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aunystė nėra pasiruošimas gyvenimui.

Jaunystė yra gyvenimas.
Kiekvienais savo metais
Aš turiu gyventi pilną gyvenimą.
Naujieji metai man atneša progą —
Priartėti prie to,
Kuo aš galiu tapti.

1.1.T. SNA ' ' 'N£M f . .DO
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KOVON 
UŽ 

GERESNĮ 

PASAULĮ

Ištrauka iš paskaitos, skaitytos Chicagos 
studentų ateitininkų Gavėnios Seminare.

KUN. SIMAS RAZMUS

Siek tai, ko vyzdis nepasiekia,
Laužk tai, ko protas nepajėgia.

Mūsų gyvenimo užduotis ir darbas yra pajungti pri
gimtį, ja pačia pasinaudojant, išlaikyti žmonių draugys
tę talkos tikslu ir visados užtikrinti savęs pergalę. Visa 
tai pasiekti nėra lengva. Gyvenimas yra nuolatinė kova, 
nors šen ir ten pastebime vieną kitą laimėjimą. Tie lai
mėjimai yra tik laimėjimo šešėliai, kartais gal net tikri 
pralaimėjimai. Konstantino triumfas nebuvo Kristaus 
triumfas, o tik atidarymas durų j laisvę, laisvai kovoti. 
Kristus per amžius, kiekvienoje kartoje yra kovojantis, 
ir kova vyksta už kiekvieno sielą. Laimėjimas yra tik 
amžinybėje. Todėl Bažnyčia ir yra kovojanti ir trium
fuojanti.

Mūsų laikai yra žinomi kaip nesaugumo laikai: ka
rai ir karų gandai siaučia ne tik kontinentus, bet ir žmo
nių protus ir širdis. Apdraudos kompanjos užtikrna sau
gumą (žinoma, tol, kol turi pinigų), valdžia prižada ger
būvio saugumą (žinoma, tol, kol tu moki mokesčius); pa
saulio demokratijos kovoja už laisvę tautose, tarptautinis 
komunizmas verčia vergijos pančiais pažadėtąjį žemės 
rojų. Šitoje pažadų sukeltoje audroje dažnai pasigirsta 
balsų, pripažįstančių žmogaus nepajėgumą susidoroti su 
faktais ir savim pačiu.

Kai žvelgiame į šių dienų krikščionybę, randame ją 
nevieningą, susiskaldžiusią. Mes matome krikščionybę 
neatsiekusią savo tikslo žmonių širdyse. Didieji krikščio
nybės principai neįsišaknyja žmonių gyvenime.

Kur krikščionių vienybė?

Krikščionybė skelbia: tikėk, vilkis, mylėk. Tikėti 
reiškia atiduoti savo protą į amžinosios Tiesos mokyklą. 
Viltis reiškia nusikratyti bet kokia baime dėl savo liki
mo. Mylėti reiškia venybę su Dievu ir jo protingais kū
riniais. Ar daug viso šito randame tkrovėje, gyvenime? 
Paskutiniųjų keturių šimtmečių laikotarpyje krikščionys 
vedė karštą argumentų kovą prieš vienas kitą. Londono 
savaitinis “The Tablet" kreipiasi į besiginčijančius ir sa
ko, kad tiesos ir meilės principai ginče turi būti išlaiko-
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mi sveiki. Tokiu būdu katalikai galės įrodyti kitiems 
krikščionims, kaip galima eiti prie tiesos jų nepažeidžiant 
Tuo pačiu metu katalikai turi išmokti patiekti tiesas 
priimlioje formoje, kad lengviau įtikintų kitus, jog Kata
likų Bažnyčiai buvo suteikta ypatinga privilegija išsaugoti 
nepaliestą tiesą.

Prancūzų mėnesinis “Missi”, norėdamas įrodyti 
krikščionybės susiskaldymą, įdėjo savo puslapiuose ke
turiasdešimt nuotraukų ir uždėjo antraštę: “Visi suvieny
ti to paties krikšto, nešioja krikščionio vardą“. Po ant
rašte sugretintos šių asmenų nuotraukos: Kruščevo, ku
ris gerai mokėsi katekizmo, ir popiežiaus Jono; Tito (ku
ris taip pat gerai mokėsi katekizmo-) ir Francois Mau- 
riac, Brigitte Bardot ir Fidel Castro, dr. Visser t Hooft 
ir Francoise Sagan, kardinolai Višinskį ir Mindszenty.

Mus gąsdina nelygi proporcija tarp krikščionių ir tų. 
kurie turėtų būti krikščionimis. Krikščionybei gręsia pa
vojus tiesioginiuose persekiojimuose arba, kaip Vokieti
jos vyskupai pavadino, “praktiškajame materializme“. 
Didžiausias pavojus yra komunizmas, įtikinąs pasaulio 
mases, kaip greit ir lengvai galima nugalėti neturtą ir 
vargą.

Taip, pasaulis šiandien komunistų akyse atrodo la
bai liūdnas. Tačiau yra tiesa, kad pasaulis kasdien da
rosi mažiau krikščioniškas. Atrodo, jog krikščionybės 
saulėlydis yra jau atėjęs. Yra kraštų, kurių gyventojai 
daugumoje mėgsta save skaityti pakrikštytais, nors 
krikšto pažadų nevykdo. Yra ir daug tų, kurie laikosi 
paveldėtos protestantų teisės pagal savo privatų spren
dimą aptarti: ką reiškia būti krikščioniu. Pagal prel. 
George W. Casey, “religija šiame šimtmetyje patyrė 
milžiniškų nuostolių — jiems atsverti nebuvo laimėji
mų. .. Mums tikrai ko nors reikia... ir kiekvieno viltis, 
nuo pasauliečio iki popiežiaus, kad Suvažiavimas tai 
atras”. Yra, tačiau, veiksnių ir ženklų, kurie rodo į 
ateitį su didelėmis ir reikšmingomis viltimis.

Kodėl siekiame vienybės?

Klausiau savo mokinių, kaip jie aptartų krikščio
niškąją vienybę. Vienas tų aptarimų man labai patiko. 
Jis yra labai teisingas: Krikščioniškoji vienybė yra vi
so pasaulio susijungimas su Kristumi. Man kažkodėl 
šis aptarimas skamba aidu šv. Pauliaus žodžiam: visa 
atnaujinti Kristuje. Tame pačiame laiške Efeziečiams 
Paulius nurodo naujojo Kristaus ir vienybės esmę, sa
kydamas: “Taigi, aš, kalinys Viešpatyje, maldauju jus 
elgtis, kaip verta to pašaukimo, į kurį jūs esate pašauk
ti, visu nuolankumu ir romumu, kantrybe, meile, pa- 
kenčiant vienam kita, rūpestingai palaikant ramybės ry
šių dvasios vienybę. Vienas kūnas ir viena dvasia, taip 
kaip jūs ir esate pašaukti į vieną jūsų pašaukimo viltį. 
Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vie
nas Dievas ir visųTėvas”. (Efez. 4, 1—6).

Aukštųjų dalykų siekimas ir, tiksliau sakant, sie
kimas aukščiausiojo gėrio, neša vienybę ir duoda pačią 
siekimo reikšmę, nes aukščiausias gėris yra tik vienas. 
Čia tiksliai galime pridėti Cincinnati vyskupo paaiškini
mą: “Tik tikroji religija gali papildyti trūkumus dabar
tiniuose žmonijos šeimos bandymuose sukurti vienybę, 
nes tik tikroji religija suteikia bendrąją gairę žmogaus 
prigimties skirtumuose. Kol visas pasaulis nepasisavins 
Dievo vienybės plano, tol žmonių bandymai pasiliks 
bergždi”.

Tiesa, apie vienybę kalbama daug ir visose gyveni
mo srityse. Vienybė lietuvių stovykloje yra labai gyvas 
klausimas. Pasaulio politikoje vienybės sąvoka žaidžia
ma tartum karšta bulve. Taip pat ir religijų padangėje 
dvelkia savotiški nauji ekumeniniai vėjai. Kadangi vei
kėjas vienybės klausime yra žmogus, man atrodo, čia 
tikslu pacituoti Robert Johann (“America, 1962.IX.29). 
Jis kalba: “Vienas iš įdomių šiolaikinės minties išsivys
tymų yra iš naujo pabrėžti žmogaus socialinį charakte
rį. Kad žmogus iš prigimties socialus, — yra jau seniai 
pripažinta. Kad šita žymė nėra viena iš daugybės, bet 
absoliučiai centrinė žmogaus asmens būtyje yra šių lai
kų mąstymo išdava. Tai reiškia, kad žmogaus prigimtis 
nėra vieno individo nuosavybė. Žmonija nėra kažkoks 
vienetų rinkinys, kurie sudaro įvairias laikinas grupes, 
kurios tarnautų bendriems reikalams. Žmogus esminiai 
yra bendruomenė, “besigiminiuojanti asmenų bendruo
menė, ir žmogus egzistuoja tik tiek, kiek bendruomenė 
yra tapusi realybe, ne sapnu... Todėl būti žmogumi 
reiškia būti esminiai įjungtam į darbą sukurti pasaulį, 
kuris yra visados naujas, kuris yra bendravimo pasau
lis. Tik šitoks pasaulis yra žmogui savi namai, kur jis 
gali tapti savim pačiu ir nesijausti vienišas. Tuo pačiu 
metu bendravimas išsaugo asmens kūrybingumo stebuk
lą ir gydo atskyrimo žaizdas, atskyrimo, kuris tapo žmo
gaus dalim, kai savęs pažinimas jį išplėšė iš prigimties 
motiniško glėbio. Kad pasiektų tikro bendravimo, žmo
gus vien tuo ir turi rūpintis. Bendravimo negalima pa
likti antreiliu filosofijų formulavime, ar institucijų kū
rime, ar kultūrų statyme. Visa tai yra tik priemonės, 
kurių tikslas yra būti laidu į asmenų bendravimą. Tos 
priemonės netenka savo reikšmės, jei jos tampa pačios 
tikslais ir užstoja meilės kelius.”

Šių dienų žmogus yra sukrėsta, išgąsdinta būtybė. 
Jis nėra tas vadinamasis Racionalus Žmogus, į kurį Des
cartes kreipėsi filosofiniu būdu, o šv. Ignacas dvasiniu 
būdu; jis yra pritrenktas žmogus, kurio naivus tikėjimas 
į progresą buvo sunaikintas karų ir karų gandų. Jei yra 
Nupuolimas, tai jis nėra žmoguje, bet bendruomenėje, 
kurioje Karl Marx tampa naująja Genezės knyga. Pri
blokštasis žmogus (tai šių laikų žmogus) yra pilnas vi
sokiausių nekantrumų, neramumų, baimių, savyje suskili 
mų — gimusių iš nutolimo nuo Dievo. Tai žmogus, kurio 
daktaras yra Freudas, o sociologas — Marxas.

Aišku visiems, kad vienybės ieškąs žmogus nėra 
snaudžiąs žmogus, bet abejotina, ar priblokštasis žmo
gus yra pajėgus ieškoti vienybės. Stebėdami pasaulį, 
matome didelius bandymus pasiekti vienybės. Todėl aš 
bandysiu jums patiekti keletą veiksnių, kurių tikslas yra 
vienybė.

Kristoforai

Kristoforus įkūrė kun. James Keller 1945 metais. 
Jūs visi esate skaitę ar bent girdėję apie jo knygas, kaip: 
“Change the World from your Parish”, “Just for to
day”, “Three minutes a day”. Kristoforų — Kristaus 
nešėjų — tikslas skatinti milijonus individų parodyti as
menišką atsakomybę nešant į gyvenimą Kristaus meilę 
ir tiesą. Kristoforai pažymi tai, kad vienas asmuo su 
Dievo pagalba daug gali padaryti. Savo asmenišku liu
dijimu jis gali daryti gera tose srityse, kurios labiau
siai formuoja žmogaus likimą, ypatingai valstybės val
džioje, auklėjime, darbo srityje, pramogų kūrime.
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Moksleivių 
spaudos 
paroda 
MAS 
suvažiavime

Šis sąjūdis yra ypatingas tuo, kad Kristoforai netu
ri narių, neturi sąjungų, neturi mokesčių. Kiekvienas in
dividas pats daro sprendimą, kada, kur ir kaip jis pa
naudos geram Dievo duotus talentus. Naudojamasi po
zityviu ir konstruktyvių nusiteikimu: “Nesiduok nugalė
ti savęs piktumui, bet nugalėk pikta gerumu” (Rom. 12: 
21). Kristoforų šūkis: “Geriau uždegti vieną žvakę, 
negu keikti tamsą”. Kristoforų veikla Amerikoje yra 
plati.

Už geresnį pasaulį

Būtinai reikia paminėti kitą sąjūdį Katalikų Baž
nyčioje: tai sąjūdis Už geresnį pasaulį. Šis sąjūdis yra 
man labai mielas. Aš jį pažįstu daugiau iš patirties, ne
gu teoretiškai. Sąjūdžio mintys: gyvenimas yra nuolatinė 
kova. Mes turime laimėti. Todėl susijungę su Dievu ir, 
sekdami jo planus, mes turime sustiprinti savo gyvas
tingumą.

Sąjūdis buvo pradėtas popiežiaus Pijaus XII Romos 
vyskupijoje, kai jis kreipėsi į tikinčiuosius 1952. II. 10. 
ir išsiplėtė visame pasaulyje tų pačių metų spalio 12 d. 
Šis sąjūdis nori atnaujinti pasaulį Kristuje pradedant 
nuo individo ir taip siekiant performuoti visą visuome
nę. Kadangi šis sąjūdis yra glaudžiai susijęs su kun. Lom
bardi, paminėsiu keletą įvykių iš jo gyvenimo.

1938 metais tėvas Lombardi, jėzuitas, pradėjo sa
vo veiklą tarp Italijos intelektualų. Jis skaitė paskaitas 
apie religijos filosofiją daugelyje unversitetų: Padua, Bo
logna, Turine, Pizoje, Venecijoje. Tos paskaitos visada 
nešė didelius rezultatus: abejoją profesoriai bei studen
tai atnaujino savo įsitikinimus. Tėvas Lombardi taip 
pat turėjo daug naudos diskusijose su ne vienminčiais, 
nes jis netikėtai pradėjo rasti būdų naujai, gyvai ir efek
tingai išreikšti dieviškas tiesas.

1945 metais, tuoj po karo, tėvas Lombardi nuspren
dė išeiti į bendrąją visuomenę ir ten pristatyti krikščio

nybę — trumpai, tvirtai ir gyvastingai. Jis jautė, kad 
buvo atėjęs laikas atskleisti evangelijų paslaptį kaip pa
galbą materialiniame ir moraliniame nusmukime, ir prista
tyti Kristų kaip tarpininką ir taikos nešėją. Jis sau sce
na pasirinko teatrų sales. Jo darbas vyko labai sėkmin
gai. Jis tapo populiariausiu oratorium. Pervažiavo Ita
liją, nuolat įgydamas didesnę publiką: pradėjo Romoje 
su 4,000. Milane jo klausė 14,000; Florencijoj — 30,000; 
Palerme — 60,000. Kai teatruose jau trūko vietos, jis 
išėjo į miesto aikštes.

Jis visad kalbėjo apie tikėjimo protingumą ir vedė 
prie valios nusistatymo priartėti prie Kristaus. Matyda
mas tokias minias žmonių, tėvas Lombardi padarė to
kias išvadas: 1. šiandien žmonės nori išgirsti kalbantį 
Kristų; 2. Kristus nori pripildyti jų širdies tuštumą. To
dėl laikai yra brandūs didelei piūčiai: sielos ieško Die
vo žodžio; Dievo malonė jų laukia. Reikia tik vieno: 
sustiprinto katalikų veikimo. 1947 metas tėvas Lombar
di paskelbė "Kryžiaus karą dėl gėrio ”. Taip jis iš Ita
lijos perėjo į Austriją, Prancūziją, Belgiją, Ameriką, Vo
kietiją, Šveicariją, Olandiją, net į raudonąjį Berlyną.

Išsivystė naujas planas, būtent vesti atgal prie Kris
taus moderniąją visuomenę, kuri yra nuklydusi į vergo
vę ateistiniam komunizmui ir kapitalizmui. Perdėtas in
dividualizmas yra didysis stabdis. Katalikų Bažnyčia, tu
rinti neapsakomą jėgą atgimdyti visuomenę, turi perorga
nizuoti tas jėgas visose Bažnyčios plotmėse: vyskupijo
se, parapijose, sąjungose.

Apie tokią katalikų jėgų visuotinę mobilizaciją kal
bėjo popiežius Pijus XII 1952 vasario 10 d.: "Aš šau
kiu visus be išimties, kunigus, pasauliečius, valdžias, 
šeimas, grupes ir kiekvieną sielą stoti į frontą visiškam 
krikščioniško gyvenimo atnaujinimui". Šventasis Tėvas 
jau nuo savo pontifikato pradžios giliai jautė tai, ką 
tėvas Lombardi skelbė. Dabar jis tą kryžiaus karą pa
skelbė savo popiežiškuoju autoritetu: "Mes pasiėmėm.
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sunkų pontifikato kryžių, o dabar įtempiam jėgas pa
gal Dievo valią būti geresnio pasaulio skelbėju."

Dvasinės pratybos

Nusikratyti įprastai letargijai šventasis Tėvas pa
tvirtino naują dvasinių pratybų būdą. Pagrindinė praty
bų idėja yra tuo pačiu metu siekti asmeniško šventumo 
ir studijuoti dabartines apaštalavimo problemas. Tų 
dvasinių pratybų dalyviai kilo iš kunigų, seselių, pro
fesorių, studentų, valstybės vyrų ir net vyskupų. Pra
tybos paprastai trunka dešimt dienų. Per pirmas dvi 
dienas nagrinėjama krikščioniška pasaulio įžvalga per 
šias temas:

1. Žmonijos tikslas: pastatyti dangaus miestą.
2. Žmonijos pavojus: pastatyti nelaimės miestą, 

pragarą.
3. Žmonijos istorijos reikšmingumas: įgyvendinti 

Kristaus Karalystę.
4. Blogis dabartiniame pasaulyje: jo veiksniai veda 

žmogų link pragaro, nors kai kurie pavieniai eina ge
ra kryptimi.

5. Palaipsniui moderni mintis tolsta nuo Kristaus.
6. Evangelija neša progą: dabar tinkamiausias lai

kas sukilti prieš velnio dominaciją moderniame pasau
lyje.

7. Bažnyčios atsakomybė šiame lemiamame istorijos 
momente.

8. Sąjūdžio esmė: visiškas atnaujinimas.
9. Popiežiaus 1952. II. 10. proklamacija.
Trečioji ir ketvirtoji diena skirta individualiam 

atsinaujinimui. Pagrindinis tikslas sujungti Bažnyčios vy
rus su Dievu, su vienas kitu, ir padaryti juos noriais tar
nauti kitiems. Penktosios dienos rytą užlaikoma tyla, kad 
kiekvienas galėtų apsimąstyti, atlikti išpažintį. Kitomis 
dienoms tyla yra nežinomas dalykas. Penktos dienos 
pavakarėje pradedame studijuoti kolektyvinį atsinauji
nimą, turint prieš akis geresnį pasaulį. Būna patiektos 
priemonės, kaip atnaujinti įvairias Bažnyčios veiklos 
plotmes.

Reikia pastebėti, kad sąjūdis Už geresnį pasaulį 
nėra nauja organizacija, bet krikščioniška veikla, įtemp
ta naujam skambesiui. Tai yra kryžiaus karas kolekty
viai išlaisvinti žmogaus sąžinę ir individualiai išplėšti ją 
iš velnio nasrų. Velnias visada liks žmonių gundytojas, 
bet popiežius šio judėjimo pagalba nori velnią nusodinti 
nuo žmogaus valdymo sosto.

Šis sąjūdis esminiai glūdi apsisprendimo dvasioje. 
Žmogus turi nuspręsti būti tikru Dievo sūnumi ir kito 
žmogaus broliu. Socialinė struktūra turi būti verta tų 
sūnų ir brolių. Vienu žodžiu, tai malonės gyvenimas, 
kuris turi persunkti mūsų individualų gyvenmą, o per 
mus visą visuomenę.

Kad laimėtų, reikalinga pergalės dvasia. Jei praleisi
me šios dienos progą, gal teks jos laukti šimtmečiais. 
Socialinių problemų sritis laiko mums atdarus vartus at
eiti su krikščionybės socialinu mokslu. Ir kai mes kar
tą turėsime atkreipę žmonių dėmesį, pasiūlydami iš
spręsti jų bendruomenės problemas, tada pagydysime 
juos iš dvasinių ligų ir suvienysime juos su Dievu ma
lonės gyvenime.

MAS suvažiavimo mandatų komisija skaičiuoja rinkimų 
balsus: A. Kutkus, L. Gorinaitė, K. Razgaitis.

Įsijungti visa širdim ir neatšaukiamu sprendimu į 
šį žygį pareikalauja drąsos; tokios drąsos, kokios reika
linga turėti nepaprastų pavojų metu, — drąsos kastis 
iki pat problemos šaknų — ta problema: išlaikyti save 
patį malonės lygyje, vidinį gyvenimą Dievuje, ir tai 
laikyti savo pirmaeiliu tikslu. Drąsos taip pat palikti 
individualizmą, bendradarbiauti su kitais Bažnytinės 
hierarchijos vadovybėje. Drąsos sunkiai dirbti, kad pa
siektų didesnio pajėgumo, dirbti savo srityje ir išvysty
ti savo sumanumą, kad geriau tarnautų savo artimui.

