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LITURGIJOS PASIKEITIMO 

IŠVAKARĖSE

Su pirmuoju advento sekmadieniu 
visoj Amerikoj mišiose melsimės sa
vo kalba — lietuvių tautinėse para
pijose melsimės lietuviškai. Bendruo
menės malda savo kalboje tampa gy
va, prasminga. Į maldą jau nebega
lėsim žiūrėti kaip į svetimų, magiškų 
formulių kartojimą. Mišios nebebus 
spektaklis, nes mes jose patys daly
vausime. Kunigas vėl grįš vadovauti 
mūsų maldai, vietoj kad mūsų mal
das Dievui vertęs lotyniškai. Kai pa
galvoji, tai tiesiog keista, kodėl ben
druomenės maldoj iki dabar savo 
kalbos nenaudojom — juk Dievas 
supranta ne vien tik lotynų kalbą.

Iš pradžių nevienam bus sunku 
bendroje maldoje dalyvauti, nes gy
va bendra malda neleis mums mišias 
skirti vien tik asmeninei maldai. Ne
reiktų, tačiau, pergreit piktintis — 
mes turėtume geriau suprasti, ką reiš
kia liturginė malda. Bendruomenės 
malda skiriasi nuo asmeninės maldos; 
ir viena ir kita žmogus kviečiamas 
Dievą garbinti, blogai, jei jos su
plakamos. Bendruomenės maldoj mes 
stojame prieš Dievą kaip broliai — 
visi kartu meldžiamės, giedame, ste
bime mišias laikančio kunigo jude
sius. Tokiu metu kovoti su bendra 
malda, uždaryti savo akis ir ausis, 
ir bandyti pasiekti Dievą partizaniš
kai, būtų nesusipratimas. Yra laikas 
ir tyliai asmeninei maldai, bet ne 
tada, kai bendruomenė džiaugsmin
gai meldžiasi “Garbė aukštybėse 
Dievui’’.

Ateitininkams būtų pareiga išaiš
kint mūsų lietuviškajai visuomenei 
bendrosios maldos prasmę ir jos skir
tumą nuo grynai asmeninės maldos, 
kad naujoji liturgija mums padėtų, 
o ne trukdytų melstis. Labai simbo
liška, kad liturgijos atmainų diena su
tampa su sendraugių ateitininkų su
važiavimo uždarymu — tikimės, kad 

sendraugiai padarys liturginį atsinau
jinimą savo rūpesčiu.

NEATSAKINGUMAS

Mūsų nenoras suprasti juodojo 
žmogaus troškimų ir atkaklus užsi
spyrimas uždaryti jam duris į švie
sesnį rytojų stumia jį į neatsakingu
mą, kuriuo jis taip dažnai ir netei
singai yra kaltinamas. Iki šiol juoda
sis judėjimas nebuvo nei neatsakingas 
nei subversinis. NAACP ir Urban 
League, didžiausi šio judėjimo židi
niai yra itin konservatyvūs ir atsar
gūs. Jiems vadovauja atsakingi ir 
sukalbami asmenys, kurie neieško 
ypatingų privilegijų, tik reikalauja 
suteikimo juodajam jo konstitucinių 
bei įgimtų teisių. Gi baltųjų spyrima
sis ir tų teisių atidėliojimas yra vie
nas iš neatsakingiausių veiksmų. Šis 
atidėliojimas, kuris tęsiasi daugiau 
negu šimtmetį po vergų emancipaci
jos stato juodąjį į desperatinę pozi
ciją.

