėtų išlaisvinti Lietuvą.
— Aš norėčiau būti geriausias mokinys mokykloje visai nesimokydamas. Tas yra neįmanoma (pamėginau praėjusiais metais ir man nepasisekė) todėl šiais metais uoliai mokysiuos ir būsiu pirmas mokinys.

Štai keletas atsakymų j jį:— Mano didžiausia svajonė yra ką nors padaryti, kad aš būčiau įamžinta į istorijos knygas, ir žmonės, man mirus, mane minėtų, kaip dabar yra minimi Einšteinas ir Niutonas. Dėl to aš dabar mokausi.
— Aš dažnai galvoju, kad jei aš būčiau gražus, puikaus kūno sudėjimo ir mergaitėms patikčiau, mano visi rūpesčiai baigtųsi, ir aš būčiau tada ramus. Dėl to aš planuoju kas savaitę lankyti VicTanny’s Klubą.
— Aš noriu pažinti viso pasaulio kraštus ir žmones. Todėl baigusi mokslus, aš apvogsiu banką ir su pavogtais pinigais keliausiu aplink pasaulį.

— Aš noriu būti gerbiamas žmogus kaip Ensenhoweris. Todėl sieksiu tobulumo.
— Aš noriu būti senmergė — netekėti ir būti veikli ateitininkė. Mano didžiausia svajonė yra pamatyti laisvą Lietuvą.
— Kai buvau dar mažas, mane sužavėjo filmų pasaulis, ir aš dar tebesvajoju, kaip man pasidarius aktorium kaip Yul Brynner. Aš jaučiu, kad turiu daug talento. Esu nusiskutęs galvą ir kas dieną atsistoju prieš veidrodį ir stebiu, kaip greitai aš moku savo veido išraišką keisti. Labai didžiuojuos, kad aš moku tikras ašaras lieti, kada aš tiktai noriu.

Įelektrintas
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Ankstyvus rytas. Lauke medžių lapai tyliai šlama. Kur-ne-kur paukštis sučiulba. O barake visi kietai sumigę. Patikrinu laikrodį: be šešių septynios. Ir dargi visi miega! Bet nėra ko stebėtis, juk lovoje taip šilta ir gera. Greit apsirengiu. Bakstelėju su alkūne beknarkiančiam draugui. Jis kažką sumurma ir apsiverčia ant kito šono.— Kelkis ir greit apsivilk! — aš jam sakau: — juk po kelių minučių reikės bėgti iš čia. Ar tu nori vėl kaip vergas su pižama tą nepakenčiamą mankštą daryt?

BŪDINGAS

RYTAS

— Tuoj. — jis atsako ir išlipa iš savo guolio.Apsirengę vėl įšokame į lovas, bet staiga sušvilpia komendanto Antano Gilvydžio skardžiai spiegiantis švilpukas.— Kelkitės ir greičiau į mankštą! — rėkia komendantas.Šiuo laiku visas barakas pradeda šnekėtis.— Kokia šiandien vakarinė programa? — Klausia pirmas.Koksnors laužas. — atsako antras.— Rupūs miltai! — pyksta trečias.Kai komendantas apsisuka į kitą pusę, aš su draugu išsprunkam pro šonines duris.— Brrr... kaip lauke šalta! — nusiskundžia draugas.Mudu nuslenkam į krūmus barako 

užpakaly ir laukiam. Po poros minučių girdime sporto vadovo Raimundo Čerškaus negailestingus žodžius:— Bėkite, po du, greičiau!Vėliau, jau sporto aikštėje, girdisi vos gyvų stovyklautojų sunkūs žingsniai. O sporto vadovas vėl rėkia:— Po du, skaičiuokite, po du!O mums tų vaikų taip gaila! Klausome toliau.— Ein zwei, ein zwei! — dėl įvairumo šaukia stovyklautojai.Po penkioilkos minučių vėl stovyklautojai bėga, bet šį kartą jau atgal į baraką. Kai visi susirenka barake, mes įsijungiame į jų tarpą, ir niekas nežino, kad mes keletą minučių buvome pradingę.

DAINAVOJE

Tėvas už godumą ir nešvarumą sako sūnui:“Jonuk, tu esi paršas. Ar žinai, kas yra paršas?”Miestiečio sūnus: “Taip, tėveli. Paršas yra didelio kuilio sūnus.”“Džimai, tu šiandien labai apsitaškęs”.“Taip, pone”, aiškinasi Džimas. “Kaltas — šaltas oras. Kad truputį apšilčiau, vakar truputį išgėriau su draugais. Beieškodamas kelio namo, paklydau, kol atsidūriau kažkokiam keistam name. Kadangi aš buvau išvargęs, tai aš ir atsiguliau ant kažkokio minkšto daikto. Kai rytą praveriu akis, žiūriu, kad aš esu tvarte ir guliu ant šiaudų šalia kiaulės.Pagalvok, kokia man gėda, tuo laiku prasiveria durys ir jose pasirodo ponas Finigan, mūsų parapijos za

kristijonas. Pasipiktinęs jis ir košia per dantis: “Žmogų pažinsi iš to, kokį jis sau draugą pasirenka”, ir staiga nusisuko nuo manęs ir nuo kiaulės.“Na, ir tada tu, žinoma, nieko nelaukdamas atsikėlei iš šiaudų, ar ne?” teiraujasi smalsiai draugas.“Jau rengiausi, bet kiaulė tai padarė greičiau.”Ji: “Ar aš ta pirmoji ir vienintelė, kurią tu bučiuoji?”Jis: “O taip, žinoma. Be to ir gražesnė už kitas!”Piktas tėvas: “Ką gi tu manai, leisdamas sau mano dukterį parvežti namo 3 vai. ryto?”Švelnus jaunuolis: “Deja, ilgiau nebegalėjau, pone. Septintą vaalndą jau turėjau būti darbe”.