Šis sąjūdis eina tik kūdikystės metus. Tačiau įdo
mių rezultatų jau atsiekta. Ateityje jų bus daugiau ir 
geresnių. Naujos idėjos atjaunina ir neša viltį, entu
ziazmą.

Trumpai tai reiškia, kad, norint atsiekti geresnio 
pasaulio reikalingi vadai, kurie, sekdami popiežiaus mo
bilizacinį šaukimą: 1. privalo studijuoti trūkumus ir jų 
reliatyvią svarbą, 2. studijuoti visas turimas jėgas ir tų 
jėgų stiprumą. 3. formuluoti bendrą planą ir panaudoti 
visas turimas jėgas kuo geriausiai, kad užpildytų visus 
esamus trūkumus.

Čia pat noriu pastebėti, kad išstudijuotini vieny
bės ir veiklos sakramentai, tai Komunija ir Sutvirtinimas. 
Komunija - unio communis — visų susivienijimas.

Vienybės idėja

Geresnio pasaulio sąjūdis savo veikimo pagrinde 
turi vienybės idėją. Štai kelios mintys iš knygos “Vie
nybės idealas”.

“Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pa
siektų tiesos pažinimą” (I Tm„ 2:4 ). Dievui nereika
lingi mūsų patarimai, kaip atversti pasaulį, bet Jis no
ri, kad Kristaus gyvenimas būtų duotas žmonėms per ki
tų žmonių pastangas: maldą, aukojimąsi, bendradarbia
vimą.
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Didžiausias pasaulio skandalas yra čia, kad krikš
čionybė per 2000 metų nepajėgė uždegti Kristaus meilės 
daugiau kaip trečdaliui žmonijos, kai tuo tarpu komu
nizmas per 50 metų jau pavergė pusę žemės gyventojų. 
Bažnyčia proporcingai nuolat mažėja. Argi nebūtų 
priemonių Dievo karalystei įkurti ant žemės? Taip, yra! 
Kristus labai aiškiai tą priemonę nurodė: vienybė! Jo pa
sakymas yra reikšmingas: “Tėve, kad jie būtų viena... 
kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs” (Jonol7: 
21). Pasaulio atvertimas priklauso nuo Kristaus moky
tinių vienybės. Be vienybės, visos priemonės, visi pla
nai yra pasmerkti žlugimui.

Vienybė Bažnyčioje yra jos tikėjime ir viltyje. Bet 
vienybė meilėje keičiasi laiks nuo laiko, ir todėl krikš
čionybė plito greitai pirmosiomis jos dienomis, kaip 
Apaštalų Darbai mums sako.

Vadovas ir sekėjas
Kad jus įtikintų vienybės reikalu, būtų naudinga 

panagrinėti komunistų veikimo taktiką. Šiuo sykiu tik 
atmintina, kad iš komunizmo veržlumo mes labai ir la
bai daug galime ir turime pasimokyti. Reikalinga turė
ti sveiką komunizmo supratimą. Komunizmas nėra so
cialinė ar politinė liga, — jis yra proto liga.

Apie kokį veikimą mes bekalbėtumėm, jei mums rū
pi laimėjimas, mes susiduriam su vadų klausimu. Kas 
yra vadas? Ką reiškia vadovavimas? Vadovavimas, anot 
Douglas Hyde, yra minties nusiteikimas. O tai išaiškin
ti galima taip: kai atsiranda nauja situacija, su savim ne
šanti naujas problemas, kasdienis žmogus sako: nagi, 
kodėl nieks nieko nedaro? Asmuo, tačiau, kuris galvo
ja apie save kaip vadovą, sako: Ką aš turiu daryti šio
je situacijoje? Tada jis patiekia veikimo planą, ir kiti jį 
seka.
Išvada iš to yra labai paprasta: kiekvienas katalikas tu

ri išmokti būti vadovu. Kaip tas pats D. Hyde sako: 
pasaulyje' nėra galvojančio sutvėrimo, iš kurio nebū
tų galima padaryti vadovo. Veikimo būdas yra šitoks: 
stebėti, spręsti ir veikti. Bet kas gali stebėti ir spręsti, 
bet tik vadovas sugeba veikti. Šiame pasaulyje daugiau
sia yra sprendėjų. Mums reikalinga vadovų, ir tiksliau: 
krikščionių vadovų. Komunistai naudojasi jaunimo idea
lizmu. Jie pristato jaunimui pasaulį kovos, konflikto ir 
veiklos terminais. "Mūsų užduotis", sako D. Hyde, 
“yra parodyti, kad esame nusistatę pakeisti pasaulį, mū
sų užduotis yra pagaminti daugiau ir geresnių vadų, 
nes mūsų karta jų desperatiškai reikalinga.“ Tų krikš
čionių vadų darbas bus pakeisti ne tik visuomenę, bet ir 
kiekvieną vyrą ir moterį, kurie visuomenę sudaro. Taigi 
klausimas yra: ne ką pasaulis mums duos, bet ką mes 
duosime pasauliui? Jei galėčiau, tuos žodžius įrašyčiau 
krauju į visų protus ir širdis. Tada bus vienybė. Tada 
Kristaus malda taps tikrove: “ Kad visi būtų viena, 
kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų 
mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane 
siuntęs (Jono 17,21).

Dia-\

-logas
V. Klajūnė

— Tu sakei: ten Tavo pelenai?
— Mano.

— Iš kur žinai?
— Kaip nežinosi, kai rudens 

vėjas sklaido paties kūną.
— Daug dulkių saulėleidžio 

vitraže. Gal šios ne Tavo.
— Mano.

— Gerai, nesiginčysiu: tebūna
Tavo. Nepavydžiu.

— Žmonės žiūri į saulėleidį, 
nuo stalo šluosto 
dulkes ir nežino, kad 
mano.

— Mes gyvi; mums nerūpi 
dulkės.

— Kas jums rūpi?
— Gyvenimas — ne mirtis.

— Ar mirtis nėra gyvenimas.
— Nežinau, niekad nemiriau.

— O aš miriau; ir žinau, 
kad mirtis gyvenimas.

— O visdėlto dulkės laksto.
— Laksto, bet ne amžinai.

— Iš kur žinai?
— Tikiu.

— Tiki? Kuo?
— Gyvenimu.

— - Bet numirei —
— Gimiau.

— ... Kodėl Tave sudegino.
— Mylėjau.

— Niekad to žodžio negirdėjau.
Keistai skamba.
My — lė — jau. Kas tai yra?

— Gyvenimas kitame.
— Dėl to Tave sudegino?

— Taip, dėl to.
— Ar tu ką blogo padarei? Juk 

tik nusikaltusį degina.
— Tik mylėjau.
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— Mylėjau, mylėjau. Ką, galą gale, 
padarei, kad Tave
turėjo sudeginti?

— Dainavau, juokiausi, 
tikėjau, nes mylėjau. 
Jie negalėjo pakęsti 
mano dainą, juoko, 
tikėjimo.

— Ir tą žodžią nesuprantu.
Nežinau, kas jie yra...

— Buvo tamsu, niūru. 
Atėjau ir dainavau, 
nes buvau laimingas.
Jie sakė: nerėk. Negirdė
jau. Paskui juokiausi, nes 
laimė pripildė mano širdį 
linksmumu. SaJcė: nekva
tok. Negirdėjau.

Atsiklaupiau, sudėjau 
rankas, pabučiavau žemę. 
Sakė: nėra Dievo. Išgir
dau. Sakiau: yra, yra! 
Tada sudegino

— Yra? ... Turbūt graži liepsna kilo.
— Šviesi: nebebuvo 

tamsu.
— Ir Tu laimingas?

— Begaliniai.
— Ar neskaudėjo?

— Gėlė. Meilė visad skaudi, 
kol sudegi.

— Paskui?
— Paskui — tik laimė.

— ... Jau saulė beveik nusileido.
Dulkią nebesimato.

— Bet jos yra.
— Taip, jaučiu, nors nematau.

— Paimk saują. Pajusk 
meilę.

— Bijau.
— Bet nori?

— Noriu.
— Paimk. Atsiklaupk. 

Juokis.
— Bet mane sudegins.

Mirsiu.
— Gimsi.

— Išsklaidys rudens vėjas
— ir pajusi laimę.

— Ak — noriu!
— Imk! Nebijok.

Leonida Paulytė

BRANGI SESUTE,

Ar norėjai kada savo trapų gyvenimo indą sviesti 
žemėn ir matyti, kaip jis subyra j tūkstančius nesuren
kamų šukelių? Nenorėjai?! Gaila, nes tada manęs nesu
prasi. Bet kam kitam galiu aš parašyti ir savo sielos 
skausmą išsakyti, jeigu ne Tau, kuri esi man motina, se
suo ir draugė?

Širdis kupina neišsemiamų jausmų. Ji norėtų pra
bilti, ji norėtų sušukti, o paskęsta smaugiančioj tyloj.

Tu ruošiesi šventėms. Už kelių dienų jos šypsosis 
savo švintančiu veidu. Girdžiu — skamba neramūs pia
no akordai. Jie puikus mano sielos veidrodis: tos ne
žinios, to liūdesio ir skausmo... Ar Tu žnai, ar Tu su
prast gali?

Skubantys, darbštūs žingsniai... Jiems atsiliepia, 
tarsi iš miego keliami, senieji laiptai... Tu skubi, mu
šiesi ir iš Tavųjų akių spindi tylus, raminantis džiaugs
mas. Net pačios šventės Tau neatneš tiek laimės, kiek 
tos pasiruošimo dienos.

Aš stebiu. Rodos taip noriu džiaugtis su Tavim 
drauge, prasimušt pro gyvenimo šešėlius, pro liūdesio 
švininius debesis. Bet tą akimirką pajuntu: mus skiria, 
miela drauge, metų dešimtis.

Ar Tu žinai, kaip aš neapkenčiu švenčių? Jų nuo
taika, džiaugsmu ir ramybe nešina, man yra skaudus 
pasmerkimas. Kaip baisus priekaištas, atsiskleidžia ma
nasis susitraukimas savin: mano sukurtas niūrus ir tam
sus pasaulis. Pykstu ant tų, kurie savo pasaulių neku
ria, bet gyvena tame, kuriame Viešpats Dievas juos su
kūrė. Kokie naivūs ir neprotingi tada atrodo tie laimin
gi žmogeliai. Ir jų neapkenčiu — neapkenčiu dėl jų lai
mės, dėl jų mokėjimo gyventi su savim ir savo kančio
mis.

Norėdami man padėti, jie kalba apie Dievą, Jo 
begalinę meilę... Bet jie nežino, kad mano sąmonėj 
gyva mintis, kad tik negailestingas Dievas galėjo man 
duoti būtį. Taip, ramiai aš jų klausaus... o mano vidus 
juokiasi, kad jie nesupranta, kad taip kvailai jie tiki...

* * *
Atleisk, Sesut, kad anksčiau Tau nepabaigiau ra

šyt laiškučio.
Šiandien Kalėdos. Po kojom braška susenę rudens 

medžių lapai... Šiandien Kalėdos. "Gimė Kristus”, — 
jie visi kartoja... Nykus ir pilkas šį rytą mūsų miškas.

— Ne, negaliu, netikiu!..
Nėra, nieko nėra, ką Tu 
sakei. Meluoji. Nori, 
kad ir...

— Temsta. Einu.
— Eik ir negrįžk. Netikiu!.. 

(Negaliu sulaikyti rankos, 
kelią!) Myliu, degu!
Palauk! Palauk — 
ateinu!

— Aš laukiu.
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Ir koks klaikus tas negyvas, šiurpulingas juokas! Ar ne 
keista? Tai mano juokas.

“Viešpatie, kam, o kam Tu šiandien atėjai pasau
lin mūsų būties surinkti, kada aš noriu ją kaip galint 
greičiau išbarstyti?’’

* ♦ .#

Šio laiško, Brangut, Tu niekada negausi. Ir be jo 
esu Tavo didelė ir net perdidelė kančia. O aš taip 
noriu, kad Tavo gyvenimas nuo jos būtų laisvas.

Mano mažą pasaulį retas supras. Jei aš kokią die

ną jį sudaužyčiau, Tu nenustebki: aš jį ir save sunaikin
ti norėsiu.

O dabar einu atgal į tų šventadieniškai nusiteikusių 
žmonių tarpą... Bet palauk, dar mano veido maskė 
kreiva, dar mano šypsena atrodo lyg nenuoširdi... Pa
lauk. Palauk dar minutėlę, ir į tą sūkurį įsijungs laimė 
ir džiaugsmu spinduliuojąs žmogus... Nieks nežinos, 
net ir Tu, kad tai yra Gyvenimo Teatrui išgrimuotas 
veidas.

Tavoji
Sesuo Neviltis

S A P N A S Romas Sakadolskis

Greitasis traukinėlis triukšmingai skubino 
siauru geležinkeliu miesto link. Bet tas trukš- 
mas Vaitkui buvo kasdieniškas ir jis jo negirdė
jo. Jo akys žiūrėjo į vieną tašką, o mintys klajojo 
visai kitam pasaulyje. Lauke tamsumą pertraukė 
tik pasitaikiusi šviesa, kuri momentui apšvietė 
apjuodusį sniegą.

Vaitkus šj vakarą buvo nepaprastai išvargęs. 
Jo paprastai linksmas veidas buvo apsiniaukęs. 
Gilios raukšlės perskrodė dar jauną kaktą. Akys 
dabar paniurę, pamažu merkėsi, uždarydamos du
ris į nepalankią aplinką...

* # #
Jis bėgo. Tekinas bėgo. Ledinis oras draskė 

jo sudžiūvusią gerklę. Priešais jį, tirštoje nakties 
migloje, iškilo bauginanti siena. Jis pribėgo prie 
jos ir prisilietė pre jos šaltos krūtinės. Pro sutar
šytus plaukus išsiveržęs sūrus prakaitas tekėjo 
purvinu veidu. Galvoje kūjis mušė sugreitintą 
pulsą. Jo kojos darėsi silpnesnės, ir jis sukrito 
ant kelių. Šalia jo atsivėrė tamsi anga. Sukaupęs 
paskutines jėgas, jis įšliaužė į ją ir sudribo ant 
aštrių skaldytų akmenų. Visiškai nusikamavęs 
kūnas atsileido...

Jį prikėlė skausmas. Baisus, deginantis 
skausmas. Oras buvo pilnas tvankumo; gerklė 
kažinko prikimšta nenorėjo jo priimti. Tamsioji 
anga dabar ruseno piktomis įraudintomis angli
mis. Nežmoniška baimė apėmė jį. Jis atsigręžė. 
Ji ten tykojo, pulsuojanti atvira neapykanta, lau
kė atkakliai. Jis norėjo šaukti, bet balso neturėjo. 
Kojos gulėjo sustyrusios, nejudėdamos. Ji pamažu 
suklestėjo ir tyliai artinosi prie jo. Jis sukaupė 
visas jėgas ją sukontroliuoti, bet jos baltai karš
tos žnyplės siekė jį paimti ir sutraiškinti.

Kojos ištrūko iš nematomų raikščių ir jis 
stvėrėsi bėgti. Tyčiojantis juokas pasigirdo užpa

kaly jo. Angos vidus darėsi siauresnis, žemesnis; 
karštis nuolat didėjo. Žarijos puolė nuo lubų ir 
degino jo kūną. Dūmai ėdė jo akis ir privertė jį 
užsimerkti. Su kiekvienu žingsniu juokas didėjo, 
artėjo. Jam pritrūko oro. Staiga pasitikusi baisi 
kančia parbloškė jį ant ant liepsnojančio grindi
nio. ..

# * *
Priešais jo akis buvo tik viena spalva. Ji buvo 

balta, bet neryški, miglota. Ji kybojo ore, nejudė
dama. Jis laukė. Laukė su baime, bet kartu ir no
ru. Pagaliau baltumas pradėjo nykti tamsoje. Ji 
visa virpėjo lyg kažinko bijodama. Jos vietą už
ėmė tuštuma. Jis jos nekentė, tik laukė iki kol 
sugrįš pirmoji. Tas laukimas buvo kankinantis. 
Po truputį ji vėl sugrįžo, bet šį kartą pasikeitusi. 
Dabar ji buvo silpna, be valios, paprasta. Pasipik
tinimas iškilo joje. Pamažu, biauriai ją pradėjo 
dėmėti. Ji pasidarė purvina, baisi, nešvanki.

Jį apėmė baimė. Baltas fonas visai pranyko. 
Jo vietą vėl užėmė šalta, pikta tuštuma. Girdėjosi 
visokiausi balsai būriuodamiesi į vieną triukšmin
gą gaidą. Staiga pasirodė taškelis baltumos. Jis 
su triukšmu iškilo ir — sprogo griaudamas ir žai
buodamas. Jis jį su džiaugsmu pasitiko ir priėmė 
į save.

# # *
— Ei žmogau, ar tau kas negerai ?
Vaitkus krūptelėjo ir pakėlė baimingas akis 

į susirūpinusį traukinėlio konduktorių. Jis apsi
žvalgė. Žmonių nebuvo. Traukinėlis stovėjo vieto
je-

Žmogus pakartojo klausimą.
Vaitkus dar sykį pažvelgė į susirūpinusį vei

dą ir kažinką po nosia sumurmėjo apie ilgą bė
gimą. Paskui, greit atsikėlė ir išskubėjo iš ap
šviesto traukinėlio į leduotą lauką...
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VYTAUTO ENDZIULAIČIO
45 METŲ MIRTIES SUKAKČIAI

Ir jis buvo jaunas. Ir jis šaukė drauge su poetu Ado
mu Mickevičium "Jaunyste, paduok man sparnus!"

Taip, jis turėjo sparnus. Skrajojo jais Lietuvos pa
dangėje ir siekė dangaus. Tada mūsų Tėvynė tempė sun
kų, caristinės Rusijos užkrautą, vergijos jungą. Vytau
tas troško Lietuvai laisvės, rūpinosi jos ateitimi. Ap
glėbdamas kelias lietuvių visuomeninio gyvenimo sritis, 
jis ypatingai glaudė prie savo jautros širdies mokslei
vius ateitininkus. Bet, deja, ankstyboji mirtis pakirto 
jo plačiai išskėstus sparnus.

Vytautas Endziulaitis gmė 1893 m. lapkričio 5 d. 
Marijampolėje. Ten praleido vaikystę ir mokėsi. Jo tė
vai Gabrielė ir Motiejus Endziulaičiai buvo griežtų 
principų auklėtojai. Tėvo obalsis buvo: pareiga Dievui, 
Tėvynei, šeimai ir artimui. Tad ir jų vaikai augo ir 
brendo, žadinami šių kilnių obalsių, kurių pagrinde glū
dėjo meilė.

JIS BUVO
RAŠO KAROLE PAŽĖRAITE JA UN AS

Dar ankstyboje vaikystėje Vytautas pradėjo domė
tis, ne tik paveiksluotomis knygelėmis, bet ir religiniais 
pasakojimais. 6 metų būdamas, jau laisvai skaitė pasa
kas. Pirmose gimnazijos klasėse mėgo skaityti kelionių 
aprašymus ir kitas fantastiškas Cooperio, M. Reado, 
J. Verno knygas. Ir, kaip daugelis jo amžiaus berniukų, 
darė bandymus su paraku, net apsidegindamas veidą.

Aukštesnėse klasėse jau jis domėjosi tik moksliš
komis knygomis. Laisvalaikiu vykdavo į laukus. Labai 
mėgo gamtą. Todėl ir studijuos ją vėliau Maskvos uni
versitete.

Mylėdamas gamtą, jis ne tik gėrėjosi jos grožiu, 
bet ją tyrė, ieškodamas prasmės, gyvybės atsiradimo 
priežasties, taip prieidamas prie Pradininko, pasaulio 
Kūrėjo-Dievo. Negana to. Norėdamas būti sąmoningu 
kataliku, Vytautas studijavo Evangelijas, dalyvaudamas 
krikščionių rusų Evangelijos tyrimo rateliuose, Mask
voje, dėliai ko draugų buvo pramintas Evangelistu.

Anais revoliucinių bruzdėjimų laikais rusų jaunimą 
buvo užkariavusi nihilistinė dvasia bei marksistinės idė
jos. Tad viešai pasiskelbti tikinčiuoju reikėjo drąsos. 
Bet Vytautas, po gilinimosi krikščionybėn, tapęs sąmo
ningu kataliku, viešai apaštalavo. Jis skelbė: "Kad būtu
me katalikai, būtinai turime įsitikinti Dievo buvimu ir 
Kristaus Dievybe". Ir ne tik paskaitomis, tolygiai pa
vyzdingu doru gyvenimu, dažnu Švenčiausiojo priėmi
mu jis patraukė krikščioniškai katalikiškom pažiūrom ne 
tik moksleivius, bet ir darbininkus, bolševikų propagan
dos veikiamus, ir įvairių profesijų tautiečius. Apglėbda
mas įvairias visuomeninės veiklos sritis, jis sustiprino 
šių organizacijų veiklą: Darbininkų Šv. Juozapo Drau

gijos, Krikščionių Demokratų Partijos, Katalikų Veiki
mo Centro (kurio buvo pirmininku). Be to, jis yra Dar
bo Federacijos steigėjas.

Ateitininkų judėjimo dvasia, jo kūrėjų paskleista, 
Vytautą pagavo paskutinėse gimnazijos klasėse. Su vi
su jaunystės įkarščiu jis metėsi į ateitininkijos darbą, 
tapdamas Marijampolės ateitininkų vadu. Baigęs gimna
ziją, jis aplankė visas žymesnes ateitininkų kuopeles su 
paskaitomis. Vėliau įsijungė į aktyvų ateitininkijos dar
bą Maskvoje ir Voroneže.