Civilinių teisių įstatymai suteikia 
juodajam lygias teises tik de jure, 
tikrovėje gyvenimas mažai kuo kei
čiasi. Jei yra koks nors keitimasis, 
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tai jis suka blogojon, o ne gerojon, 
pusėn. Jei 1947 m. juodųjų bedarbių 
buvo 4.4%, tai jau 1963 m. bedar
bių skaičius pašoko iki 11.9%, kai 
tuo pačiu metu baltųjų tarpe nedar
bas pašoko tik 0.2%. Mokyklos šiuo 
metu yra daugiau segreguotos, negu 
1954 metais, kada Amerikos Aukš
čiausias Teismas nusprendė, kad at
skiros mokyklos nėra legalios. Seg
regacija gyvenvietėse taipgi padidė
jo paskutinio dešimtmečio metu. Pie
tuose baltųjų siautėjimas vietoj su
mažėjus, paaštrėjo. Gi pietinių vals
tybių teismai civilinių teisių klausi
muose mažai kuo skiriasi nuo so
vietinių teismų. Juodųjų žudikai 
vaikšto laisvi. Vietinė policija ne 
tik kad negina juodųjų nuo baltųjų 
fanatikų žiaurumų, bet jiems vado
vauja. Ku Klux Klan ir Bal
tųjų Piliečių Tarybos siautėja, nak
timis degindami, sprogdindami ir žu
dydami. Visas politinis klimatas kve
pia priespauda ir puvėsiais.

Tokiame politiniame klimate bręs
ta naujoji juodoji karta. Ir ji bėga iš 
ten, ieškodama laisvesnių laukų. Jei 
šiaurėje ji randa kur kas laisvesnį 
politinį-socialinį klimatą, tai gyve-
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nimo tikrovę kartais net žiauresnę. 
Darbų trūkumas, susigrūdimas gyven
vietėse veda į moralinį, fizinį ir psi
chinį palūžimą. Alkoholizmas, pros
titucija, plėšimai, prievartavimai ir 
bendrai kriminaliniai nusikaltimai 
tampa atsikeršijimu pasauliui už pa
miršimą ir skriaudą.

Įdėk šią sudužusią asmenybę į po- 
litinį-socialinį sąjūdį ir gausi kraštu
tinį kraujo ištroškusį radikalą, ar tai 
komunistą ar tai juodąjį nacionalis
tą. Šie sąjūdžiai tampa pavojingi, o 
tokių grupių, kurios nesiskaito su ki
tų žmonių gyvybe ir turtu vis ir vis 
daugiau atsiranda.

Šiuo metu juodajam judėjimui va
dovauja sukalbami asmenys. Bet jei 
jie neįstengs laimėti juodiesiems lygių 
teisių taikiu būdu, tai dešimtmečio 
bėgyje neatsakingas ir radikalus gai
valas gali užkariauti šį judėjimą ir 
tada susilauksim ne vieną karštą ir 
baisią vasarą su daug nekaltų aukų. 
Galutinė atsakomybė už tas aukas 
bus baltųjų, o ne juodųjų, nes į des- 
peratines pozicijas jie yra stumiami, 
o ne savo noru eina.

SESIJA SVARSTYKLĖSE

Baigiasi trečioji Vatikano II se
sija. Palyginus su dviem pirmosiom, 
šioji buvo nepaprastai darbinga — 
baigta diskutuoti Bažnyčios ir eku
menizmo schemos, priimta deklaraci
ja apie žydus. Svarbiausias Suvažia
vimo darbas istorijos perspektyvoje 
turbūt bus vyskupų kolegiškumo iš
kėlimas. Nuo dabar bus pabrėžiama, 
kad kiekvienas vyskupas dalinasi 
Bažnyčios valdymu su Romos vys
kupu — popjiežium. Kalbama apie 
Romos Kurijos reformą, apie vysku
pų senatą, kuris talkintų popiežiui 
kasdieniniam Bažnyčios valdyme.

MIŠIŲ GIESMĖS

Neseniai atspausdintos tėvo B. 
Markaičio, SJ, giesmės mišioms su 
kun. Stasio Ylos žodžiais. Šios gies
mės buvo giedamos studentų ateiti
ninkų vasaros stovykloje -— dabar 
jos jau baigia prigyti tėvų jėzuitų 
koplyčioje Chicagoje. Tai didelis įna
šas į liturginį atsinaujinimą lietuvių 
tarpe: melodijos patrauklios ne vien 
dėl to, kad jos naujos ir šviežios, bet 
jose jungiasi subtilumas ir džiaugs
mas, kas bendrame giedojime išreiš
kia galbūt tinkamiausią nusiteikimą 
šventų mišių aukos akivaizdoje. Be 
to, ir kaikurių giesmių žodžiai giliai 

prasmingi — pavyzdžiui, Komunijos 
giesmės, ir čia tegul ji už save kal
ba bent pirmuoju posmu: “Nesu aš 
vertas, Viešpatie, nebūsiu niekad ver
tas, kad Tu ateitum, kad Tu ateitum 
į mano širdį, į mano ilgesio namus, 
bet tarki žodį, tik vieną žodį, ir ma
no sielai bus ramu, bus ramu”.