Policijos valdininkas: “Koks tavo vardas, juodi?”Negras: “Georgas Džimas Sitting- Monkey”.Valdininkas: “Ar negalėtum pats pasirašyti?”Negras: “Well, ne pone, bet tai niekuomet nereikalinga, nes aš moku padiktuoti, o tada jau ir bet kas parašo”.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦»♦♦♦♦♦♦«Kaip matot, šitie juokai nelabai juokingi. “SŪKURIO” redakcija niekaip negalėjo surasti juokingesnių. Labai prašom, maldaujam, kad juokdariai prisiųstų geresnių. Rašykite:“SŪKURYS”6641 So. Maplewood Ave.Chicago, Ill.60629190

26



Jaunučiai stovyklautojai Dainavoje

STOVYKLOS RYTAS

šešta valanda ryto. Dar valanda prieš skambučiui suskambant, bet mergaičių barake jau girdimas šnibždėjimas. Kodėl? Nėra jokio specialaus reikalo, kad taip anksti mergaitės atsibustų. Važiuodamos j stovyklą visos manė, kad bus taip sunku atsikelti, nes namuose, žinoma, visi iki dešimtos valandos miega. Bet kai atvykom čia, greit sužinojom, kad taip nebus. Rytais stovykloje yra šalta ir tas nepaprastas šaltis mus prikelia. Tai apie šeštą valandą pusė mūsų barako jau nubudusios. Vadovės pyksta! Sako: “Kodėl jūs nemiegat ilgiau? Jeigu jūs nenorit miego, tai nors pasigailėkit mūsų!” Stovyklautojos galvoje sprendžia, kodėl tos vadovės taip nuvargusios. Juk, jeigu eitų gulti tuo pačiu laiku kaip mes, tai jos tikrai išsimiegotų. Paklaustos pas teisina, kad turi posėdžius vakare ir mums programas suruošia. Vadovės mano, kad mes aklos, akių neturim. Jeigu eina j posėdžius, kodėl kartais mes jas matom vakare apsivilkusias ilgom kelnėm ir šiltais megstukais? Argi taip šalta salėje.Pagaliau septinta valanda. Išvargu

sios vadovės kelia atsilikusias miegales ir kitas. Šaukia: “Labas rytas, mergaitės, į mankštą!”, bet be jokio entuziazmo. Mes seniai jau pasiruošusios išbėgom j lauką, stojam į ratuką ir darom vikrią mankštą? Ar aš sakiau, kad mes mergaitės? Na, gal kelios, bet sunkiausią mankštą daro vadovės. Ot, tai juokas mergaitėm! Mes suradom atsakymą, kodėl vadovės daro gyvesnę mankštą, nes joms trunka ilgiau išsijudinti iš ryto. Rei kia atjausti vargšes. Jos gi vyresnės, daugiau metų problemų laiko ant pečių.Po mankštos visos ruošiasi j šv. Mišias. Mums duoda 45 min. susitvarkyti. Jau penkios minutės prieš Mi- š as, beveik visos mergaitės nubėgusios, tik trys pasilikusios. Kaip kiekvieną dieną, tos trys paskutinės. Reikia plaukus susišukuoti, veidus tin kuot;. Vadovių paklaustos, kodėl jos vis paskutinės, atsako: “Užtat mes ir gražiausios!” Nusijuok'a ir išbėga. Va dovės, pasilikusios apmąstyti, ką su jomis daryti, pačios pavėluoja j Mišias.Vieną d'eną pastebėjom, kad Mi

šiose nebuvo berniukų. Priežastis buvo tokia — berniukų vadovai pramiegojo ir jų laiku neprikėlė. Kunigas pradėjo Mišias be jų. Tik per evangeliją atsirioglino miegaliai. Kunigas atsisukęs sakyt pamokslą, nusišypsojo berniukų link, ir viskas buvo pamiršta.Po Mišių visi išsirikiuojam lauke ir sugiedam Lietuvos himną, kol vėliava yra keliama. Paskui būna pusryčiai ir kita dienos programa. Tai tokie buvo ryto svarbesni įvykiai.Galėčiau prirašyti knygą apie visokiausius įvykius stovykloje, bet tiek vietos neturiu. Tik vieną dalyką tikrai noriu parašyti — visus, visus kviečiu į ateitininkų stovyklą. Jei dar nebuvote, tai būtinai nuvažiuokite. Aš jau septintą kartą važiavau ir dar kitais metais žadu važiuoti. Kartu kviečiu ir į žiemos stovyklą, kuri šiais metais įvyks Dainavoje. Galiu jau dabar tikrai pasakyti, kad ji ir jums patiks! Prisiekusi stovyklautoja
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