Rusijos revoliucijos metu daugelis moksleivių su 
šautuvais prisijungė prie raudonųjų. Ateitininkai, kurių 
pirmose gretose žengė Vytautas, sekdami savo ideolo
giją. ėjo minion, kurstydami ją krikščioniškai dvasinei 
revoliucijai, skiepydami tautiečiuose lietuvybės dvasią, 
ruošdami juos sąmoningai pasitikti atsikuriančią Lietuvą 
bei įsipareigoti jai dirbti. Ir, ne tik susirinkimuose, bet 
ir vakarėliuose ateitininkai bendravo su nemokytais 
tremtiniais, įsukdami visus į žaidimų ratelį bei šokius.

Visuomeniniam darbui pasiruošti V. Endziulaitis 
buvo įsteigęs prie ateitininkų kuopos Voroneže poli
tiniai visuomeninę sekciją. Čia moksleiviai mokėsi pir
mininkauti, sakyti kalbas, vesti ginčus. Vėliau tos sek
cijos nariai tapo valstybininkais bei katalikiškosios ak
cijos vadovais.

Didžiojo pasiaukojimo dvasia, apvaldžiusi Vytau
tą vaikystėje, neapleido jo ligi mirties (mirė 1918 m. 
lapkričio 30 d.). Jis Lietuvoje atsisakė nuo garbingų 
bei pelningų tarnybų — dirbo Tautai, pasiaukodamas,

(nukelta į 264 pusi.)
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ATEITIS
PRIKLAUSO

MUMS!
Šiuose puslapiuose vėl būsime Moksleivių Ateiti

ninkų Sąjungos suvažiavime. Už tai ačiū Jūratės 
Barzdukaitės plunksnai bei kun. A. Kezio, S.J. ir A. 
Raucho taikliom kamerom.
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SMARKIAI
Padėkos savaitgalį Jaunimo Centre buvo pilna gra

žaus jaunimo, suvažiavusio iš arti ir toli. Vyko Moks
leivių Ateitininkų sąjungos suvažiavime. Prasidėjo lap
kričio 28 d., ketvirtadienį. Vakare 6:30 vyko registra
cija ir linksmavakaris. Jau ketvirtadienį užsiregistravo 
76 atstovai ir dalyviai. Jų buvo iš Hamilton (Ontario), 
Putnam (Conn.), Bostono (Mass.), Toronto (Onta
rio), Grand Rapids (Mich.), Detroit (Mich.), Cleve
land (Ohio), Cicero (Ill.), Melrose Park (Ill.) ir pa
galiau iš Chicagos. Užsiregistravę gavo kortelę su dide
liu kaspinu, ant kurio buvo MAS CV antspaudas ir 
žodžiai M. A. S. suvažiavimas 1963. Visą registracijos 
darbą atliko registracijos komisija, kuriai vadovavo Kris
tina Grabauskaitė, Lipniūno kuopos narė. Registracijos 
metu vyko linksmavakaris gražiai papuoštoje salėje, ku
rią išdekoravo Milda ir Mirga Pakaliniškytės, su pagalba 
iš Marijos kuopos. Linksmavakaryje taipgi buvo gar
džių užkandžių ir Remigijaus Bičiūno žymi gira. Daly
viai praleido laiką smagiai ir linksmai šokdami, už
kandžiaudami ir kalbėdami su senais draugais ir susi
pažindami su naujais.

Pirma darbo diena
Penktadienį išaušo nauja diena ir suvažiavę moks

leiviai ėjo į šv. Mišias, kurias atnašavo kun. dr. Ignas Ur
bonas, Moksleivių At-kų sąjungos dvasios vadas. Mi
šios buvo dialoginės. Kun. Kęstutis Trimakas įspūdin
gai pravedė ir moksleiviai pasimeldę ėjo į agapę.

Suvažiavimą atidarė Moksleivių Atetininkų sąjun
gos pirmininkas Jonas Račkauskas. Kun. dr. Ignas Ur
bonas atkalbėjo invokaciją. Jonas Račkauskas tarė 
trumpą atidarymo žodį ir pasiūlė suvažiavimui prezi
diumą. Suvažiavimas patvirtino ir prezidiumas užėmė 
vietas. Prezidiumas susidarė iš Rimanto Pauliukonio — 
suvažiavimo pirmininko, Romo Sakadolskio — suva
žiavimo vicepirmininko ir Rimvydo Zailskio — suva
žiavimo vicepirmininko. Rimantas Pauliukonis padėko
jo už pasitikėjimą ir pasikvietė darbo komisijas ir sek
retoriatą. Sekretoriatas susidėjo iš Jūratės Barzdukaitės, 
Jūratės Maciūnaitės, Reginos Danisevičiūtės (iš Toron
to) ir Jūros Garsytės (iš Worcester).

Pirmas suvažiavimo punktas buvo M.A.S. C.V. 
pranešimai. Pirmą pranešimą darė Jonas Račkauskas. 
Pranešimas apėmė visą pereitos kadencijos darbą, 14 
puslapių ilgio. Po pirmininko pranešimo tarė trumpą 
žodį kun. Urbonas. Suvažiavimui taipgi tarė žodį at
silankę svečiai: Lietuvos gen. kons. dr. Daužvardis, 
LRKSA pirmininkas Leonardas Šimutis ir mokytoja 
Krikščiūnienė.

Po pasveikinimų vėl CV pranešimai. Pranešimą da
rė Alvydas Bičiūnas, vicepirmininkas Užsienio skyriaus 
reikalams. Pranešimas buvo išsamus ir gerai pristatė 
užsienio veiklos problematiką ir nuveiktus darbus. Ro
mas Sakadolskis, suvažiavimo vicepirmininkas, perskaitė 
revizijos komisijos pranešimą. Revizijos komisija savo 
protokole išreiškė pasitenkinimą CV knygų vedime ir 
veikla ir pasiūlė suvažiavimui pagirti MAS Centro Val
dybą už jos įdėtą darbą.

Šiuo ir baigėsi pirmas suvažiavimo posėdis. Visi 
dalyviai buvo kviečiami pietauti apatinėje salytėje, kur 
Alcija Rūgytė laukė su skaniai paruoštais pietumis. Pie
tų metu mandatų komisija išdavė balsavimo korteles 
visiems įgaliotiems atstovams.

Antrą suvažiavimo posėdį atidarė Rimantas Pau
liukonis. Jis perdavė pirmininkavimą Rimvydui Zails- 
kui, kuris pravedė kuopų pranešimus. Sekančios kuo
pos davė pranešimus: Matulaičio (Adelaide. Australi
ja), Matulaičio (Šydney, Aust.), Mačernio (New Cast
le, Aust.), Melbourne (Aust.) (šiuos pranešimus per
skaitė Alvydas Bičiūnas), Šalkauskio (Toronto), Stul
ginskio (Hamilton, Canada), Lipniūno (Chicago), Ma
rijos (Chicago), Dielininkaičio (Chicago), Valančiaus 
(Cicero), Jono XXIII (Melrose Park, Ill.), Žagarietės 
(Putnam), Šalkauskio (Baltimore). Endziulaičio (Brock
ton), Dovydaičio (Philadelphia), Rochesterio (Ro
chester, N.Y.), Šalkauskio (Worcester, Mass.), Peč- 
kauskaitės (N.Y.), Kazimiero (East St. Louis, 111.), 
Pakšto (Grand Rapids, Mich.), Mindaugo (Detroit,

DIRBOM

MAS suvažiavimo organizacinė komi
sija: (iš k. į d.) J. Račkauskas, M. 
Pakalniškytė, D. Bakaitytė, R. Saka
dolskis.
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Mich.), Maironio (Cleveland, Ohio). Centro valdybos 
atstovas perskaitė pranešimus tų kuopų, kurios negalė
jo atsiųsti atstovų. Tokių buvo tik 5.

Statutinių keitimų nebūnant, suvažiavimas ėjo prie 
sekančio punkto —- klausimų ir sumanymų. Daugelis 
moksleivių pasisakė dėl didesnio tarpkuopinio bendra
darbiavimo, sporto, švenčių, lietuvių kalbos naudoji
mo ir jaunučių globojimo. Tuo ir baigėsi antrasis su
važiavimo posėdis. Visi atstovai greit išbėgiojo namo 
ruoštis programoms.

Šokiai buvo Marquette Hall. Lipant laiptais j šo
kių salę, buvo galima matyti Alvydo Bičiūno veidas ir 
Romo Sakadolskio stipri ranka. Jie buvo išrinktieji 
stovėti prie durų ir pasitikti atstovus. Salėje buvo 150 
moksleivių ir svečių, kurie šoko prie nepersaldžiausios, 
bet pilnos “jazo muzikos. Ant scenos buvo galima ma
tyti keturis muzikantus su gitaromis ir kitais instrumen
tais, o salėje daug linksmų veidų. Sprogstančiais ba
lionais ir muzikos aidais baigėsi vakaro nuotykiai ir 
dalyviai drožė namo ilsėtis sekančiam suvažiavimo po
sėdžiui.

Antroji darbo diena
Trečiasis ir paskutinis darbo posėdis įvyko lapkri

čio 30 d. 2 vai. p.p. Pirmas darbo posėdžio punktas — 
centro valdybos rinkimai, buvo nukeltas, kad galėtų 
atvykti atstovai iš Cicero. Tai sekė ateities veiklos gai
rių nustatymas. Suvažiavimas nustatė sekančias veiklos 
gaires ateinantiems metams:

A. Jaunučių, jaunesniųjų reikale: 1. Įsteigti jaunu
čių vienetus, kur jų dar nėra: 2. vienerių metų bėgyje 
teigiamai išspręsti jaunučių uniformos klausimą: 3. ska
tinti jaunučių globėjus kooperuoti ir palaikyti glaudes
nius santykius su MAS CV; 4. paruošti programą jau
nučių kuopom ir taipgi pagelbinį leidinį globėjams.

Viršuj: Suvažiavimo šokiai.
Dešinėj: MAS pirm. J. Račkauskas įteikia ženkliuką gar
bės narei mokytojai Onai Krikščiūnienei.

B. Vyrsniųjų: 1. Kreipti didesnį dėmesį į sportą 
(taipgi liečia ir Jaun.): 2. skatinti tarpkuopinį bendradar
biavimą; 3. atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos lavinimą
si kuopoje.

C. Bendrai: 1. Toliau organizuoti stovyklas, kur
sus ir studijų dienas: 2. organizuoti rekolekcijas; 3. teik
ti kuopoms daugiau praktiškos, teoretiškos ir istorinės 
medžiagos; 4. definuoti kuopą ir jos vietą visuomenė
je, at-kų organizacijoje ir išryškinti kiekvieno nario pa
reigą savo kuopai ir tuo pačiu visai at-kų organizacijai; 
5. definuoti kuopos tikslą ir pagrindus; 6. išryškinti kuo
pos veiklos ramsčius: Katalikiškumą, Tautiškumą, Šei
myniškumą, Inteligentiškumą, Visuomeniškumą ir Veik
lumą; 7. išryškinti praktinį priėjimą prie kuopos veiklos 
pagyvinimo; 8. atkreipti didesnį dėmesį į rytų-vakarų 
problematiką; 9. kreipti dėmesį į užsienio kuopų prob
lemas; 10. toliau leisti aplinkraščius, leidinius ir infor
macijas spaudoje; 11. sklandžiai vesti “Ateities” žurna
lo leidimą; 12. gyvinti susirašinėjimo formą ir priemo
nes su kuopom; 13. skatinti diskusijas, referatus ir de
batus kuopoje, įjungiant kitų organizacijų narius; 14. 
kuopos veiklą kreipti daugiau į visuomenę, i. e. daly
vauti parapijos veikloje, lietuvių organizacijų parengi
muose ir t. t..; 15. nenuvertinti reikšmės ir naudingumo 
šokių, iškylų ir meninių pasirodymų; 16. atkreipti di
desnį dėmesį į nario mokesčio rinkimą ir jo daliną per
siuntimą CV.

Po ateities gairių nustatymo vyko centro valdybos 
rinkimai. Rinkiminės komisijos pirmininkas Remigijus 
Bičiūnas perskaitė oficialų Moksleivių Ateitinįnkų Sąjun
gos centro valdybos siūlomų kandidatų sąrašą. Tuomet 
perskaitė kiekvieno kandidato trumpą biografiją. MAS 
CV siūlomi kandidatai buvo šie: Janina Radvilaitė, Auš
relė Skirmuntaitė, Jonas Račkauskas, Alvydas Bičiū
nas, Ramunė Juozevičiūtė, Rimantas Pauliukonis, Genė 
Dubauskaitė, Adomas Viliušis, Algis Lukas, Kęstutis 
Bagdonas. Sąrašas buvo papildytas D. Kuprionyte, M. 
Meškauskaite, M. Skirgaudaite ir Jonu Šoliūnu. Į rev. 
kom. buvo MAS CV siūlomi šie: B. Miniataitė. Ramū
nas Motekaitis, Veronika Tijunelytė ir Pilypas Narutis.
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Iškilmingojo posėdžio garbės prezidiumas

Mandatų komisija, susidedanti iš Birutės Miniatai- 
tės, Arūno Kutkaus, L. Gorinaitės ir Kazimiero Raz- 
gaičio, išdalino kiekvienam atstovui, kuris turėjo įga
liojimą ir teisę balsuoti, po balsavimo lapelį. Balsavimui 
pasibaigus, trečiasis darbo posėdis baigėsi ir po trum
pos pertraukos prasidėjo iškilmingas suvažiavimo po
sėdis.

Iškilmingas posėdis
Iškilmingas posėdis prasidėjo vėliavų įnešimu ir 

Lietuvos himnu. Vėliavų buvo iš Putnamo, Worceste- 
rio, Clevelando ir Chicagos. Posėdį atidarė suvažiavimo 
pirmininkas Rimantas Pauliukonis. J prezidiumą buvo 
kviesti sekantys: kun. prof. Yla, At-kų federacijos dva
sios vadas; dr. Adolfas Damušis, Ateitininkų federaci
jos tarybos pirmininkas; kun. Dagilis, ateitininkų sen
draugių sąjungos dvasios vvadas; kun. dr. Ignas Ur
bonas. Moksleivių Ateitininkų sąjungos dvasios vadas; 
Ona Krikščiūnienė, Bernardas Žukauskas ir Jonas Rač
kauskas, Moksleivių Ateitininkų sąjungos pirmininkas. 
Prezidiumui užėmus vietas, Rimantas Pauliukonis per
skaitė raštu gautus sveikinimus. Sveikino: motinėlė M. 
Augusta, prel. Mykolas Krupavičius, dr. Vyt. Vygan
tas, Cezaris Surdokas, V. Kolyčius, B. Krokys, M. Na
vickienė.

Jonui Račkauskui pasiūlius, Moksleivių at-kų są
jungos suvažiavimas, norėdamas pagerbti ateitininkijos 
pirmuosius vadus, veikėjus, veteranus, kurie nenuilstan
čiai tarnauja ateitininkijos idealams, nutarė pakelti į 
Moksleivių Ateitininkų sąjungos garbės narius:

Prelatą Mykolą Krupavičių, dr. Eliziejų Draugelį, 
kan. Mykolą Vaitkų, Oną Krikščiūnienę ir Bernardą 
Žukauską. Sąjungos pirmininkas Jonas Račkauskas pri
segė Garbės nario ženkliukus Onai Krikščiūnienei ir B. 
Žukauskui, o kiti ženkliukai bus pasiųsti paštu. Po šių 
iškilmių Moksleivių Ateitininkų sąjungos suvažiavimas 

išreiškė ypatingą padėką už jų darbus: Antanui Vai
niui, Sr. už organizavimą stovyklų rytuose, 1962 ir 3 
m. Kennenbunkport, Maine, kun. Rafaeliui Toronte — 
už įdėtą darbą organizuojant Kanados vasaros stovyk
las, A. Juozapavičiui — už darbą su jaunučių stovykla 
rytuose, Elmhurst, Pa.

Moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavimas, cent
ro valdybai rekomenduojant, išdavė M.A.S. globėjams 
garbės atžymėjimus, už jų pasiaukojimą ir pasišventimą 
plėsti jaunos kartos širdyse “Viską atnaujinti Kristuje” 
idėją ir auginti naujus ateitininkus: Faustui Stroliai, 
kun. S. Šileikai, kun. Riaubūnui, Jeronimui Pleiniui, A. 
Lukoševičūtei, J. Ąžuolaičiui, Dalilei Polikaitienei, Onai 
Petrikienei, Cezariui Surdokui, dr. A. Radzivanienei, An
tanui Vainiui. Sr., M. Navickienei, seselei M. Paulei, 
Z. Kucinienei, Broniui Krokiui, A. Tauginui ir prelatui 
Tadarauskui.

Tapgi buvo išreikšta padėka visiems centro valdy
bos nariams ir suvažiavimo rengimo komisijai. Po pager
bimų ir padėkos, visi prezidiumo nariai tarė po trumpą 
žodį suvažiavimui.

Mandatų komisijos pirmininkė Birutė Miniataitė pra
nešė rinkimų rezultatus. Į centro valdybą buvo išrinkti 
Janina Radvilaitė, Jonas Račkauskas, Alvydas Bičiūnas, 
Ramunė Juozevičiūtė ir Algis Lukas. J revizijos kom. 
B. Miniataitė, Ramūnas Motekaitis ir Veronika Tijune- 
lytė.

Suvažiavimui entuziastiškai priėmus naujos CV na
rius, Rimantas Pauliukonis palinkėjo naujai CV sėkmės, 
iškilmingą posėdį ir suvažiavimą užbaigė. Po ateitininkų 
himno ir po vėliavų išnešimo, visi dalyviai ir svečiai 
rinkosi į apatinę salę, kur laukė vakarienė ir dainos.

Jūratė Barzdukaitė
Suvažiavimo sekretorė
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KALBA
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 

Pirmininko pareigas perėmiau 1961 
m. spalio 1 dieną. 1961 metais iš
rinkta Centro Valdyba turėjo susi
dėti iš R. Kriaučiūno, B. Miniatai- 
tės, K. Bagdono, D. Kriaučeliūnaitės, 
J. Račkausko, A. Norvilo ir A. Sa
lio. A. Saliui ir R. Kraučiūnui pasi
traukus iš Centro Valdybos tuoj po 
suvažiavimo, liko tik virš minėti as
menys. Pareigom buvo pasiskirstyta 
sekančiai: pirmininkas J. Račkaus
kas; vicepirmininkė B. Miniataitė; 
vicepirmininkas K. Bagdonas; kores
pondencijų sekretorė D. Kriaučeliū- 
naitė; naujai kooptuota narė, proto
kolų sekretorė Z. Jurėnaitė; iždinin
kė V. Čerškutė ir užsienių reikalų 
vedėjas A. Norvilas. Kun. Ignas Ur
bonas sutiko pasilikti dvasios vadu.

Dabar mėginsiu išvardinti MAS 
Centro Valdybos darbus ir atstova
vimus, kurie buvo atlikti praeitos 
kadencijos bėgyje:

Centro Valdyba paruošė ir išlei
do naujas MAS nario korteles, ku
rios padėjo iždininkams rinkti nario 
mokestį ir ugdė didesnį drausmingu
mą.

Birutė Miniataitė buvo siųsta į 
Detroitą atstovauti MAS A.L.R.K. 
Federacjos suvažiavime.

Buvo suorganizuota ir pravesta 
žiemos stovykla Union Pier, Michi- 
gane, 1961 m. gruodžio 27-30 dieno
mis. Pokalbius pravedė: dr. A. Liu- 
levičius, kun. dr. Ignas Urbonas, J. 
Račkauskas, A. Liulevičiūtė, A. Nor
vilas, R. Šliažas ir R. Rudys. Dainas 
pravedė Faustas Strolia. Dalyvavo 
86 moksleiviai. Išleido žiemos sto
vyklos laikraštėlį "Čiaudulys”, kurį 
redagavo Zita Acalinaitė.

Šiuo laiku taipgi jau buvo pabaig
ta 1961-1962-1963 metų Vyresniųjų 
Moksleivių Ateitininkų programa, 
kuri susidėjo iš trijų dalių: religinė 
dalis, studijinė dalis, praktikinė — 
organizacinė dalis. Programą reda
gavo J. Račkauskas ir B. Miniataitė. 
Programa susidėjo iš 76 puslapių ir 
buvo pirma tokia programa išleista 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
bent 20 metų bėgyje.

Pastangos dėtos gaut kandidatus 
j Ateitininkų Federacijos Valdybą, 
kurios rinkimai artinosi.
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Kalba Ateitininkų Federacijos Dva
sios Vadas kun. St. Yla.

Vykta j Grand Rapids, Michigan, 
kur Lukoševičiūtės pastangom buvo 
įsteigta nauja Moksleivių Ateitinin
kų kuopa. Vizitacijos metu kuopa 
buvo pakrikštyta Prof. Kazimiero 
Pakšto kuopa. Daugelis kandidatų 
davė įžodį.

Pastangos dėtos padėti J. Pleiniui 
Hamiltone suruošti MAS Studijų 
dieną Šv. Kalėdų atostogų metu. 
Kursai įvyko ir buvo gana sėkmingi, 
dalyvavo moksl. iš Toronto. Išleido 
laikraštėlį "Moksleivio Balsas”.

Rytų kuopų klausimas pradėtas 
svarstyti.

Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 
atstovauta prelato Juro jubiliejuj, 
taip pat ir L. S. S. suvažiavime.

Pradėta rūpintis Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos Rytų Stovykla. Po 
didelių pastangų buvo gautas A. 
Vainius, Sr., kuris sutiko ruošti sto
vyklas ir taipgi būti M.A.S. Įgalio
tiniu Rytų Stovyklai.