PO RINKIMŲ

1964 metų rinkimai paliko daug 
galvosūkių. Rinkiminės kampanijos 
metu daug švaistytas! bendrybėmis, 
kaltinimais, bet neišvystytas dialo
gas. Svarbieji klausimai paliesti tik 
paviršutiniškai. Buvo daug kalbama, 
bet mažai pasakoma. Kampanijos pa
baigoje šlykštūs kaltinimai visai su
drumstė vandenį, o drumzliname van
denyje maža kas matyti.

Prezidentas Johnson konvencijos 
metu pažadėjo sukurti "Didžiąją Vi
suomenę”. Gi kampanijos metu ją 
visai pamiršo, o tik didžiavosi esa
mu gerbūviu. Senatoriaus Goldwater 
negatyvistinės pažiūros į socialines 
ir civilines teises ir bereikalingi išsi
šokimai užsienio politikos klausimais 
subankrutavo respublikonų partiją. 
"Puikioji Sena Partija” liko tik lašas 
jūroje — susiskaldžiusi ir be toli
mesnių gairių.

Prezidento Johnson laimėjimas 
reiškia, kad amerikiečiai nenori grįž
ti į laissez faire kapitalizmo laikus, o 
nori plėsti gerbūvio valstybę. Ir tur
būt mums visiems aišku, kad pasiūly
mai kaip “Karas prieš vargą” ir “Me
dicinos pagalba seneliams” taps įsta
tymu sekančiais metais. Ką daugiau 
prezidentas įrašys į savo krašto vi
daus reikalų programą, sunku pasa
kyti. Kampanijos metu jis ypatingų 
pažadų bei įsipareigojimų nepadarė. 
Laimėjęs “tuščią čekį”, į jį jis įrašys 
tai, ką jis ir demokratų partija pa
geidauja.

Jei vidaus politikos kelias aiškus, 
tai užsienio politikoje jis kur kas dau
giau sunarpliotas. Karas Vietname 
neina Amerikos naudai. NATO irs
ta. Išsprendimas vieno ir kito klau
simo nepriklauso tiesioginiai Ameri
kai. Bet jei tie klausimai bus išspręs
ti Amerikos nenaudai, visas pasaulis 
gali greitu laiku paskęsti atominio 
karo liepsnose. Čia išryškės Johnso- 
no stiprybė ar silpnybė. Jei jis pa
jėgs susidoroti su komunistais Viet
name ir surasti bendrą kelią su de 
Gaulle dėl NATO, bus atsiekti di
deli laimėjimai. Jei ne, žmonija gali 
atsidurti keblioje situacijoje.

DEKLARACIJA APIE ŽYDUS

Bažnyčios Suvažiavimo dabartinėj 
sesijoj priimta deklaracija apie san
tykius su ne-krikščionim. Tai gar
sioji antrojoj Suvažiavimo sesijoj pri
statyta deklaracija apie žydus. Ji per
ėjusi audringą kelią — jos priešai 
bandė ją nuskandinti prieš trečiąją 
Susirinkimo sesiją. Priimta didelių 
Amerikos ir Vokietijos hierarchijos 
pastangų dėka. Tai yra tikrai didelis 
Suvažiavimo darbas, kurį sutinkame 
su džiaugsmu.