Pradėta rūpintis M.A.S. Vyr. ir 
Jaun. Stovyklom "Dainavoje”.

Dalyvauta Ateitininkų Federacijos 
Tarybos posėdyje Chicagoje ir duo
tas išsamus pranešimas M.A.S. veik
los ir problemų. Po posėdžio M. A. 
S. pirm, buvo kviestas dalyvauti 
A.F.T. posėdyje New Yorke. New 
Yorke, be posėdžio, buvo aplanky
ta M. Pečkauskaitės kuopa, New 
Yorke ir Vysk. Reinio kuopa, Pa
terson, New Jersey. Pirm, taipgi da
lyvavo Ateitininkų šventėje, kur ta
rė trumpą žodį.

Birutė Miniataitė vyko į "Daina
vą” atstovauti M.A.S. CV Kar. Min
daugo šventėje.

Paruoštos ir priimtos taisyklės sto
vyklautojams ir stovyklų vadovy
bėms.

Važiuota į Omahą, Nebraska, kur 
dalyvauta Ateitininkų šventėje ir tar
tas žodis. CV atstovavo pirm.

Jaunučių stovykla Dainavoje įvy
ko birželio 24 — liepos 8 d. Stovyk
los organizatorė ir vadovė buvo Bi
rutė Miniataitė. Stovyklautojų buvo 
125. Berniukų 72, mergaičių 53. Va
dovybėje buvo Faustas Strolia, Ina 
Kaufmanaitė, Erdvilas Bankauskas, 
Rimas Laniauskas, Elena Jasaitienė, 
A. Norvilas, Zita Acalinaitė, Rita 
Jaraitė, Jūratė Juozevičiūtė ir Kazys 
Jankauskas. Stovykla labai sklandžiai 
ir gerai praėjo. Buvo išleistas stovyk-

Suvažiavimą sveikina ALRKF kongre
so vardu red. L. Šimutis.

los laikraštėlis 34 puslapių "Uodų 
Karalystė”. Vyriausia redaktorė buvo 
Zita Acalinaitė. Taip pat buvo iš
leistas giesmynėlis ir dainorėlis.

Vyresniųjų stovykla Dainavoje 
įvyko liepos 22 — rugpjūčio 5 d. 
Dalyvavo 100 moksleivių. Stovyklos 
organizatoriai buvo Birutė Miniatai
tė ir J. Račkauskas. Stovyklos vado
vas buvo A. Tauginas, kapelionas A 
Bačkis iš Romos, komendantas buvo 
A. Širvaitis. Vadovybėje buvo F. 
Strolia, K. Jankauskas, R. Bražis, E. 
Vadopalienė, A. Balčiūnaitė, I. Kauf
manaitė, B. Miniataitė ir G. Bičiū- 
naitė.

Vyresniųjų stovyklai buvo gauta 
$163 vertės knygų iš Krikščionių 

Demokratų Studijų Klubų valdybos 
—- Bernardo Žukausko: "Pirmojo 
Karo Tremtyje”. Knygos buvo iš
dalintos stovykloje. Buvo atspausdin
ta “Dainavos Krūmeliai” 39 psl.

Buvo nustatytos gairės religinėm 
programom visoms MAS stovyklom 
kun. Urbono.

Rytų Vyresniųjų Moksleivių Atei
tininkų stovykla įvyko rugpiūčio 
18 — rugs. 2 d. Dalyvavo 44 moks
leiviai ateitininkai.. Vadovai buvo 
suvežti iš vakarų ir rytų. Iš Clevelan- 
do — Algs Širvaitis, Livija Kaspe- 
ravičiūtė. Iš Broktono — Aurelija 
Kucinaitė. Kiti valdybos nariai bu
vo Vytautas Radzivanas, Gediminas 
Kuodis, gailestinga sesuo Ona Brie
dienė ir Petras Pauliukonis. Stovyk
la buvo turtinga turiniu ir ypatin
gai gyvumu. Stovykloje buvo iš
leistas laikraštėlis "Dvi Savaitės” ir 
dainorėlis.

Grįžtant iš Kennebunkporto buvo 
sustota "Dainavoje” SAS suvažiavi
me, kur buvo pranešta keletas nuta
rimų "Ateities” reikalu.

Buvo aktyviai pradėta rūpintis 
“Ateities” leidimu ir administravi
mu. "Ateities” administratoriui Vy
tautui Šoliūnui pasitraukus, MAS 
CV surado naują administratorių, 
kuris per 6 mėnesius padengė per
duotą skolą $4,000 su viršum dole
rių ir atstatė "Ateitį” atgal į gerą 
finansinę padėtį.

“Ateities” reikalui buvo išleista 
brošiūra “Tu Mano Ateitis”, gauta 
$700.00 paskola iš AFV, duota 
$700.00 paskola "Ateičiai” iš MAS 
CV ir gauta “Ateičiai” aukų iš ki
tų ateitinnkų organizacijų, pavyz
džiui "Gajos $100.00.

Sveikina Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje dr. P- Daužvardis.
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Dėtos pastangos suorganizuoti 
1962 metų žiemos stovyklą. Buvo 
kreiptasi į New Yorką, Bostoną, 
Clevelandą ir Detroitą. Niekur ne
buvo sėkmingai prašymai įvykdyti.

Dėtos pastangos atkurti MAS 
kuopą Montrealyje.

Algiui Norvilui pasitraukus iš val
dybos, Alvydas Bičiūnas perėmė už
sienio skyrių vesti, kurį efektingai 
veda ir palaiko glaudžius ryšius su 
visomis užsienio kuopomis.

įkurta Rochesterio Moksleivių 
Ateitininkų kuopa. Vytautas Vasi
liauskas buvo pirmas pirminnkas

MAS yra atstovaujama Letuvių 
Rymo Katalikų Religiniame Kong
rese rengimo komisijoje.

Paruoštas oficialus MAS Egzami
nų Vadovas, 22 puslapių su Pr. Do
vydaičio, Stasio Šalkauskio, "Atei
ties” pirmojo numerio ir "Ateities” 
pirmos redakcijos fotografijomis.

Spaudoje buvo pasikalbėjimas su
pažindinti narius su MAS CV pla
nais. Tokių pasikalbėjimų buvo 
"Drauge” ir "Ateityje”, kur buvo 
pradėtas “Nuo pirmininko sta
lo”. Pranešimai buvo dedami j ap
linkraščius, Sūkurį, Švyturį ir kar
tais į Darbininką.

CV aplinkraščiai buvo gan pla
čiai skaitomi. Braziljoje buvo deda- 
m į Mūsų Lietuvos Jaunimo skyrių, 
o Australijoje — į Newcastelio Lie
tuvių Bendruomenės Biuletenio Jau
nimo Lapą.

MAS CV vicepirmininkas A. Bičiūnas 
skaito pranešimą.

Buvo užmegsti santykiai su Ame
rikos Katalikų Jaunimo organizacija 
ir gauta iš jų įvairių leidinių, naudin
gų mūsų programų ruošime.

Nepaprastoje Ateitininkų Federa
cijos konferencijoje dalyvavo MAS 
pirmininkas, III vicepirmininkas, II 
vicepirmininkas. Nepaprastoje kon
ferencijoje MAS pravedė daugelį jai 
palankių nutarimų ir kartu gavo 
daug naudingų patarimų tolimesnei 
veiklai.

Važiuota į New Yorką, kur buvo 
dalyvauta M. Pečkauskaitės kuopos 
susirinkime. Pasitarta su AF Vadu 
ir tuomet vykta į Putnamą, kur bu
vo skaityta paskaitėlė Naujos Ang
lijos Ateitininkų šventėje.

Rimantas Pauliukonis, suvažiavimo 
pirmininkas.

Jaunučių stovykla įvyko birželio 
23 — liepos 6 d. Stovyklą organi
zavo J. Račkauskas. Stovyklos va
dovė buvo Elena Rožėnienė, koor
dinatorė Janina Radvilaitė. Kiti val
dybos nariai: V. Kasperavičius, Da
lia Katiliūtė, E. Bankauskas, L. Kas- 
peravičiūtė, J. Jouzevičiūtė, R. Ja- 
raitė, D. Bačinskas, D. Bajorūnai
tė, Bronius Krokys, I. Merkienė, Š. 
Prapuolenis. Dvasios vadai buvo Tė
vas Raibužis ir kun. Kireilis. Centro 
valdybos įgaliotinis buvo J. Rač
kauskas, Sr.

Stovykloje dalyvavo 105 jaunu
čiai ir jaunesnieji moksleiviai 
ateitininkai. Stovykloje buvo labai 
įdomi programa, dainos, darbeliai, 
piešimas ir įvairus sportas. Buvo dvi

MAS Dvasios Vadas kun. dr. I. Ur
bonas kalba suvažiavimui.

mokytojos įvairiom pamokom. Išlei
do laikraštėlį "Vabalų Pilis”.

Vyresniųjų Moksleivių Ateitinin
kų stovykla įvyko liepos 21 — rug
pjūčio 3 d. Stovyklą organizavo J. 
A. Raškauskas, stovyklos vadovas 
buvo Algis Širvaitis, kiti vadovai: 
Janina Radvilaitė, Auksė Liulevičiūtė, 
Antanas Gilvydis, Livija Kasperavi- 
čiūtė ir Raimundas Čerškus. Dvasios 
vadai buvo kun. dr. I. Urbonas ir 
kun. Vaseris iš Australijos atvykęs. 
Programa buvo įdomi ir pilna. Alė 
Rūta-Arbienė paruošė visą ciklą pa
sikalbėjimų. Dr. A. Darnusis, kun. Va 
seris, A. Širvaitis, kun. Celiešius 
taipgi prisidėjo prie programos. į 
stovyklą užsiregistravo 111 vyres
niųjų moksleivių ateitininkų. Buvo 
išleistas stovyklos laikraštėlis "Dai-

Jūra Garsytė skaito Worcester, Mass, 
kuopos pranešimą.
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Romas Sakadolskis, suvažiavimo vi
cepirmininkas ir kun. A. Lipniūno 
kuopos Chicagoje pirmininkas, skaito 
kuopos veiklos pranešimą.

navos Uodeliai” (14 psl.), kurį re
dagavo Indrė Damušytė.
Rytų Jaunesniųjų Moksleivių Atei

tininkų stovykla įvyko rugpjūčio 3 
— rugpiūčio 10 d. Organizavimo 
darbą atliko A. Juozapavičius, tal
kininkaujant A. Vainiui, Sr., MAS 
centro valdybos įgaliotiniui. Stovyk
la buvo Elmhurst, Pa., apylinkėje. 
Stovyklavo 20 jaunesniųjų mokslei
vių ateitininkų. Vadovavo V. Ra- 
dzivanas ir A. Balsys..

Centro Valdyba siuntė Janiną 
Radvilaitę ir Stasį Rudį į Kanados 
Moksleivių Ateitininkų stovykla, ku
ri įvyko liepos 6—liepos 20 d. Wa-

Aušra Gylytė daro pranešimą apie 
Marijos kuopos veiklą Chicagoje. 

saga Beach, Ontario, Canada. Sto
vyklą organizavo V. Kolyčius ir 
kun. Rafaelis.

Stovykloje dalyvavo 103 mokslei
viai ateitininkai. Pastebėtina, kad 
stovyklos metu J. Radvilaitė ir S. Ru
dys pravedė kursus ir priėmė įžodį 
iš 17 naujų moksleivių ateitininkų.

Los Angeles, Californijoj, Moks
leivių Ateitininkų stovykla įvyko 
J. Ąžuolaičio pastangomis. Stovyklo
je dalyvavo 14 jaunesniųjų mokslei
vių ateitininkų.

Rytų Vyresniųjų Moksleivių Atei
tininkų stovykla įvyko Elmhurst, Pa. 
rugpiūčio 10 — rugpiūčio 24 d. Sto
vyklą organizavo Antanas Vainius, 
Sr. Vadovybėje buvo: Antanas Vai
nius, Jr„ Jūra Gailiušytė, Kęstutis 
Girnius, Linas Baškauskas, Dana Mi- 
kulskytė ir Irena Sandanavičiūtė.

Aldona Bušinskaitė praneša apie To
ronto kuopos veiklą.

Stovyklavo 24 vyresnieji moksleiviai 
ateitininkai. Stovyklos tema buvo 
“Pilnutinis vykdymas ateitininkų šū
kio — Visa atnaujinti Kristuje.” Pa
skaitas skaitė: prof. Klimas, prof. Sa
lys, Tėvas Bernardinas, dr. Radziva- 
nas ir kiti.

Dalyvauta Studentų Ateitininkų 
Sąjungos suvažiavime, Lake Ariel, 
Pa., kur buvo pravesti nutarimai, ku
rie buvo atspausdinti MAS CV ap
linkraštyje nr. 6.

Gautas Rytams Įgaliotinis — Ri
mantas Paulikonis, kuris aktyviai dir
ba su Moksleivių Ateitininkų kuo
pomis rytuose.

Centro Valdyba prisideda, skatin
dama ir spausdindama, Chicagos Lie

tuvių Katalikų Jaunimo lakraštėlį 
“Švyturį“, kurio vyriausias redakto
rius yra Romas Sakadolskis.

Atspausdintas naujas papildymas 
MAS 1961-62-63 metų programai 
"Aktyviųjų Ateitininkų Abėcėlė.” 
Leidinys turi 45 puslapius.

Suruoštas 1963 metų Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas.

Dedamos pastangos skatinti Ro- 
chesterio ateitininkus ruošti žiemos 
kursus Rochester, N. Y., kur akty
viai rūpinasi B. Krokys, Rochesterio 
Moksleivių Ateitininkų kuopos glo
bėjas.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos knygos: Pirmininko: 
rašytų laiškų — 359, gautų raštų — 
390, kuopų bylos — 27.

Užsienio skyriaus (A. J. Bičiūno): 
siunčiamieji raštai — 145, gaunamie
ji raštai — 140, kuopų bylos — 7.

Protokolų (Z. Jurėnaitės): 19 pro
tokolų.

Stovyklų: 7 knygos — 417 pusla
pių.

Iždo (V. Čerškutės) — 5 knygos 
— 312 puslapių.

MAS CV yra išleidusi 24 leidinius, 
kurie apima 498 puslapius. Dar nepa
minėtas, iš didesnių leidinių, yra 
“Ateities” pirmasis numeris, 44 pus
lapiai.

Centro valdyboje yra ruošiami šie 
leidiniai:

1. Stovyklų rengimo gairės — 
rankraštis jau paruoštas, laukia 
spausdinimo, 45 puslapiai.

2. Studijų programa, 1964 — lau
kia spausdinimo, 50 pusi.

A. Razgaitis pristato Clevelando 
moksleivių ateitininkų veiklą.
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M E S
skaičiuose

Iki 1963 V. 30. anketos gautos iš 410 sendraugių, 94 studentų, 166 moks
leivių ir 24 vienos jaunimo kuopos Brazilijoje. Daviniai čia pateikiami pa
skirai pagal anketos klausimus. Į klausimą atsakiusiųjų skaičius įrašytas 
skliausteliuose. Visi kiti skaičiai lentelėje — procentai į klausimą atsakiu
siųjų.

Ateitininkų

Federacijos

Anketa

1. AMŽIUS 
Iki 14

Sendr. (400)
Stud. (94)
Moksl. (165) 36

15-19 :

22
64

20-24
1

64

25-34
19
14

35-44 45-54 55-64
25 30 20

65+
4

2. LYTIS

Sendr. (410)
Stud. ( 94)
Moksl. (165)

Vyrai
61
50
46

Moterys
39
50
54

3. KRAŠTAS

Sendr. (407) 
Stud. ( 94) 
Moksl. (164)

IAV
86
96
94

Kanada
9
3
6

Australija
4

Kiti
1
1

4. PILIETYBĖ

Sendr. (407) 
Stud. ( 94) 
Moksl. (165)

Turi
87
89
70

Ne
13
11
30

5. LIETUVIŲ GYVENVIETĖJE

Sendr. (405) 
Stud. ( 93) 
Moksl. (162)

50—
6

10
2

50 +
5
9
5

250 +
10
9
6

1000 +
36
39
32

10000+
41
34
55

Nėra
2

6. ŠEIMOJE KALBAME
tik beveik vien abiem beveik vien tik
angį. angį. kalbom liet. liet.

Sendr. (404) .5 1 1 7 91
Stud. ( 94) 1 4 32 62
Moksl. (166) 1 14 30 55

7. SU LIETUVIAIS DRAUGAIS KALBU
Tai, ką turėjome padaryti birželio nu tik beveik vien abiem beveik vien tik
meryje, darome dabar. angį. angį. kalbom liet. liet.

Redakcija Stud. ( 93) 1 33 52 14
Moksl. (165) 5 19 53 19 4

(atkelta iš 255 pusi.)

ligi visiško savęs nebojimo. Ir kitus ragino aukotis.
Vytautą visi mylėjo. Pagal jo amžininkų pasako

jimą, Vytautas buvo patrauklaus būdo. Visuomet links
mas, draugiškas, nuoširdus. Be to, pasižymėjęs drovu
mu, nes nemėgęs dviprasmiškų žodžių. Jis nerūkęs, ne
vartojęs svaigalų. Mėgdamas rimtas kalbas bei ginčus, 
tolygiai buvęs didelis dainų mėgėjas. Mėgiamiausia jo 
daina buvusi "Iš rytų šalelės saulutė tekėjo, o iš vaka
rėlių debesėliai ėjo”. Ir savo seseris, draugus bei drau
ges ragindavęs dainuoti. Nevengė jis ir moteriškos drau
gystės. Viena jo draugė nupasakojo būdingą nuotykį. 
Vytautas lydėjo ją per laukus jos tėviškėn. Linksmai 
besikalbant ir bedainuojant, pakelyje jie pamatė senutę, 
tempiančią sunkų ryšulį. Vytautas, tai pamatęs, paliko 

savo simpatiją ir, ramiai besišnekučiuodamas su senu
te, tempė jos naštą. Toks jis buvo. O susirinkimuose jis 
nevadovaudavo, neužmesdavo kitiems savo nuomonės, 
tik pateikdavo mintį, kurią visi apsvarstydavo. Tuo jis 
visus patraukdavo.

"Ateities” redakcija, savo ilgamečiu! bendradarbiui 
Vytautui Endziulaičiui mirus, jo garbingam atminimui 
paskyrė 1919 metų numerį. Redakcijos nuomone, "Vy
tautas Endziulaitis pagrindė ateitininkams naujos epo
chos pagrindus, nurodė mums darbo kelius, įstatė mūsų 
darbuotę į tas vėžes, kurios gimdo epochą.”

Ir jis tai nuveikė pačioj žalioj jaunystėj. Neilgai jis 
kurstė ateitininkijos židinį, nes 25 metų būdamas atsi
skyrė su šuo pasauliu, tačiau savo įnašu jis daug pri
sidėjo, kad šio kilnaus židinio liepsna ligšiol pastoviai 
tebeliepsnoja.
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8. DALYVAUJU LIETUVIŠKUOS PARENGIMUOSE

kas mėnuo kelis kartus kartą metuose
ar dažniau metuose ar rečiau

Sendr. (406) 61 35 4
Stud. ( 92) 74 24 2
Moksl. (164) 62 36 2

9. KIEK ŠEIMOJE GAUNAME LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ

vieną du tris ar daugiau
Sendr. (399) 25 35 40
Stud. ( 92) 23 36 41
Moksl. (162) 38 38 24

10. KIEK LIETUVIŠKŲ KNYGŲ PERSKAIČIAU 1962-ais

Stud. ( 94) 
Moksl.(166)

Neįrašę nei vienos
40
35

Vieną Dvi Tris-Keturias Penkias
13 10 17 20
15 13 24 13

11. KIEK ŠEIMOJE ATEITININKŲ

Vienintelis Yra kitų Visi at-kai Esu viengungis
Sendr. (378) 16 40 33 11
Stud. ( 92) 14 52 33 1
Moksl. (159) 18 61 21

12. AR TĖVAI ATEITININKAI

Abu Tėvas Motina Nei vienas
Sendr. (375) 17 6 6 72
Stud. ( 94) 41 10 11 38
Moksl. (161) 37 17 14 31

13. KIENO RAGINAMAS ĮSTOJAU Į ATEITININKUS

Tėvų Draugų Kapeliono Globėjo Pats Atsitiktinai Kelios Priež.
Sendr. (398) 4 29 7 2 41 6 9
Stud. ( 94) 36 8 5 2 21 6 20
Moksl. (165) 58 8 6 19 1 8

14. AR BUVAU MOKSLEIVIS AR STUDENTAS ATEITININKAS
Moksl. Stud. Abu Ne

Sendr. (410) 18 11 61 9
Stud. ( 94) 93 7

15. AR PRIKLAUSAU SKYRIUI

Taip Ne
Sendr. (391) 92 8
Stud. ( 92) 93 7
Moksl. (164) 97 3

16. KAIP DAŽNAI LANKAU SUSIRINKIMUS

Visus Kas antrą Retai
Sendr. (370) 57 14 28
Stud. ( 87) 88 3 8
Moksl. (166) 93 3 4

17. STOVYKLOJ, SUVAŽIAVIME, KONGRESE PASKUTINI KARTĄ BUVAU

1962-ais Prieš 2 metus prieš tris prieš 4+
Sendr. (323) 36 22 12 20
Stud. ( 92) 80 12 1 7
Moksl. (124) 74 18 6 2

18. AR ATEITININKAI GALI BŪTI
Tik lietuviškai kalbą Ir liet, nekalbą

Sendr. (395) 75 25
Stud. ( 93) 80 20
Moksl. (162) 80 20
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MES 
NUTARIAM:

M.A.S. SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Suvažiavimo dalyviai labai džiaugėsi esama Daina
vos stovykla ir pageidauja, kad kuo greičiau būtų įreng
tos žiemos stovyklavimo patalpos. Taip pat reikalinga 
surasti pastovią stovyklavietę rytuose.

Suvažiavimo dalyviai pastebėjo ateitininkų ideologi
nių ir istorinių žinių trūkumą ir lietuvių kalbos didelį 
šlubavimą: siūloma šiuos trūkumus visom galimom prie
monėm šalinti.

Suvažiavimo dalyviai pabrėžtinai siūlo pagyvinti: a. 
sportą, b. ekskursijas, c. kūrybinį veikimą, ko reikalau
ja ateitininkų principas — veiklumas.

Suvažiavimo dalyviai pastebėjo reikalingumą orga
nizuoti tarpkuopinę veiklą, ypatingai ruošiant bendras 
metines ir religines šventes.

19. PRIKLAUSAU PARAPIJAI

Sendr. 
Stud. 
Moksl.

(409) 
( 93) 
(166)

Lietuvių
76
82
87

Ne lietuvių
12
10
7

Abiem
6
3
6

Jokiai
6
5

20. EINU Į BAŽNYČIĄ
Lietuvių Dažniau liet. Dažniau ne liet. Ne liet.

Sendr. (405 56 18 18 8
Saud. ( 92) 52 23 16 9
Moksl. (166) 65 18 14 2

21. REKOLEKCIJAS 19S2-ais ATLIKAU
Taip Ne

Sendr. (392) 73 27
Stud. ( 94) 55 45
Moksl. (159) 84 16

22. KOKIA KALBA REKOLEKCIJAS ATLIKAU
Lietuvių Ne lietuvių abiem

Sendr. (247) 88 11 1
Stud. ( 49) 51 43 6
Moksl. (126) 30 60 10

23. AR Į LIETUVĄ GRĮŽČIAU
Taip Ne Neapsisprendęs

Sendr. (400) 64 6 30
Stud. ( 93) 44 12 44
Moksl. (164) 41 19 40

24. AUKŠČIAUSIAS MOKSLO LAIPSNIS
Gimnazija Univer. lankęs Baigęs Magistr. Dakt.

Sendr. (395) 5 22 47 12 12

25. AR SIAME KRAŠTE KO NORS MOKIAUSI
Įgijau laipsnį

Sendr. (321) 33
Studijavau

18
Amato mok.

20
Nieko

29

26. KOKĮ DARBĄ DIRBU
Savo profesijoj

Sendr. vyrai (227) 43
Sendr. mot. (141) 20

Iš dalies savo Nesavo
23 26
21 24

Nedirbu
8

35

27. KOKS MANO UŽDARBIS
Mažiau 2000 2000+

Sendr. (262) 4 4
3000+ 5000 +

24 41
7500+ 10000+

12 10
15000+

5

28. BENDROS ŠEIMOS PAJAMOS 
2000+ 3000 +

Sendr. (210) 1 8
5000+ 7500+

28 28
10000 +

26
15000+

10
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Darbai
i r žmonės

IR REDAKCIJA:

Mušamės j krūtinę. Laužant žurnalą, kas kart pritrūksta vietos. Reikia, sakykim, truputį vietos baigti straipsniui. Pagunda — išmesti trumpą korespondenciją. Tai pagundai kelis kartus pasidavėme. Norime tą klaidą nors dabar atitaisyti — dedame kelių numerių korespondencijas. Atsiprašome tų, kurie dėl mūsų turėjo nemalonumų — New Yorko draugovei ačiū už ‘ atkreipimą mūsų dėmesio j šią padėtį. Korespondencijas vertiname ir jų laukiame, nes jos yra mūsų gyvenimo veidrodis.
ADELAIDE

Išvyko kun. P. Dauknys, MIC.Moksleivių (jaun. ir vyresniųjų) ir studentų at-kų dvasios vadas kun. P. Dauknys išvyko 8-iems mėn. į Melburną pavaduoti liet, parapijos kleboną. Nors dar tik keletas menes ų kaip jis išvyko, bet Adelaidės ateitininkai labai jaučia jo nebuvimą: nėra kas visus jungia, nėra kas skatina į darbą. Vyr. moksleiviai ir studentai dar ne pilni metai kaip įsisteigė Adelaidėje. Pačioje pradžioje to didžio entuziazmo, pasinešimo į darbą, dar nespėję atsistoti ant tvirtų kojų, — neteko di- dž'ausios atramos — savo Dv. vado. Visi ateieitininkai laukia jo grįžtančio.
Jaunučiai ir jaunesnieji moksleiviai 

at-kai. Jų valdybą sudaro šie: pirmininkas L. Varnas, sekr. R. Kubiliūtė, kasininkė — I Be noravičiūtė. Pats didžiausias šiais metais paruošimas tai buvo šv. Kazimiero minėjimas. Paskiri nariai aktyviai reiškiasi įvairių liet, švenčių bei minėjimų programose. Bet paskutniu metu pasigendama visų narių bendrų pasirodymų. Praeitų metų patirtis parodė, kad dažnesni visų narių pasirodymai — parengimai patraukė ir sujungė didelį būrį vaikų (apie 40) į jaun. moksleivius. Tikimės, kad po Kalėdų grįš Dvasios vadas kun. P. Dauknys, MIC, jaun. moksleivių veikla vėl pagyvės. Net įžodžio šventė, kuri buvo numatyta Kristaus Karaliaus šventėje — negalės įvykti. Prieš keletą mėnesių iš vyriausios globėjos pareigų pasitraukė ponia A. Stepanienė. Jos vietoje liko jaun. moksleivių globėjas ponas A. Kubilius.

Vyresnieji moksleiviai ir studentai at-kai. Kun. P. Dauknio dideliu pasišventimu ir sugebėjimu dirbti su jaunimu — Adelaidėje prieš metus atsirado vyr. moksleiviai ir studentai at- kai. Vyr. moksleivių valdybą sudaro: pirm. N. Bataitytė, sekr. A. Blandy- tė, kasin. G. Pimpė. O visų v. moksl. vadas yra stud. R. Jablonskis. Studentų at-kų valdyboje yra šie: pirm. B. Mikužytė, sekr. V. Vasiliauskaitė, kasin. A. Stepanas. Studentai, bendradarbiaudami su moksleiviais nors ir per trumpą laiką, bet jau gražiai užsirekomendavo: suruošė dvi didžiules stovyklas Adelaidės jaunimui (praeitą vasarą ir š. m. pavasario stovyklą), jaunimo talentų koncertas (praeitų metų pabaigoj) ir š. m. gegužės mėn. viešą Akademiją Marijos garbei. Dažnai daro iškylas, pobūvius, geresniam narių susibičiuliavimui. Per susirinkimus rimtai studijuoja ateitininkišką programą. Įžodžio šventė, atrodo, šiais metais vargu ar beįvyks.Vyr. Moksleiviai ir studentai labiausiai apgailestauja, kad išvykus jų Dvasios Vadui ir Globėjui — nyksta ir jo įvestos kai kurios tradicijos, pav. šiais metais (rugsėjo 21 ir 28 d.) buvo ruošiama Adelaidėje kaip ir pernai jaunų talentų koncertai, bet į koncertų ruošimą, organizavimą jaunimas jau nebuvo kviečiamas. Kiek studentų tiek ir v. moksleivių valdybos buvo paliktos nuošaliai: su jais nesitariant ir nekviečiant jų į bendrą darbą. Gaila — šis jaunimas yra parodęs daug iniciatyvos ir sugebėjimo, užtenka tik prisiminti jų pačių suorganizuotą pavasario jaunimo stovyklą.

Adelaidės sendraugiaiIšrinkta nauja v-ba, kuri š. m. rug- piūčio mėn. pasiskirstė pareigomis: pirm. J. Vasiliauskas, sekr. J. Stepanas, ižd. J. Rupinskas. Tuo tarpu Adelaidės sendraugių v-ba eina ir visos Australijos Ateitininkų centrinės valdybos pareigas.
BOSTONBostono studentai rugp. 8 d. susirinko Lucijos Baškauskaitės namuose vasariniam susirinkimui, kurio svarbiausias tikslas buvo išrinkti naują vaidybą.Susirink'mas pradėtas malda. Pirmininkas Eligijus Sužiedėlis pranešė susirinkimo uždavinį, pravedė rinkimus ir perdavė toliau vesti išrinktai valdybai. Rinkimų rezultatas:Pirm. — Rimas Pauliukonis, vice- pirm. — Rimvydas Mikšys, sekr. — Aldona šermukšnytė, ižd. Jarūna Venčkauskaitė, narys — Rimas Liutkus.Egidijus Užgiris ir Lucija Baškauskaitė, SAS CV nariai, pranešė apie stovyklos pasirengimus ir buvo keltos m ntys įdomiai pravesti du Bostonui užduotus vakarus.Susirinkimas baigtas malda, vaišėmis ir pasikalbėjimais.

A. Š.Bostono Studentų Ateitininkų Draugovė drauge su sendraugia:s ir moksleiviais ruošia Kristaus Karaliaus šventę spalio 26 ir 27 dieną. Numatyta kviesti New Yorko, New Jersey ir Putnamo draugoves dalyvauti M šio- se su savo vėliavomis ir bendrai šventėje. Yra ruošiami pusryčiai, o vėliau
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minėjimas su paskaitininku bei menine programa.Šios šventės proga taip pat bus šventinama Bostono Studentų Draugovės vėliava. Vėliavos projektas yra paruoštas pačių studentų.Bendram pasilinksminimui yra ruošiami šokiai šeštadienį vakare.Norime šia švente vėl pradėti tradiciją — kasmet'nę, viešą ir bendrą Kristaus Karaliaus šventę. Tai būtų vertingas ir gražus atnaujinimas.
A. Š.Bostono Studentų Ateit'ninkų Draugovės susirinkimas įvyko sekmadienį, rugsėjo 15 d. pas I. Lendraitytę.Susirinkimą pravedė pirmininkas Rimas Pauliukonis. Jisai pranešė, kad buvo išrinkta nauja centro valdyba iš Urbanos ir Chicagos.R. Pauliukonis priminė, kad studentai turėtų padėti pritraukti moksleivius į studentus ateitininkus, o studentai, baigę mokslus, turėtų pereit j sendraugius.Bostono Ateitininkų draugovės vai- dybon išrinkta pirmininku — R. Pauliukonis. vicepirm. — R. Mekšys, iždininke — J. Venckauskaitė, sekretore — A. šermukšnytė.Buvo nutarta iškilmingai švęsti Kristaus Karaliaus Šventė, spalio 27 d., sekmadienį. Šokiai įvyks prieš minėtą šventę — šeštadienįPo susirinkimo I. Lendraitytė visus draugovės narius gražiai pavaišino.Palmyra Strazdaitė

Gruodžio 8 d. Bostono SAS draugovė turėjo savo susirinkimą. Perduotos naujienos iš centro valdybos (daugiau rašykite apie veiklą ir važiuokite į ideologinius kursus Chica- goje), prieita prie einamųjų reikalų (suruošti kalėdinius šokius bei užsimokėti nario mokestį, taip pat paliesta metinė tema). Tik po oficialaus susirinkimo uždarymo ir pertraukos vaišėms, susirinkimas pasikeitė. Pirmiausia vieno buvo šaltai pastebėta, kad mūsų susirinkimai panašesni į suėjimus, o ne į studentų susirinkimus. Tuoj kilo diskusijos. Toliau pasigirdo klausimai apie ideologinės organizacijos intelektualinį stovį bei veikimą. Buvo diskutuota kultūrinis pagyvinimas, nutarta bendra iškyla (į vaidinimą bei muziejų). Atsakydami į išmetinėjimus, keli nariai tuoj pasižadėjo veikti. Vienas paruoš referatą, kitas atneš savo sukurtus eilėraščius, trečias ruoš psichologinį veikimą ateities susirinkimui, o ketvirtas žada dirbti su jaunučiais. Gal čia strėlė į gyvesnį studentų veikimą Bostone.
A. Š.

CHICAGOLipniūniečių iškyla“Jau ruduo atėjo, šaltos rudens dienos”... Šiais žodžiais daina prasideda, bet sekmadienį, rugsėjo 15 d., kad ir buvo rudens diena, nebuvo šalta. Buvo Kun. Alfonso Lipniūno moksleivių at-kų kuopos iškyla į Paw Paw Lake, M'.ch. Mes, lipniūniečiai, susirinkom prie Dariaus ir Girėno paminklo. 9:00 visi linksmi sulipom į mašinas, kurios nuvežė mus prie ežero.Dainuodami atvykom į jėzuitų vasarvietę ir linksmai praleidom dieną. Žaidėm tinklinį ir kroketą, laiveliais irklavom, kiti drąsesni net ėjo maudytis šaltame vandenyje.Diena buvo pilna linksmumo ir juokų, bet trūko tik kelių dalykų: daugiau narių, tradicinio laužo ir mūsų pirmininko. zasPirmasis susirinkimasMokslo metai vėl prasidėjo ir kartu prasidėjo moksleivių at kų susirinkimai. Kun. Alf. Lipniūno kuopos pirmas šių metų susirinkimcs įvyko rugsėjo 22 d. Pravedė maldą Romas Sa- kadolskis ir pristatė naujus narius. Mūsų globėjas Ramūnas Motekaitis trumpai papasakojo apie jo pareigas, kaip globė;o, pas'žadėjo padėti kuopai ir kai reikės ir visada būti mūsų “angelu sargu”. Dvasios vadas tėvas Raibužis priminė, kad mes turėtumėm būti at-kais ne tik vardu ir žodžiu, bet ir dvasia ir veikla.Petras Kaufmanas skaitė paskaitą tema “Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą”. Petras paėmė Vinco Kudirkos eilėraščio “Labora” pirmąsias eilutes ir palygino su Platono kūriniu apie Sokratą, kuriame yra aprašyta apie Sokrato teismą, buvimą kalėjime ir mirtį.Susirinkimas baigėsi at-kų himnu. Po susirinkimo buvo naujųjų ir senųjų susipažinimo šokiai. zasPr. Dielininkaičio kuopaChicagos Marquette Parko moksleiviai ateitininkai, Pr. Dielininkaičio kuopa, pradėjo savo š'ų mokslo metų darbą. Berniukų būreliui ir šiemet vadovauja inž. M. Šilkaitis. Pernai jo rūpesčiu užbaigti mokslo metai su nusisekusia iškyla autobusu į White Pines miškus. Šiemet jau berniukai pradėjo žaisti krepšinį valstybinėje Marquette Parko sporto salėje. Būreliui talkininkauja inž. P. Narutis.Šių metų berniukų programoje pramatyta:1. Susirinkimai parapijos mokyklos patalpose kas trečią sekmadienį po 8- tos vai. Mišių.

R. Šilkaitis daro Pr. Dielininkaičio kuopos Chicagoje pranešimą.
2. Krepš nio treniruotės kas pirmadienį 6 vai. v. Marquette Parko valstybinėje sporto salėje.3. Kuopos šventės, iškylos į gamtą ir į stovyklą. Mergaičių programoje pramatyta:1. Susirinkimai kas mėnesį.2. Rankų darbeliai bei išdirbiniai.3. Iškylos, šventės...Kviečiame visus lietuvius berniukus ir mergaites nuo 5 to iki 8-to skyriaus įsijungti į ateitininkų eiles. Ateitininkai yra visuomeninė, lietuviška, katalikiška organizacija, siekianti išauginti pilnutinį žmogų.Kuopos jaunučiams vadovauja E. Rožėnienė, o kuopos globėju yra inž. J. Polikaitis.Studentai planuojaPinnrs šių metų Chicagos SAS draugovės susirinkimas, įvykęs spalio mėnesio 13 dieną, skaidria ir darbinga savo nuotaika žadėjo draugovei gerus metus. Todėl labai taiklus buvo ir tėvo K. Trimako kreipimasis į susirinkimo dalyvius, aptariant keletą gairių tiek mūsų asmeniniam, tiek draugovės gyvenimui. SAS pirminink. Jonas Boguta kartu su sveikinimais draugovei kvietė neklausti, ką Tau duos sąjunga, bet ką Tu gali duoti sąjungai. Iš visos eilės einamųjų reikalų paminėtina iškeltas pasiūlymas sudaryti iš draugovės narių tarpo “tutoring service”, kuria galėtų naudotis tokios pagalbos reikalingi lietuviai moksleiviai — čia pat buvo sudarytas sąrašas norinčių į šį darbą jungtis. Gavėnios Seminarui rengti komisija sudaryta iš Rimo Rudžio, Vacio Šaulio, Ramunės Juozevičiūtės ir Graži-
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nos Bičiūnaitės. Draugovės valdyba 
pate.Kė užp.idymui anketą, kuri pauė- 
tų vaidyoai vadovautis metų aaroe. 
SusirinKimas baigtas pažadu vėl vi
siems susitiKti per Kristaus Valdovo 
šventę, kada Chicagos aceitm.nkai au
kos lietuviškas diaiogmes Mišias.

A. S.

Ateitininkų Forumas Chicagoje

Lapkričio 23 ir 24 d. Chicagos 
Ateitininkų sendraugių skyriaus rū
pesčiu buvo suruoštas AteitinmKų Fo
rumas. Per spaudą buvo pakviesta ir 
platesnioji visuomenė jame dalyvauti.

Garbės svečiu ir paskaitininku at
vyko iš Bostono At-kų Federacijos 
Vadas dr. Juozas Girnius.

šeštadienio vakare Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje kun. Kubiliui, S.J., va
dovaujant, įvyko religinio susikaupi
mo valanda. Pamokslo metu prisimin
ta tragiškai žuvęs prezidentas J. Ken
nedy ir, to įvykio perspektyvoje, iš
ryškinta at-kų uždaviniai.

Po pamokslo pasimelsta už. a.a. nu
žudyto prezidento vėlę ir likusią naš
laičiais šeimą. Pagiedota keletas gies
mių ir suteiktas palaiminimas šv. 
Sakramentu.

Susikaupime dalyvavo At-kų fede
racijos vadas dr. J. Girnius ir gražus 
būrys ateitininkų.

Po susikaupimo visi dalyviai iš kop
lyčios nuvyko į Jaunimo Centro pa
talpas; ten jaukioje nuotaikoje ir šei
myniškai besikalbėdami, praleido va
landžiukę prie užkandžio ir kavutės 
puoduko. Prieš užkandį at-kų sen
draugių skyriaus pirmininkas VI. Šo- 
liūnas pakvietė Ateitininkų federaci
jos vadą dr. J. Girnių tarti susirinku
siems žodį. Savo turiningoje prakal
boje prelegentas apibūdino tikro en
tuziazmo prasmę ir jo svarbą gyve
nime. Po kavutės ir šeimyniško pasi
kalbėjimo šeštadienio programa baig
ta.

Sekmadienį 10 vai. ryto dar gau
sesniu būriu at-kai sendraugiai, stu
dentai, moksleiviai bei pašaliečiai da
lyvavo pamaldose ir jų dauguma pri
ėmė Šv. Komuniją, šv. Mišias celeb- 
ravo ir tai dienai pritaikintą pamoks
lą pasakė kun. V. Gutauskas, S.J.

Po pamaldų visi susirinko į Jauni
mo Centro didžiąją salę, pasivaišino 
paruošta kavute ir pyragaičiais ir po 
to susikaupę išklausė dr. J. Girniaus 
turiningą, gilių fisofinių minčių pa
skaitą. Paskaitos tema: “Tikintysis 
ir žmogus be Dievo”. Paskaitos min
tys imtos iš knygos, kurią gerb. dr. 
J. Girnius jau padavęs spaudai ir 
greitu laiku ją matysime knygų len
tynose. Paskaitos santrauka tilpo 
“Draugo” kultūriniam priede 1963.XI. 
30. Į paskaitą atsilankė labai gausiai 
at-kų ir svečių. Dalyvavęs

Lipniūnietės

Gruodžio 8 d. Jaunimo centre vyko 
Mergaičių būrelio susirinkimas. Val
dyba buvo labai nustebinta mergaičių 
susirinkusių dauguma. Papusryčiavę, 
apsėdo aplink stalą, ir pirmininkės 
malda prasidėjo susirinkimas.

Dalia Stakytė, būrelio vadovė, su
sipažino su mergaitėmis ir mergaitės 
su Dalia. Vadovė pareiškė mintis, lie
čiančias būrelio veiklą ir susirinkimo 
tvarką.

Buvo nutarta daryti susirinkimus 
sekmadienį po pamaldų, o ne penk
tadieniais kaip būdavo pirmiau daro
ma. Šie susirinkimai bus vieną sa
vaitę Ramovėje, o kitą — vienos bū
relio mergaitės namuose. Nutarta or
ganizuoti iškylas į įvairias vietas.

Dalia pakvietė Nijolę Beleškaitę ir 
Janiną Radvilaitę pamokyti mergai
tes papuošalus daryti. Kiekviena 
mergaitė prižadėjo atnešti savo kūri
nius kuopos eglaitei.

Kitas susirinkimas bus vienos bū
relio mergaitės namuose ir bus mo
koma dainuoti populiarios lietuviškos 
dainelės. Jūratė

Chicagos Draugovė
Sekmadienį, gruodžio 8 d., Jauni

mo centro koplytėlė buvo pilna stu
dentų at-kų. Išklausę dvasios vado 
tėvo Trimako, S.J. aukotas Mišias ir 
išnešę pamokslo pagrindinę mintį — 
viską daryti Jėzaus Kristaus vardu, 
jeigu norime artimą mylėti, visi su
gužėjo prie kavos, kur ilgai ir links
mai dainavo.

Susirinkimui pirmininkavo Ramūnas 
Motekaitis; sekretoriavo — Veronika 
Tijūnėlytė. Pagrindinė programa bu
vo diskusiniai būreliai remiantis kny
ga “Changing Values in College.” Bū
relius pravedė Aldona Zailskaitė, Jo
nas Mickevičius ir Kęstutis Bagdo
nas. K. Bagdono būrelio sekretorius 
J. Račkauskas, susirašęs diskusijas 
beveik pažodžiui, vietoj analizuoda
mas pateiktas mintis, nuvertė visą 
šį reikalą juokais. A. Zailskaitė, pati 
sekretoriavus, pasisakė, kad jos bū
relis daugiau rėmėsi diskusijomis, J. 
Mickevičius, taip pat sekretoriavęs, 
pateikė šią būrelio mintį: rimtai pa
galvoję apie amerikoniukų ir lietu
vių mokslo tikslus, matome kaip daug 
mes nuo jų skiriamės: kad jų įtaka 
j mus yra stipri, už tai reikia steng
tis daugiau lietuviškai skaityti.

Toliau buvo eiliniai vietovės pra
nešimai; bet tarp jų buvo keletas min
čių, kurias ir kitos draugovės galė
tų pasiskolinti: atskirose savaitės die
nose vyksta ideologinės diskusijos ir 
knygų diskusijos. Sendraugiai kvie
čia studentus dalyvauti jų prieš ka
lėdiniam susikaupime ir paskaitoje. A. 
Zailskaitė pasiūlė visiems, kurie do
misi padėti jai pravesti lietuviškų 
dainų “hootennany”.

Įdomu paminėti, kad šiame susi
rinkime dalyvavo viešnia iš Wiscon
sin universiteto, suomė Judith Jar- 
vinen. V. T.

Saulenė Venclovaitė daro pranešimą 
apie Cicero kuopos veiklą.

CICERO

Nauja Cicero valdyba

Cicero moksleivių ateitininkų vysk. 
M. Valančiaus kuopa pradėjo 1963-4 
metų darbą rugsėjo 15 d. susirinkime 
išrinkdama naują valdybą. Ją sudaro 
Saulenė Venclovaitė — pirmininkė, 
Algis Ingaunis — vicepirmininkas, 
Kristina Lauraitytė — sekretorė, Rim
vydas Zailskas — iždininkas, Aidas 
Skruodys — socialinių reikalų vedė
jas ir Vytenis Babrauskas — kores
pondentas. šiais metais taip pat bus 
naujas kuopos dvasios vadas — kun. 
Baltrumas.

CLEVELAND

CV vizituoja

Trys centro valdybos nariai lankėsi 
Clevelande, vizituodami studentų atei
tininkų valdybą. Ta proga centro val
dyba pateikė savo pageidavimus ir ap
tarė ateities veiklos planus. Šis centro 
valdybos parodytas ryžtas ir ilga ke
lionė bus paskatinimas visiems drau
govės nariams.

Lapkričio mėnesio susirinkime stu
dentai turėjo progos pastudijuoti Vi
suotinį Bažnyčios suvažiavimą ir kata
liko vietą Bažnyčioje. Šią temą įdo
miai savo paskaitoje pristatė kun. Gri
gonis.

Keletas studentų yra aktyviai įsijun
gę į jaunučių vadovavimą. Atrodo, kad 
ir moksleiviai pageidauja studento glo
bėjo. Draugovės valdyba stengiasi ras
ti savo tarpe tinkamą globėją mokslei
viams.

Visiems Clevelando studentų ateiti
ninkų reikalams rūpestingai vadovau
ja Vidmantas Prikockis.
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DETROIT

Rugpiūčio men. 18 dieną ponų Ru- 
seckų bute Detroito studentai ateiti
ninkai susirinko išrinkti naują valdy
bą sekantiems metams bei atstovus į 
studentų ateitininkų suvažiavimą. Po 
maldos Algis Bublys pakvietė Arūną 
Udrį pravesti rinkimus. Naują valdy
bą sudaro: Vytas Ruseckas — pirmi
ninkas, Petras Kausteklis — vicepir
mininkas, Viktorija Ciunkaitė — vi
daus sekretorė, Danutė Polteraitytė — 
užsienio sekretorė ir Danguolė Ma- 
jauskaitė — iždininkė. Į revizijos ko
misiją buvo išrinkti: Algis Bublys, Ro
mas Leparskas ir Juozas Mikaila. Šių 
metų SAS suvažiavime Detroitą at
stovaus: G. Bajorūnaitė, D. Briedytė, 
V. Ciunkaitė, D. Majauskaitė, D. Pol
teraitytė ir N. Udrys. Po rinkimų visi 
pasikalbėjo apie ateinančią stovyklą 
bei apie studentų suvažiavimą. Po mal
dos visi vaišinosi, kol nauja valdyba 
pasitarė apie kitų metų planus. Tikim, 
kad kitais metais valdybą padarys įdo
mius ir smagius susirinkimus ir su
stiprins ateiti ninkišką dvasią studen- 
jų tarpe.

D. P

MELBOURNE

Australijoj, Viktorijos sostinės Mel
bourne vyresnieji moksleiviai ateitinin
kai suruošė iškilmingą ir įspūdingą 
rugsėjo 8 d — Marijos Gimimo ir tau
tos šventės minėjimą. Lietuviškųjų pa
maldų metu prie altoriaus savo vėlia
vas su garbės sargybomis pristatė atei- 
tinmkai, skautai, Liet. Kat. Moterų 
draugija ir L. V. S. Ramovė. Melodin
gai skambėjo giedotinės šv. Mišios, 
kurios buvo laikomos už Lietuvos lais
vę, o jas užprašė vyr. moksl. ateitinin
kai, išreikšdami visų tautiečių troški
mus ir lūkesčius. Šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. P. Dauknys, 
MIC. Prie Šv. Komunijos buvo gausūs 
būriai!

Po pamaldų prie bažnyčios esančios 
mokyklos didžiojoje salėje vyko Jau
nimo Talentų koncertas, suorganizuo
tas Melbourne vyr. moksl. ateitinin
kų. Buvo gautas sveikinimas net iš 
Australijos federalinės valdžios sosti
nės Canberros. Sveikino Australijos 
senatorius McKenna. Buvo gražiai pa
puošta scena, jos viduryje moksleivių 
ateitininkų puošnus ženklas, kurį spe
cialiai šiam koncertui pagamino dai
lininkė Gražina Firinauskienė. Progra
mos suiungėja Dalia Statkutė, kuri sa
vo gražia lietuvių kalba, puikia orien
tacija ir programos dalyvių pristaty
mu sužibo kaip programos pranešinė- 
toja iš Dievo malonės. Koncerte pasi
rodė apie 60 jaunosios kartos atstovų 
— pačių gabiausiųjų, o publikos buvo

Melbourno vyresniųjų moksleivių ateitininkų suorganizuotojo menininkų kon
certo programos vykdytojai. Koncertas vyko lapkričio 17 d. Šv. Jono bažn. 
didžiojoje salėje, dalyvaujant apie 400 tautiečių. Buvo siekiama gauti lėšų 
sporto aikštelės įrengimui prie lietuviškosios parapijos namų.

net apie 500, pritrūko net sėdimųjų 
vietų.

Jaunimo Talentų koncertas parodė, 
kad Melbourne buvo surasta nemažai 
gabaus lietuviškojo jaunimo. Visi prog
ramos išpildytojai, kiekvienas pagal 
savo gabumus, davė geriausio, ką gali 
Melbourno vyresnieji moksleiviai atei
tininkai, suorganizuodami tokį origi
nalų ir įspūdingą tautos šventės minė
jimą — Jaunimo Talentų koncertą, pa
sirodė kaip rimtas jaunimo vienetas. 
Savo talentų suieškojimu ir pasirody
mu jie nupynė gražų vainiką Lietuvai. 
Garbė jiems visiems už tai!

Rengimo Komisijos pirm.

NEW YORK

Pirmasis studentų susirinkimas

New Yorko studentų ateitininkų 
draugovė išsirinko naują valdybą pir
majame mokslo metų susirinkime, ku
ris įvyko rugsėjo 20 kolegos Algio 
Šaulio namuose. Naują valdybą suda
ro: pirmininkas — Antanas Vainius, 
Jr., vicepirmininkas — Rimas Gedeika, 
sekretorius — Gediminas Naujokaitis, 
iždininkas — Vita Tallat-Kelpšaitė ir 
socialinių reikalų vedėja — Vida Ri- 
bokaitė. Kontrolės komisijon išrinkti 
Irena Sandanavičiūtė, Danguolė Masio- 
nytė ir Zenonas Zapasnikas. Dvasios 
vadas yra kun. Vytautas Pikturna.

Šiemet draugovė sulaukė devynių 
naujų narių — abiturientų, kurie jau 
pradėjo ruoštis įžodžio davimui: To
mas Aleksandravičius, Jonas Adoma
vičius, Marytė ir Pranas Ąžuolai, Vis
valdas Gerdvilis, Laima Minkūnaitė, 
Karina Samata:tė, Vytas Radzivanas 
ir Elvyra Ragažinskaitė.

Napoleono Butkūno nuotrauka

SAS New Yorko draugovės 
veiklos planas

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
New Yorko draugovė priėmė 1963- 
1964 mokslo metų veiklos planą:

Rugsėjo 29 — penktadienis: susi
rinkimas — metų veiklos pranešimas, 
statuto papildymas, naujos valdybos 
rinkimai.

Spalio 4 — penktadienis: draugo
vės susirinkimas New Yorke.

Spalio 12-13 — šeštadienis — sk- 
madJenis: LSS studijų dienos Bosto
ne, Bostono studentų ateitininkų su
sirinkimas: simpoziumas: “Konserva- 
t'zmo — liberalizmo partijos Baž
nyčios suvažiavime”.

Spalio 20 — sekmadienis: Ateities 
koncertas ir šokiai Commodore vieš
bučio East Ballroom salėje, 42nd 
Street ir Lexington Ave., N. Y. C. 
Pradžia 6 v. v.

Spalio 26 — šeštadienis: Kristaus 
Karaliaus šventė Bostone. Kviečiamas 
New Yorkas.

Lapkričio 1 — penktadienis: drau
govės susirinkimas — New Jersey.

Lapkričio 22 — penktadienis: drau
govės susirinkimas — New Yorke.

Lapkričio 28 — ketvirtadienis: SAS 
draugovių valdybų posėdis: SAS NY 
draugovės ruošiamas linksmavakaris 
LSS suvažiavimo proga. Įvyksta Lie
tuvių Atletų Klube, 1332 Halsey 
Street, Brooklyn, New York. Groja 
orkestras ir dainuoja dainininkės ka
bareto stiliaus.

Lapkričio 28 - 30 — gruodžio 1 
—ketvirtadienis iki sekmadienio: LSS 
suvažiavimas Hotel Statler — Hil
ton, 7th Avenue ir West 33rd Street, 
N.Y.C. SAS NY draugovė tvarko re
gistraciją.
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Gruodžio 13 — penktadienis: drau
goves susirinkimas — New Jersey.

Kiti veiklos programos punktai dar 
be tiksliai nustatytų datų. Diskusi
niai būreliai pradedami sava iniciaty
va; Kalėdų atostogos — ideologiniai 
kursai — ruošia SAS Valdyba; Kau
kių balius prieš gavėnią — sausio 
ar vasario mėnesį; Opera — Cock
tail Party — operos sezonui prasidė
jus; Rekolekcijos — gavėnios metu; 
Didysis Penktadienis — budėjimas 
prie Kristaus karsto; Pax Romana su
važiavimas — prieš vasarą; Metinė 
šventė — anksti pavasarį; Kandidatų 
ideologinis pasiruošimas — iki meti
nės šventės; Iškylos — į gamtą ir 
kitur; SAS vasaros stovykla — Dai
navoje — 1964 vasaros pabaigoje.

Ateinančių metų (1964) susirinki
mų datos bus paskelbtos vėliau.

Pax Romana

PAX ROMANA generaliniu sekreto
riumi 1963-64 metams korespondenti
niu balsavimu išrinktas jaunas austras 
akademikas Alfred Stirnemann. Bal
savo penk'asdešimt penkios PAX RO
MANA sąjūdžiui priklausančios katali
kų studentų organizacijos. Rinkimus 
pravedė SAS Užsienio skyrius, talki
ninkaujant New Yorko draugovei. Rin
kimų komisiją sudarė Algis Šaulys — 
pirmininkas, Vita Tallat-Kelpšaitė, An
tanas Vainius Jr., Rimas Gedeika ir 
Gediminas Naujokaitis. Balsų skaičia
vimas įvyko spalio 9.

Rugsėjo 27 dieną New Jersey L. S. 
S. skyrius išsirinko naują valdybą. 
Įdomu, kad visi valdybos nariai taip 
pat priklauso SAS NY draugovei. NJ 
LSS valdyba yra tokia: pirmininkas — 
Zenonas Zapasnikas, vicepirmininkė 
Milda Skučaitė, raštinės sekretorė — 
Irena Bražinskaitė, korespondencijos 
sekretorius — Kęstutis Čižiūnas ir 
iždininkė — Birutė Bražinskaitė. NY 
LSS skyriuje vicepirmininko parei- 
goset taip pat darbuojasi ateitininkas 
Rimas Gedeika.

New Yorko studentai ateitininkai 
spalio 4 susirinkime simpoziumo 
metodu nagrinėjo ateitininkams daro
mus priekaištus: “Ateitin:nkų princi
pai pasenę”, “Jie priversti krikščio
nys be laisvo apsisprendimo”, “Jų 
idealai neįgyvendinami”. Simpoziume 
dalyvavo Virginija Paulytė, Irena San- 
danavičiūtė, Algis Liaugaudas ir Vy
tas Radzivanas.

G. N.

Studentai ateitininkai
New Yorko draugovės ketvirtasis 

susirinkimas įvyko lapkričio 22 ponų 
Skeivių namuose, Richmond Hill, 
New York. Kun. dr. Norius, St. John’s 
universiteto psichologijos ir teologi
jos profesorius, kalbėjo apie krikščio
niškosios moterystės fiziologinius as
pektus. Susirinkimui pirmininkavo 
Algis Žukas, sekretoriavo Violeta 
Gerdvilytė. Prieš susirinkimą Anta
nas Vainius kandidatams skaitė pa
skaitą “Ateitininkų ideologija ir prin
cipai”.

*
New Yorko ateitininkų bendra Ko

munija ir pusryčiai buvo sekmadie
nį, gruodžio 8, Maspetho Viešpaties 
Atsimainymo parapijos bažnyčioje.

*
Ateitininkai L. S. S. valdyboje: lap

kričio 24 dieną įvykusiame New Yor
ko L. S. S. skyriaus susirinkime atei
tininkė Vida Inšytė išrinkta vicepir
mininke 1963—64 mokslo metams.

Vytautas Beniušis daro Hamiltono, 
Ont., kuopos pranešimą.

Lapkričio 28 Lietuvių Atletų Klu
bo patalpose, New Yorke, įvyko Stu
dentų Ateitininkų sąjungos draugovių 
valdybų posėdis. Dalyvavo Bostono, 
Clevelando, Detroito, New Yorko ir 
Toronto draugovių atstovai. Centro 
valdybą atstovavo Užsienio Skyriaus 
vedėjas Algis šaulys. Vyko veiklos 
pranešimai ir pasitarimai ateities pla
nais. Vakare ten pat įvyko puikiai 
pasisekęs New Yorko draugovės su
ruoštas linksmavakaris. Visi šie įvy
kiai surišti su New Yorke įvykusiu 
Lietuvių Studentų sąjungos metiniu 
suvažiavimu.

*
L. .S. S. suvažiavimo registracijos 

komisiją sudarė New Yorko draugo
vės studentai. Užbaigiamasis suvažia
vimo posėdis irgi buvo jų priežiūroje.

Į penktąjį New Yorko draugovės 
susirinkimą, įvykusį 1963 gruodžio 13 
d. ponų Tallat-Kelpšų namuose, Pa
terson, New Jersey, atsilankė Atei
tininkų Federacijos Vadas dr. Juo
zas Girnius ir trys kiti Ateitininkų 
Federacijos Valdybos nariai: kun. Sta
sys Yla, kun. Viktoras Dabušis ir Ar
vydas Barzdukas, kuris skaitė paskai
tą “Kodėl aš laimingas, kad esu lie
tuvis”, pabarstydamas savo mintis hu
moro žiupsneliais. Susirinkimui pirmi
ninkavo kolega Algis Liaugaudas.

*

Ateitininkų Federacijos valdyba 
gruodžio 14—15 dienomis posėdžia
vo Paterson, New Jersey.

OMAHA

“Ruduo jau čia, krenta lapai pa
geltę”... Vėl pradžia naujų mokslo 
metų, vėl laikas duot senų metų apy
skaitą ir pateisint mūsų Omahos 
Maironio kuopos egzistavimą.

Pereituose mokslo metuose buvo 
devyniolika susirinkimų. Į tą skai
čių dar neįskaityta mėnesiniai susi
ėjimai pirmo šeštadienio Mišioms ir 
Komunijai, ir po to pusryčiams. Kai 
kuriuose susirinkimuose buvo tik 
skaityta ir aptarta pranešimai iš 
CV ar skaityta straipsniai iš “Atei
ties”, lavinantis lietuvių kalboje ar 
dėl pačių straipsnių vertės. Kartą 
viena moksleivė paruošė pašnekesėlį 
apie mandagumo formas ir vertę, 
mintimis pris:dėjo ir kiti nariai. Glo
bėja stengdavosi sudominti mokslei
vius įvairiom temom, kalbėdama 
jiems ir su jais ap:e patriotiškumo 
prasmę moksleiviams, studijų džiaugs
mus ir vargus, ideologijos bei pasau
lėžiūros prasmę ir reikšmę, “brainwa
shing” teoriją ir t. t.

Buvo ir linksmesnių susibūrimų. Po 
susirinkimų ne kartą padainuodavo. 
Kartą, nenorėdami dar skirstytis, pra
leidom porą valandų skaitydami E. 
A. Poe noveles ir pasakodamiesi “prie- 
blandų istoriią”. Pereitą rudenį kelia
vom miškelio takais, rinkdami spal
vingus rudens lapus, piešdami batus 
ir užsiaugindami baisius apetitus. Žie
mą čiuožėm paraudusiom nosim ant 
užšalusio parko ežerėlio. Pavasarį gre
timose lowos kalvelėse gaudėm pirmu- 
timus dvelktelėjimus iš pietų. Vasarą 
gi kepinom dar nelabai griešnus kūne
lius paplūdimy ir lupinėjom odą nuo 
vėl paraudonavusių nosių. Ir taip pra
bėgo metai, pralingavo..

Dabar, po atostogų vėl susirinkę į 
vieną būrelį, ruošiamės metinei šven
tei, kuri sutaps su Kristaus Karaliaus 
švente; vėl vargstam tarp knygų; vėl 
stengiamės pateisinti savo kuopos bu
vimą ir įprasminti kiekvienas savo gy
venimą...

D. K.
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PHILADELPHIAŠ. m. rugsėjo 22 d. įvyko Filadelfijos Moksleivių Prano Dovydaičio kuopos susirinkimas. Dalyvavo kuopos globėja p. Gasparėnienė. D. Muraškai- tė ir R. Salytė papasakojo savo įspūdžius iš MAS stovyklos Kennebunkport, Maine. L. Bakanaitė ir A. Šilei- kaitė skaitė trumpus referatus apie “Idealų draugą”. Išrinkta nauja valdyba: pirmininkė — L. Bakanaitė, sekretorė - korespondentė — R. Salytė ir iždininkas — E. Skladaitis.
Varnų ganytoja

L. Gorinaitė praneša apie Putnam moksleivių veiklą.
PUTNAMASMergaitėms dar nespėjus susitvarkyti ir priprasti prie bendrabučio gyvenimo, Barboros Žagarietės kuopa pradėjo savo veiklą. Pirmame susirinkime išrinkome naują valdybą: Lidija Gorinaitė — pirmininkė, Teresė Du- rickaitė — sekretorė, Irena Gampai- tė—ižd. ir soc. reik. v-ja. Kadangi seselė Paulė, kuri taip puikiai atliko kuopos globėjos pareigas per eilę metų, išvyko į Torontą, šiais metais globoja seselė Eucharista. Ji padeda mums ruošti susirinkimus ir duoda begalę naujų minčių kuopos veiklai. Kun. St. Yla, mūsų dvasios vadas, dažnai ateina į susirinkimus ir pakalba įvairiomis temomis.Nors dar tik pradžia mokslo metų, jau daug ko atsiekėm, ir dar daugiau planuojam ateičiai. Suruošėm šešis susirinkimus. Pirmąjį užbaigėme susipažinimo laužu. Susirinkimuose dalyvauja mūsų 11 narių ir dvi kandidatės. Visos prisideda prie diskusijų, referatų ir savo sugestijomis padeda planuoti kuopos veiklą.Kristaus Karaliaus šventės proga pamaldose dalyvavom uniformuotos, su vėliavomis. Vakare buvo paskaita, 

kurioje kun. V. Cukuras aiškino apie Kristaus veidą. Jis parodė, kaip dailininkai bei poetai išreiškia savo asmenišką Kristaus veidą ir ragino mus sukurti savyje Kristaus paveikslą. Meninėje dalyje Laima Rastenytė išpildė kankinės vaidmenį vaizdelyje “Mirtis už Kristų Karalių”.Taip pat pravedėm “Lietuvių dieną”, kurios pagrindinis tikslas — paraginti mergaites daugiau kalbėti lietuviškai. Visos pripiešė įdomių plakatų ir visus tuščius bendrabučio kampelius jais išpuošė. Už kiekvieną angl’šką žodį reikėjo mokėti po centą. Keista... kaip tie centai susideda ir pasikeičia į dolerius... Visą dieną nešiojom trispalvės ženklelius. Vakare užbaigėm programėle, kurioje
LAUKIAME KORESPONDENCIJŲ!

GALVOK!
1. Atrodo, kad Jonas buvo patenkintas atostogomis, praleistomis mažoje saloje Kalota. Bet, tiesą pasakius, jis pastebėjo, kad Kaloto moterys labai skyrėsi nuo kitų kraštų moterų.Niekuomet jos nepasako du kartu iš eilės teisingai, taip pat niekuomet du kartu iš eilės klaidingai. Po teisingo jų pasakymo visuomet seka klaidingas pasakymas, o po klaidingo visuomet teisingas.Vaišingas pirklys, prie kurio Jonas buvo apsistojęs, turėjo 4 gražias dukteris: Kasa, Kesa, Kiša ir Kosa. Kai Jonas bandė sužinoti jų amžių, mergaites su savo atsakymais jį visiškai supainiojo.Kasa pradėjo: “Kasa yra 23 metų, o Kesa — 22”. Tuo tarpu Kesa kitaip atsakė: “Kosa yra 20 metų, o Kiša 22.”Jonas kreipėsi į Kišą, kuri jam labiausiai krito į akį, bet ir šita neatsakė kaip reikiant. “Kasa yra 22 metų, o Kosa 19,” ji tvirtino.Jonas žinojo, kad viena iš tų mergaičių buvo 19 metų amžiaus ir kad Kalotos saloje niekada negimdavo dvynai. Jis nebuvo gudrus, tad jam nesisekė išspręsti jų amžiaus klausi- 

apdainavom mergaitę, kuri daugiausia kalbėjo lietuviškai. Nepamiršom ir tos, kuri visai šioje srityje nepasižymėjo. Ji gavo bulvę, su kuria turėjo atlikti pabaudą.Praturtinti savo iždą, pardavinėjom savo pačių gamybos pyragų bei pyragaičių. Šį kartą valdyba šypsodamosi skaičiavo ne centus, o dolerius.Kalėdoms važiavom į senelių namus su visu ateitininkišku džiaugsmu, kuris bematant visus užkrečia. Planai visų priimami su entuziazmu ir noru prisidėti. Tikimės, kad su mūsų globėjos bei dvasios vado pagalba galėsime juos įvykdyti.
Teresė Durickaitė

Paruošė MILDA PAKALNIŠKYTE 
mą. Pažiūrėkite, gal jūs būsite gudresni už Joną.2. Mykolas norėjo tėveliui nupirkti tuziną cigarų Kalėdoms.Krautuvėje jis parinko keturis pi- gešniujs cigarus, keturis dvigubai daugiau kainuojančius ir keturis tokius, kurių kiekvienas kainavo šešiais centais daugiau už pigiuosius. Bet tada jis sužinojo, kad jam cigarai kainuos 32 centais daugiau negu jis turėjo pinigų.Pagaliau jis nupirko tuziną vidutinio brangumo cigarų, sumokėdamas už juos visus savo turimus pinigus. Kiek jis užmokėjo?3. Antanas rodė Arūnui savo naują foto aparatą ir gyrėsi nusiderėjęs. Normali kaina buvusi 150 dolerių, o jis mažiau temokėjęs.“Keista”, jis sakė, “kad aš užmokėjau sveiką dolerių skaičių”.“Kas čia keisto? pastebėjo ArūnasAntanas nusišypsojo. “Bet aš mokėjau doleriais, ketvertukais, dešimtukais, penkcenčiais ir centais, ir visų po vienodą skaičių”, sakė jis.Gal įdomu bus jums sužinoti, kiek jis užmokėjo už foto aparatą?
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LAIŠKAS KIEKVIENAM SūKURIEČIUI

Mielas Sūkurieti,

Vieni metai baigiasi, kiti prasideda. Dabar gal ge
riausia proga pagalvoti, kokie man šie metai buvo ir 
kažin kokie bus kiti, ateinantieji. Pagalvoti, kas bu
vo įdomesnio šiais metais, ir ko aš pageidaučiau ki
tais. Gal visi mes ryžtamės kitais metais geriau mo
kytis, daugiau knygų paskaityti, padaryti daugiau ge
rų darbų. O aš noriu Tave paprašyti, kad savo planuo
se nepamirštum “Sūkurio”. Ne tik paskaityki “Sū
kurį”, bet pasižadėk būtinai ką nors “Sūkuriui” pa
rašyti. Gerai?

Nepamiršk, kad “Sūkurys” nėra vien tiktai Či
kagos moksleivių laikraštukas. Jis yra visame pasau
lyje gyvenančių moksleivių skyrius. Per “Sūkurį” mė- 
ginkim susipažinti vieni su kitais, pabandykim para
šyti kokį laišką toli gyvenančiam nepažįstamam drau
gui. Visi klausykim ir bandykim užrašyti kokį gra
žų lietuvišką juoką. Savo draugams mes pasakojam 
visokius savo atsitikimus. Kartais draugai tiek juoko 
turi. Mėginkim tą užrašyti. Mėginkim užrašyti kokią 
išgirstą ar sugalvotą pasakėlę. Gal kai kas iš mūsų 
mėgina eiles rašyti. Siųskite viską “Sūkuriui”.

Jei kiekvienas sūkurietis atsiųstų bent vieną sa
vo parašytą mėginimą, tai būtų lyg patvirtinimas, kad 
“Sūkurys” yra viso jaunimo skyrius, kurį aktyviai re
mia kiekvienas. Tada jis būtų visiems įdomesnis ir la
biau visų laukiamas.

Iki pasimatymo su Tavo, sūkurieti, laišku.

Sūkurio redaktorius

S 
o 
K 
U 
R 
Y

"Kas nori išimti SŪKURĮ iš ATEITIES? 
Tegul tik kas nors pamėgina!!!"
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M. PAKALNIŠKYTE ■■ c e v •T i r i a s pranešėjas
“Papasakok man apie savo nepa

togiausią padėtį, ir aš ją aprašysiu 
‘Sūkuryje’’.

Mūsų tiriąs pranešėjas vėl sunkiai 
dirba, kad vienas ‘‘Sūkurio’’ pusla
pis būtų pripildytas. Jis dirba nesu
stodamas. Rytmetį jo veidas nušvin
ta naujomis idėjomis. Dieną jo su
kramtytas pieštukas be trintuko le
kia per baltus, liniuotus popierių la
pus ir braižo įvairias figūras, kurios 
ką nors turėtų reikšti. Vakare jo vi
durinis pirštas klaidžioja per rašo
mos mašinėlės mygtukus ir suradęs 
tinkamą, sudreba iš džiaugsmo ir 
muša jį visa savo jėga. Naktį plunks
nos ir dulkės lekia per orą po kiek
vieno pranešėjo alsavimo, kuris gir
dėti po visą namą.

Čia yra jo sunkaus darbo vaisius:

Papasakok man...

— Mano nepatogiausia padėtis 
tikrai buvo labai nepatogi.

Viena mano mamytės draugė turi 
sūnų, kuris yra mano amžiaus ir sto
ras. Jo mamytė jam pasakė, kad iš
vestų mane į kiną. Viduryje filmos aš 
pajutau jo suprakaituotą ranką ieš
kant mano rankos. Jis drebančia ran
ka laikė mano ranką per visą filmą. 
Dar vesdamas mane namo jis norėjo 
laikyti mano ranką, bet aš ją įsidė
jau į kišenę.

Jis džiaugėsi, kad linksmai praleido 
laiką ir kvietė mane vėl eiti su juo į 
kiną. Su nelinksma šypsena aš atsa
kiau, kad pagalvosiu...

"SŪKURYS”

Vyr. red.

Leonas Valaitis 
6641 So. Maplewood 
Chicago, Illinois 
60629

Mirga Pakalniškytė

Bendradarbis: 
Antanas Razgaitis

— Vieną sykį, lipdama Kelly mo
kyklos laiptais, aš ne ant to laipto 
atsistojau ir nukritau nuo laiptų. Tur
būt mano suknelė pasikėlė, nes keli 
berniukai sušvilpė.

Tai yra mano nepatogiausia padė
tis.

— Kai aš buvau savo kuopos so
cialinių reikalų vedėja, aš vieną sy
kį turėjau suorganizuoti ką nors ir 
paskambinau globėjui. Jo nebuvo na
mie. Aš paprašiau, kad jis man pa
skambintų, kai grįš. Po kiek laiko su
skambėjo telefonas. Aš atsiliepiau ir 
pradėjau skųstis, kad man nesiseka; 
kad sunku suorganizuoti pakanka
mai mergaičių ir t. t. Nepažįstamas 
balsas man atsakė:

— Tu tikrai turi daug vargų. Ar 
aš galėčiau pasikalbėti su tėveliu?

Mat, telefonas buvo ne man ir tai 
nebuvo globėjo balsas, bet tėvelio 
draugo.

— Vieną sykį, kai aš dar nemokė
jau gerai žaisti krepšinio, aš žaidžiau 
ir į negerą krepšį įmečiau sviedinį. 
Visi draugai pyko ant manęs, nes 
priešingą komandą sudarė mergaičių 
būrys, ir jos gavo tašką. Tai buvo 
nemaloniausia padėtis.

■— Mano nemaloniausias atsitiki
mas atsitiko bažnyčioje. Aš visada 
laiku ateinu į bažnyčią. Vieną sykį 
aš pavėlavau. Kai atėjau, visos ber
niukų vietos jau buvo užimtos. Rei
kėjo sėstis pas mergaites. Po to visi 
berniukai juokės iš manęs ir vadino 
mane mergaite.

— Vieną sykį aš įlipau į autobusą 
ir neradau pinigų. Reikėjo išlipti. Aš 
jaučiaus tokia kvaila.

— Man patinka šokti polką ir aš 
didžiuojuos, kad gerai moku ją šok
ti. Vieną kartą, šokant labai greitai 
polką, kažkas atsitiko, ir aš pavirtau. 
Mano partnerė užvirto ant manęs. Aš 
daugiau nebesididžiuoju.

— Mano nepatogiausia padėtis bu
vo, kai aš ėjau “trick-or-treating 
Kai aš pasibeldžiau į vieno namo du
ris, atsiliepė pikta sena moteris. Kai 
aš jai sakiau “trick or treat”, ji nu
ėjo ir grįžo su žuvies galva (turbūt 
ji tuo laiku valgė žuvį) ir sakė: “No
ri? Imk!” Aš nuėjau visa paraudona

vusi. — Kai aš buvau aštuntame 
skyriuje, man atrodė, kad mano kojos 
buvo nepaprastai didelės, ir aš ne
žinojau, kur jas dėti. Vieną sykį mer
gaitė pervirto per mano kojas, kurias 
aš buvau padėjęs asloje. Aš jaučiaus 
kaip arklys,

— Beveik kiekvieną naktį aš atsi
randu nepatogioj padėtyj sapnuose. 
Tikrame gyvenime aš dar neturėjau 
labai nepatogių padėčių.

— Vieną žiemos sekmadienį aš 
jaučiaus labai didelė ir graži, nes ma
no batai buvo su augštom kulnim. 
Eidama per gatvę, paslydau ir pavir
tau. Tai buvo labai nepatogi padė
tis, nes kol aš atsistojau, dvi mašinos 
sustojo ir laukė.

STOVYKLOS ŽINIOS
Stovykloje lyg tyčia 
Mažai ateitininkų, 
Bet tėčių ir mamyčių 
Gausybė prisirinko.

Būreliuose susėdę, 
Su rūpesčiu jie mąsto, 
Kad vabalas begėdis 
Jų vaiko neįkąstų.

Kad musė neįspirtų, 
Šakelė neužkliūtų. 
Iš baimės vietoj mirtų, 
Jei vaikas koks sugriūtų.

O mums stovykloj gera! 
Visur bėgiojam landom, 
Jei komendantas bara, 
Susitvarkyti bandom.

Švilpuko komendanto 
Visi vaikai privengia, 
Jam įsiteikti bando, 
Jam pataikauti stengias.

Balsys nešiojas lazdą, 
Per kelnes šveičia, bara, 
Jei lovoje kas brazda, 
į kampą klaupti varo.

Seselės tiek malonios, 
Nei vieno neišvijo.
Net mirštantys ligoniai 
Nuo šypsnio jų pagyja.

Va, daktarui Juozaičiui 
Kabiname medalį 
Ir tariame jam ačiū, 
Kad tiek bėgioti gali.

274

30



Vaikai girdėjo gandą, 
Jog seniai grybais minta, 
Ir baisiai nusigando, 
Kad naktį neišmirtų.

O šeimininkės juda, 
Kad valgyti nestigtų.
Viena štai plauja puodą, 
Kita pavargus pyksta.

Va, mano storas brolis 
Uždusdamas šuoliuoja, 
Bemiklindamas kojas, 
Kibirais prakaituoja.

Gi štai plonasis Virgus! 
Retus dantis prašiepęs, 
Cirškena, rėkia, spirga, 
Ar draudžia kas, ar liepia.

Maciūnas be pianino
Ką veikti nebežino, 
Nors mažas jo broliukas 
Kaip vijurkėlis sukas.

Vaškys, užkliuvęs šiaudo, 
Visai jo nebeboja, 
Tik garsiai nusičiaudo 
Ir vėl tolyn žingsniuoja.

O Stankus, baltas linas, 
Nuo priešų kumščiais ginas, 
Bet uodas jei įkanda, 
Pravirkti graudžiai bando.

Dambriūnas Vašingtono 
Visai nepasiilgo.
Kai verčiam jį ant šono, 
Iš pykčio visas spirga.

O Romanas gyvačių 
Nuleidęs galvą žiūri. 
Kazimierai, tau ačiū, 
Kad mes bijot neturim.

Va, Rimas kaip klebonas 
Piktai mums diriguoja. 
Kasnakt akordeoną 
Miegodamas sapnuoja.

Pagavęs Zunde žuvį, 
Tuojau kibiran meta, 
O mes pavydžiai žiūrim, 
Nustebę galvas kratom.

Balčiūnas lovoj snaudžia, 
Ir, sako, negaluoja.
Jei pilvą jam paspaudžiam, 
Skausmingai sudejuoja.

KELIONĖ Į SVIETĄ, CHICAGA VADINAMI

Antanas V. Razgaitis

Vieną rytą, pusiau išsigandęs ir 
apsnūdęs, įsėdau į “Pilko Šuns” au
tobusą Clevelande ir laukiau kelio
nės į didelį miestą Chicagą. Kartu 
važiavo ir jaunesnis brolis, kurį bu
vau įpareigotas prižiūrėti. O tai ne
lengvas darbas, kadangi jis yra tik 
metais jaunesnis. Juk žinoma, kad 
tokio amžiaus jaunuoliai nelengvai 
pasiduoda vyresniųjų autoritetui. 
Laimei, su savimi turėjau knygą 
“Musių Dievas" — apie berniukus, 
patekusius ant salos be suaugusių — 
joje sėmiaus stiprybės savo sunkio
se pareigose. Taip ir nepajutom, 
kaip atsiradome prie Jaunimo Cent
ro. Didelis ponas atrodė seniai ne
miegojęs ir nesiskutęs, užstojo ke
lią ir klausia: “Ko norite?”

“Atstovaujam visą Clevelandą, 
štai brolis ir aš, ir prašau įleisti, no
rime registruotis suvažiavimui, susi
rasti draugų ir nakvynės gauti”.

Prisipažinęs, kad jo vardas buvo 
Alvydas, jis nuvedė mane ir brolį 

pas Joną, ploną, susivėlusiais plau
kais, studentą. Skaniai pasivalgę 
pas jį ir gavę nakvynę, vėl nuėjome 
į Jaunimo Centrą — ieškoti draugų.

Nepataikėm — per anksti atvy
kom, nes, jei būtume kiek vėlavę, 
nebūtų reikėję padėti salės puošti. 
Atvirai pasakius, niekas nevertė prie 
darbo, bet tuo būdu buvo lengviau
sia susipažinti su čia triūsiančiais 
chicagiečiais Romu ir Mirga. Kas be 
ko, šiokiams prasidėjus, čia atsirado 
ir torontiškiai Edvardas, Aldona ir 
Andrius. Čia matėsi ir Alvydas su 
Jonu, daug padailėję. Bematant pil
na salė prisirinko jaunimo.

Po to, pasiprašę Dievo pagalbos, 
posėdžiavome, svarstėme, vėl pasi
šokome ir apsaugojom Jono sostą 
nuo priešų.

Širdis pilna prisiminimų. Laiko ne
sulaikysi. Visa eilė liūdnų “Sudiev” 
—- vėl pakeliui į Clevelandą. Parva
žiavome, brolis ir aš, pilni svajonių, 
idėjų savo kuopai ir mielų prisimi
nimų iš pasaulio lietuvių sostinės — 
Chicagos.

LAWRENCE
IŠ ARABIJOS

aplankęs 
Kanados 
moksleivių 
stovyklą.

Navickas — vaikas rimtas, 
Laivus iš muilo daro. 
Už tai mes jį išrinkom 
Visų slogų karalium.

Kaip laužą krauti žino 
Ramus ir mielas Kiaušas. 
Jei skambina pianinu, 
Mums net plaukeliai šiaušias. 

Apie Niujorką — nieko! 
Nesakę žodžio, tylim. 
Mažai čia jų atvyko, 
Nors kelio — pora mylių.

Tik tiek žinių surinkom, 
Tik tiek čia jų užrašėm. 
Jei kam jos nepatinka, 
Abudu atsiprašom.

Ir keletas mergaičių 
Po kojomis čia pinas, 
Bet mes juk vyrai esam 
Ir savo vertę žinom.

Skaityta Vytauto ir Virgiaus Volertų 
Jaunučių Stovykloje, Elmhurst, Pa., 
1963 m.
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Laima Bačinskaitė

MŪSŲ

ORGANIZACIJOJE...

Ateitininkuose viskas sukasi apie 
vieną ašį — ta ašis yra Religija ir 
ją galima rasti pačiam At-kų šūkyje 
— “Visa atnaujinti Kristuje.”

Pirmiausia imkim religinę veiklą. 
Ši veikla yra paskirta į keturias da
lis: apologetinė, asketinė, apaštalinė 
ir Kristocentrinė. Pirmutinė kryptis — 
apologetinė — yra pati svarbiausia, 
nes At-kai kaip tik dėl šito buvo 
įkurti: tai yra ginti.Kristų ir Krikš
čionybę nuo laikotarpio puolimų, siek
dami tikros tiesos.

Antroji dalis — asketinė— įgyven
dinimas religinių tiesų kasdieniniame 
gyvenime. At-kas turi stengtis būti 
vispusiškas žmogus, besidomintis vi
somis sritimis: kultūra, mokslu, visuo
mene ir t. t. Visose vietose ir visada 
at-kas turi būti doras ir tvirtas savo 
nusistatymuose bei užsimojimuose. 
Tik tada galės jis atsiekti asketinę 
veiklos kryptį.

Trečioji kryptis — apaštalinė — 
Kiek kartų šitą kryptį girdim mo
kyklose, bažnyčiose per pamokslus ir 
t.t., bet vis atrodo, kad tos idėjos nė
ra galima įvykdyti. Bet kur yra no
ras, ten ir rasi kelią. Reik:a atnau
jinti papročius, kad jie nebūtų su
tepti, laikyti savo mintis skaisčias, 
laikyti širdį pilną meilės Dievui ir 
savo artimui. Su šitom idėjom galim 
eiti į visuomenę ir padėti žmonėms, 
kur tik reikia pagalbos — ir jei 
šitaip negalim įvykdyti, tai nors su 
savo geru pavyzdžiu veskim kitą 
Kristaus keliu.

Ketvirtoji kryptis yra Kristocent
rinė. Ši kryptis reiškia, kad žmogus 
turi susipažinti su savo religija, jos 
pagrindais, liturgija ir t.t. Mes, kurie 
lankome katalikiškas mokslo įstaigas, 
šitos srities mintis jau neblogai ži
nome.

Dabar tik žodelį apie at-kų glo
bėjus. Tie globėjai yra šv. Kazimie
ras, Šv. Povilas, Pijus X, Pranciškus 

Asyžietis, ir Tomas Akvinietis. Šv. 
Povilas, yra globėjas todėl, kad jis 
yra puikus tikro krikščionio pavyz
dys. Būdamas netikintis — jis tapo 
krikščioniu dirbdamas Kristaus var
du, visu savo sielos ir proto gilumu, 
visa savo energija, save Kristui pil
nutinai pavesdamas. Mes savo šūkį— 
“Visa atnaujinti Kristuje” esame gavę 
iš Šv. Povilo laiško Efeziečiams, kur 
jis rašė: “Dievas davė mums pažinti 
savo valios paslaptį, taip kaip jam 
patiko; kaip jis buvo savyje nutaręs 
laiko pilnybei įvykus, atnaujinti 
Kristuje visą, kas yra danguje ir že
mėje.”

Šv. Kazimieras yra at-kų ir taip 
pat visos Lietuvos globėjas. Jis buvo 
skaistus jaunuolis, atsižadėjęs pasau
linių tuštybių. Jis buvo pamaldus; 
kovojo už Kristaus vardą. Jis nieka
dos nepavargo Kristui kariauti. Tas 
yra mūsų at-kų svarbiausias užda
vinys, todėl sekim šv. Kazimiero pa
vyzdį, ir jis mums neleis pavargti 
betarnaujant Kristui.

Pijus X — globėjas — kadangi jis 
paskatino at-kus į naują dvasinį at
gimimą. Jis padarė daug pakeitimų, 
kad Bažnyčia kuo daugiau prisitaiky
tų prie laikotarpio problemų.

Pranciškus Asyžietis — jis sekė 
Kristaus kelią pasaulyje net iki to, 
kad jis tapo pirmutiniu stigmatiku 
pasaulyje. Jis su savo paprastumu ir 
uolumu padarė didelės įtakos to laiko 
žmonijai (12 šimtmetyje). Jis buvo 
tikras apaštalas taip, kaip ir mes 
privalome būti.

Tomas Akvinietis — didelis moks
lininkas, sintetikas, ir šventasis. Jis 
siekė suderinti, kuris domėjosi viso
mis pasaulio sritimis, kaip mes, at- 
kai, turime daryti.

Turime kuo daugiau išmokti ir 
veikti, suderindami viską, kad siektu
me viską atnaujinti Kristuje dirbda
mi didesnei Dievo garbei.

Bet jis pavogė mano “SŪKURĮ”!

"COMIC BOOKS”

Šiuo laiku buvo išleistos “comic 
books”, tai yra iliustruotos juokų 
knygos. Šio laiko jaunimas prie tų 
juokų knygų labai prisirišo. Bet da
bar tėvai, mokytojai ir jaunimu 
besidomį žmonės, pamatę jaunimą 
veltui leidžiantį laiką, iškėlė klausi
mą, “Ar yra kokios naudos iš šitų 
juokų knygų!” Bendrai paėmus, šio
se knygose nieko gero arba pamoko
mo nėra. Jos yra tiktai pramogai, 
o leidykla gali uždirbti pinigų.

“O kaip apie “Clasic Comic 
Books”, klausia jaunimas, šios “Clasic 
Comic Books” yra tik “comic book”, 
kuri duoda kokios knygos, ar įvykio 
trumpą išaiškinimą. Jos yra skiria
mos susipažinimui su reikalinga te
ma neblogos, bet yra daug vertin
giau skaityti jos vietoje gerą knygą. 
O kiek iš klausiančiojo jaunimo skai
to “Classic Somic Books”, o ne 
“Bugs Bunny”, “Flash Gordon” arba 
kitas šios rūšies knygeles?

Vaikai pradeda griebtis “comic 
books”, kai pasiekia apie aštuonerius 
metus arba kai išmoksta skaityti, nes 
jos vaikams yra įdomios ir lengvos 
skaityti, bet kai jaunuolis pasiekia 
tryliktuosius ar keturioliktuosius me
tus, jomis jau nesidomi.

Verčiau yra už kelių “comic 
books” kainą, nusipirkti gerą knygą 
ir vertingai praleisti laisvalaikį.

Ramūnas Underys
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KŠ žvelgia į praėjusius metus. 
Svarbiausias įvykis, aišku, buvo ne
prasta Nepaprastoji konferencija. Tai
gi...

SIŪLYMAS

Redakcija Federacijos Valdybai 
siūlo po kiekvieno kongreso ar kon
ferencijos įteikti premijas labiausiai 
pasižymėjusiems dalyviams. Už pa
sireiškimą Nepaprastoje Konferenci
joje įteiktinos premijos šiems as
menims:

Už kalbėjimą į temą: atstovui, ku
ris trečioje sekcijoje, po referato 
apie sendraugio viešąjį veidą ir lai
kyseną (“prastai, kai tūlas sendrau
gis sekmadienį iki pusiaujo išsirė
dęs kala kaltu į namą ar dažo gara
žo duris”), pasisakė: “O aš esu už 
tai, kad nuosavus namus įsigyti yra 
gerai. Galiu kalbėti iš širdies, nes 
savo namų neturiu. Būkim turtingi. 
Turėkim pinigų.”

Už kalbėjimą jaunimo vardu: tam 
pačiam atstovui.

Už kalbėjimą konkrečiai: dalyviui, 
kuris po dešimties minučių žodžio 
priėjo išvados: “taigi turiu labai 
konkretų siūlymą — ateitininkai tu
ri ieškoti priemonių savo idėjoms 
įgyvendinti.”

Už džentelmeniškumą: Maspetho 
lietuvių parapijos zakristijonui, ku
ris mergaitėms, stovinčioms bažny
čioje prie vėliavos, atnešė kėdes at
sisėsti.

Už lietuvių kalbos grynumą: 
moksleivei, kuri nutarė, kad žodis 
“dvasia” nelietuviškas: taigi apie 
Konferencijos dvasią kalbėdama (ko
kia ji buvo gera pradžioje, kaip ją 
nagadino kaikieno išsišokimas, ir 
kaip vėliau ji vėl pakilo) žodį pa
keitė grynai lietuvišku — “oras”.

Už įsijautimą į sekcijų darbus: 
studentui, kuris buvo pastebėtas pa
kuždom klausiantis kito studento: 
“Sakyk, kur čia yra vyrų sekcija?”

PRAŠYMAS

Visos konferencijos eigą rekorda- 
vome į juosteles. Kad būtų lengviau 
jomis naudotis, kiekvieną progra

mos įvykį rekordavom į atskirą juos
telę. Penktadienio vakaro programai 
naudojome keturias: vienon užrašė- 
šėme Dr. Sužiedėlio paskaitą, kiton 
diskusijas po tos paskaitos, trečion 
Dr. Vardžio paskaitą ir ketvirton 
vėl diskusijas. Juostelių nesunumera- 
vom, ir dabar negalime atskirti, ku
rios diskusijos priklauso prie Dr. Su
žiedėlio paskaitos ir kurios prie Dr. 
Vardžio. Jei kas turėtų pasiūlymų, 
kaip atskirti, prašytume skubiai pra
nešti Federacijos reikalų vedėjui.

DRAMA

Scena — Nepaprastoji Konferen
cija. Rengta su didele inteligencija. 
Vyksta New Yorke, Waldorf - As
toria. “Atvykite visi, kas nori, į ją. 
Bus posėdžiai, susirinkimai, sekcijos, 
šokiai ir žaidimai” Šitaip su racija 
ir moderacija paskelbia situaciją fe
deracija. Viskas suplanuota. Nutar
ta, pasirašyta ir užanspauduota. Už
danga kyla. Vyksta diskusijos. Iš
minčiai prabyla. Į mus, į jus:

“Man yra aišku, kaip du ir du, 
Nes aš kalbu jaunimo vardu. 
Jaunimas laikysis atokiai, 
Jei neįvyks šokiai”.

“Gerai kalbi, mielas ir žilas ponas, 
Bet a 5 į šį klausimą žiūriu kitaip — 

kaipo respublikonas.

Jaunimas, Tamstos atstovaujamas, 
yra padūkėlis:

Jo nesupaisysi, svarbiau gi
sužinot —

Ir tik tada tą klausimą balsuot — 
Kaip mums patartų čia kolega

Kuchelis”.
“Palauk, palauk. Ne čia svarba.
Senatoriui mano giliausia

pagarba.
Svarbu — ir šitas klausimas 

paširdį rėžia —
Mes tokio klausimo nesprendėm 

Voroneže”.
“O man atrodo — iš kokio 
atžvilgio prie klausimo prieisi — 
Svarbiausias čia momentas —

teisė.
Klausimas yra juridinis.
Ir turi nubalsuoti konferencija, 
Ar aš atsistatydinau, 
Ar pabaigiau kadenciją.” 
“Ponai, prabilo jaunas filosofas

— mes čia kalbėsim
Be galo,
Jei nepadėsim
Klausimo ant stalo.
Šis siūlymas privilegijuotas 
Ir turi būt tuoj pat čia 

nubalsuotas.”

Uždanga leidžiasi. Taip skriptas 
rodo. Jam ši drama jau nusibodo.

MŪSŲ MOTTO:

“Ho, ho, ho — ir tebūnie man leis

ta pridėti — ha, ha, ha.’”

Sen. E. Dirksen....

Povilas atsilankiusiam svečiui:
“Kaip matote, esu labai užimtas: kai 

baigsiu plauti indus ir baltinius, ruo
šiu pietus, turėsiu šerti vištas, pas
kui valysiu kambarius...”

Svečias nustebęs klausia: “O kas 
su žmona?”...

Povilas: “O dėl žmonos tai man 
mažiausia rūpesčių — ji pati apsi
valo.

* * *

Mykolas: “Žinai, mano žmona taip 
iškalbinga, kad gali kalbėti ištisas 
valandas bet kokia tema”.

Donatas: “O mano žmona kalba 
valandom ir be jokios temos”...

* * *
Tėtis klausia sūnaus: “Kuo tu būsi, 

kai išaugsi?”
Sūnus: “Aš būsiu kareivis”.

Tėtis: “Sūneli, tave gali priešas 
nušauti”...
Sūnus: “Tai aš būsiu geriau priešas”.

* * *
Jurgis: “Ar girdėjai, Kazy, kad tavo 

draugas ligoninėje?”
Kazys: “Ne, kas gi atsitiko? Aš ma

čiau jį vakar linksmai bešokant, su 
šviesiaplauke panele’.

Jurgis: “Taigi ir jo žmona jį ma
tė bešokantį”...

# * #

Tarp vaikų, atėjusių pirmą kartą į 
mokyklą, stovi vienas su papurusiais 
šviesiais plaukais.

“Žinai ką, tavo galva atrodo kaip 
šieno kupeta”, juokiasi keli mokiniai.

“Taip ir maniau”, ramiai atsako 
vaikiūkštis, “nes tiek daug asilų mane 
apstojo”...

* # *

Petras užjausdamas klausia: “Ko 
verki, Albinuk?”

Albinas: “Todėl, kad tėtis mano ma
mą pavadino žąsimi, o mama išva
dino tėtį asilu.”

Petras: “Nu, gerai. Jie taip viens ki
tam pasakė. Ar dėl to reikia verkti?”

Albinas pradeda dar labiau verkti, 
sakydamas: ‘Jei mamytė žąsis, o tėvu
kas asilas, tai kas aš esu?”...

♦ * *

Iš “Newcastle Apylinkės Lietuvių 
Biuletenio”.
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VOX POPULI
1204 W. California
Urbana, Illinois
1963 m. gruodžio 21 d.

Nuoširdžiai prašom priimti Studen
tų Ateitininkų Sąjungos Centro Val
dybos sveikinimą Kristaus gimimo 
šventės proga, ir geriausius linkėji
mus ateinantiems metams.

Jūsų Kristuje,
Austė Paliokaitė

SAS Sąjungos Sekretorė

Mielas Ateitininke,
Kreipiuosi su reikalu. Noriu ne pi

nigų, bet brangesnio dalyko — nuo
širdaus patarimo.

Kelis metus mane kankina rūpestis, 
kad mes, lietuviai, neturime kasdie
ninio mišiolo. Dėkui Dievui, turim 
gražų Vokietijoj išleistą kan. Dr. F. 
Bartkaus “Būk Mums Malonus”, ku
ris nors sekmadienio Mišių maldas 
paduoda. Tačiau jo neužtenka — tur
būt kiekvienas iš mūsų, ypač studijų 
metais, pasigenda kasdieninio mišio
lo. Yra puikių mišiolų anglų, vokie
čių ar prancūzų kalbomis, bet juk 
mums brangu Dievą mūsų kalba 
melsti.

Juo ilgiau lauksim, juo varginges
nės bus mūsų pastangos. Šių dienų 
jaunimas mokykloj supažindinamas 
su puikiais angliškais mišiolais. Ar

...vox Dei

kas drįstų juos peikti, kad mokslei
viai pasirinks gerą angliškąjį?

Vietoj verkšlenimo, turiu pasiūly
mą, į kurį lauksiu Jūsų reakcijos. Ga
lime paruošti ir išleisti lietuvišką — 

puikų — kasdieninį mišiolą, kuris 
atitiktų patiems naujausiems liturgi
niams parėdymams. Pavyzdžiu galime 
paimti neseniai pasirodžiusį “Lay
man’s Daily Missal” (Helicon Press — 
žiūrėk “America”, 1963. X. 12. pp. 
419-422). Manau, kad lietuviškasis 
kainuotų tarp $5 —$10.

Statūs klausimai: ar tokį mišiolą 
sutiktumėt iš anksto užsisakyti? Ar 
reikalui esant sutiktumėt paieškoti 
prenumeratų savo pažįstamų tarpe? 
Kiek prenumeratorių būtų galima su
rasti? Rašykit — labai laukiu.

Su geriausiais linkėjimais
A. Liulevičius

Mieli Redaktoriai,
Rugsėjo “Ateityje”, kurią gavau 

tik lapkričio 15, man geriausiai pati
ko:
Iš stovyklų aprašymų: “Ten, kur žmo
nes gaudė”. Neblogi ir kiti.

Straipsnis: “Argentinos jaunimas” 
kartu ir gyvas ir išsamus

Korespondencijos: Cleveland (A. V. 
R.), Čikaga — dėl trumpučių paskaitų 
ir diskusijų santraukų.

Labai įdomi “Tiriančiojo pranešė
jo” mintis!

K. 2.
Romoje, 1963 lapkričio 21.

KALBA ADMINISTRACIJA:
Naujas mecenatas

Lietuvių Romos Katalikų Susivieniji
mas Amerikoje, tolydžio remiąs orga
nizuotos lietuvių katalikų visuomenės, 
ypač jaunimo, veiklą, savo 1963 me
tų seime paskyrė “Ateičiai” $500 ir 
tuo nupelno “Ateities” Mecenato var
dą.

Šios pastebimai augančios ekono
minės organizacijos, kurios veikla 
reiškiasi apdraudos srityje, vadovybei, 
būtent: prelatui J. F. Boll, preziden
tui L. Šimučiui, centro sekretoriui V. 
Kvetkui, direktoriams Juozui B. Lauč- 
kai, inž. Antanui Rudžiui ir dr. Vla
dui Šimaičiui, valdybos nariams ir 
visiems seimo dalyviams, prisidėju- 
siems prie šios paramos paskyrimo, 
visų “Ateityje” darbuotojų vardu 
nuoširdžiai dėkoja “Ateities” Admi
nistracija.

Garbės prenumeratoriai

Dr. Petras Žemaitis (Plymouth, Mich.) 
$20.00 už 2 metus;

Rimantas Pauliukonis (Boston, Mass.) 
$20.00 už 2 metus;

Kun. Norbertas Pakalnis (Brooklyn, 
N.Y.) $20.00 už 2 metus;
Už 1 metus po $10.00 atsiuntė

Kun. V. Paulauskas (Thompson, 
Conn.),

Kun. Jonas Ruokis (N. Y.),
Kun. Jonas Kučingis (Los Angeles), 
Aleksandra Kazickienė (N. Y.), 
Inž. Algis Lukas (Chicago), 
Dr. J. Karvelis (Chicago), 
Juozas Bradūnas (Baltimore), 
Karaliaus Mindaugo moksleivių atei

tininkų kuopa (Detroit),
Dr. A. Šidlauskaitė (Canada), 
Kun. Juozas Tautkus (Omaha), 
Kun. Mykolas Vembrė (Brockton)), 

Petras Spetyla (Springfield, Ill.), 
inž. Pranas Baltakis (San Diego), 
kun. B. F. Gauronskas (New Britain), 
Dr. Otonas Vaitas (Dearborn, Mich.), 
Kun. Viktoras Dabušis (Paterson), 
Kun. Kazimieras Pūgevičius (Balti

more),
Prelatas P. M. Juras (Lawrence), 
Prelatas Ignas Albavičius (Cicero), 
inž. Pranas Urbutis (Chicago), 
Feliksas Kudirka (Los Angeles), 
Prelatas dr. L. Mendelis (Baltimore), 
Kun. Titas Narbutas (Dayton, Ohio), 
Kun. Jonas Pakalniškis (Brooklyn), 
Kun. Antanas Kardas (New York), 
A. Meižys (New York),
Kun. dr. Kazimieras širvaitis (New

town, Pa.),
Kun. Pranas Kuras (Chenoa, Ill.), 
Kun. Antanas Račkauskas (Brook

lyn),
Kun. prof. Juozas Grabys (Albany),
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Adomas Viliušis (Chicago),
Kun. Voldemaras Cukuras( Middle

town, Conn.),
Petras Vaičekauskas (Chicago),
Julius Staniškis (Cleveland),
prof. dr. Vitas Manelis (Lockport, 

Ill.),
Kan. Mykolas Vaitkus (Peace Dale, 

R. L).
Aukojo “Ateičiai” paremti

Kazimieras Manglicas (Toronto) $25.00;
ASS Hartfordo skyrius $20.00;
kun. Norbertas Pakalnis (Brooklyn) 

$10.00;
Prelatas M. Kemėžis (Elizabeth) 

$10.00;
kun. Dr. A. A. Norius (Brooklyn) 

$10.00;
Gražina B’.čiūnaitė (Chicago) $10.00; 
kun. Jonas Kučingis (Los Angeles) 

$7.00;
Rimantas Pauliukonis (Boston) $5.00;
Dr. Justinas Dėdinas (Berwyn, Ill.) 

$5.00;
kun. Dr. Leonas Lumas (Roseville) 

$5.00;
kun. Kaz. Pugcvičius (Baltimore) 

$5.00;
Kęstutis Kudžrna (Brooklyn1* $2.00;
Ina Skardytė (Euclid, Ohio) $2.00;
kun. Vėlutis (Chicago) $2.00;
J. Gailevičius (Baltimore)) $2.00;
Jonas Vyšnioms (Cleveland) $1.00; 
inž. Pr. Urbutis (Chicago) $1.00;
A. Smilga (Chicago) $1.00;
Ateitininkų Korp! Kęstutis (Chicago) 

$5.00:
A.E. Abromaitis (Toronto) $5.00;

Aušra Barzdukaitė (Cleveland) $5.00; 
kun. V. Memenąs (Joliet, Ill.) $2.00;
A. Juozapavičius (Plymouth Meeting, 

Pa.) $2.00;
Jonas Pauliukonis (Worcester) $1.00;
Palmira A. Petrauskaitė (North Chi

cago) $1.00;
kun. V. Pikturna (Brooklyn) $1.00.

Aukojo moksleivijai “Ateities” 
prenumeratas apmokėti:

(moksleivijai dovanota prenumerata 
tik $3.00)

kun. dr. L. Lumas (Roseville, Calif.) 
$15.00;

kun dr. A. A. Norius (Brooklyn) 
$15.00;

kun. J. Patašius (Great Falls) $9.00;
Ateitininkų Korp! Kęstutis (Chicago) 

$9.00;
kun. Viktoras Dabušis (Paterson) 

$6.00;
Dr. A. Starkus (Brooklyn) $6.00;
kun. Kazimieras Pugevičius (Baltimo

re) $5.00;
Juozas Dėdinas (Chicago) $5.00;
kun. J. Krivickas (New York) $3.00;
Dana Maciūnaitė (Chicago) $3.00;
inž. Pranas Urbutis (Chicago) $3.00
V. Kasperavičiūtė (Cleveland) $3.00 
kun. Jonas Kučingis (Los Angeles) 

$3.00;
St. Juozapavičius (Kanada) $3.00;
Dr. Ibsenas Skeivys (New York) 

$3.00;
M. Galdikienė (Brooklyn) $3.00;
Dr. P. Vygantas (Brooklyn) $3.00;
Br. Vaškaitis (Philadephia) $3.00: 

J. Pažemėnas (New York) $3.00; 
Vytautas Sužiedėlis (Brockton) $3.00; 
Petras Vaičekauskas (Chicago) $3.00; 
kun. V. Memenąs (Joliet, Ill.) $3.00.

Visiems Garbės Prenumeratoriams, 
visiems aukotojams ir moksleiviją ap
dovanojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Administracija
“ATEITIES” ATSTOVAI IR 

PLATINTOJAI
AUSTRALIJOJE: Rev. P. Dauknys, 

6 Third avė., ST. PETERS, S.A. Ade
laide, Ausralia.

ANGLIJOJE: Rev. Kuzmickis, 21 
Ann Place, Little Horton, Bradford.

BRAZILIJOJE: Rev. J. Šeškevičius, 
Caixa Postal 29, SAO ROQUE, estd.
S. Paulo, Brazil.

KOLUMBIJOJE: Rev. dr. prof. P. 
Ragažinskas, Colegio San Jose, ap. 
aereo 11-80 Medelin, Colomb.

ITALIJOJE: Sig. Juozas Kazlas, Via 
Casalamonferrato, 20. Roma 4, Italia, 
(prenumeratos kaina metams L 2000 
arba $3.00 U.S.A.).

V. VOKIETIJOJE: Rev. J. Aviža, 
8 Muenchen 2, Unterer Anger (17/1 
(prenumeratos kaina metams 12 DM).

KANADOJE: 1) Mr. A. Bumbulis, 
200 Indian Grove, Toronto, Ont. 2). 
Mr. J. Pleinys, 137 Gladstone Ave., 
Hamilton, Ont.

JAV-bėse ir ten, kur nėra atstovų, 
“Ateitį” platina MAS kuopos ir SAS 
draugovės; talkininkauja kiekvienas 
prenumeratorius, jei nurodo adresą 
tų, kuriems būtų galima pasiųsti 
“Ateiti” susipažinimui.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION 
(Act of October 23, 1982: section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing: September 18, 1963
2. Title of Publication; “ATEITIS”.
3. Frequency of issue: Monthly except July and August
4. Location of known office of publication: 5725 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois 60629
5. Location of the headquarters or general business office of the publishers: 5725 South Artesian Avenue, Chicago, 
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Publisher; Lithuanian Catholic Youth Association, Inc. (not-for-profit), 5725 South Artesian Avenue, Chicago, Illi
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