Buvo girdėta kalbų, kad deklara
cija nereikalinga, gi ypač nereikalin
gas pabrėžimas, kad žydų negalima 
kaltinti Dievo nužudymu. Kritikai tei
gė, kad niekas šios nuomonės ir ne
silaiko, tad nėra ko ir deklaracijas 
skelbti. Kad taip nėra, vaizdžiai pa
rodė Jordano parlamento krikščionių 
atstovų laiškas Suvažiavimui, kuria
me jie protestuoja prieš deklaraciją, 
nes tai esąs “noras išteisinti žydų nu
sikaltimą nužudant Dievo Sūnų”.

Gera, kad Suvažiavimas pakirto 
anti-semitizmo šaknį krikščionių tar
pe.

MINTYS SUVAŽIAVIME

Lapkričio 14 Chicagos Jaunimo 
Centre buvo Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos suvažia
vimas. Įdomus tuo, kad nebuvo 
svarstomi statuto keitimai ar reda
guojami manifestai. Suvažiavimo tiks
las buvo pažerti minčių mūsų kata
likiškajai visuomenei — ir tai jam 
pasisekė.

Baigdamas savo pranešimą apie li
turgijos atnaujinimą, tėvas B. Mar- 
kaitis, SJ, kėlė dėmesio vertą projek
tą: steigti lietuvišką Peace Corps 
Pietų Amerikai, nes ten ypač trūks
ta talkininkų darbui su jaunimu. Pa
tys tėvai jėzuitai prisidėtų prie darbo 
finansavimo. Pagrindinis reikalas: 
jauni žmonės, kurie po kolegijos bai
gimo galėtų ir norėtų atiduoti metus 
ar dvejus darbui Brazilijoje ar Urug
vajuje. Tikimės, kad girdėsime dau
giau.

Ypatingo dėmesio verta buvo Vac
lovo Kleizos paskaita apie pasaulie
čių apaštalavimą. Baisiai norėjom 
gauti ją “Ateičiai”, bet “Laiškai Lie
tuviams” redaktorius buvo apsukres
nis ir ją jau turi. Sužinosime, kuria
me “LL” numeryje ji bus spausdi
nama ir jums pranešime.
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STUDENTAI

Vakarų Vokietijoje yra mažas bū
relis studentų ateitininkų, kurie yra 
veiklesni, negu jų skaičius leistų ti
kėtis. Šiame numeryje “Ateitis” 
spausdina jų veiklos apžvalgą — čia 
noriu tik paminėti jų leidžiamą laik
raštėlį "Ateitin!”, kuris mini savo 
penkių metų sukaktį. Reikia pripa
žinti, kad “po 5 metų, po 25 išleis
tų numerių ir 400 užpildytų pusla
pių” jubilėjiniame numeryje randa
me ko pasiskaityti.

Stebėtinai dažni ir įdomūs studen
tų ateitininkų Centro Valdybos ap
linkraščiai. Bet atrodo, kad norima 
juos dar praturtinti — įvedamas vy
rų madų skyrius. Skaitome: “Jau 
SAS Pirmininkas, Sekretorius ir ke
li SAS New York nariai švarkus 
nešioja; susidomėjimas Detroite ir 
Clevelande didelis. Jei norite laiky
tis paskutiniausios mados, herbus 
švarkams įsigykite už $1.50 pas: ....”

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS

Padėkos Dienos savaitgalį Ameri
kos ir Kanados lietuviai studentai 
renkasi į Detroitą metiniam savo su
važiavimui. Kartais atrodo, kad jis 
yra ruošiamas tik dėl to, kad yra 
Padėkos Diena, kurią reikia užpildyti 
studentišku sąskrydžiu. Ar nereikia 
naujos orientacijos į suvažiavimą? 
jis nėra tik draugų susitikimas, tik 
studentų nenutautimo demonstracija, 
tik sąjungos organizacinių reikalų 
svarstymas.

Neužtenka tik susitikti: tai baisiai 
nuobodu, jei susitikimas neturi turi
nio. Gera pabėgt nuo kalakuto ir 
Padėkos Dienos ištižimo, bet ne į tą 
patį — trynimąsi viešbutyje. Negali
me žiūrėt į suvažiavimą kaip į de
monstraciją — vieną kartą turime jį 
ruošti sau, o ne kad ką parodyti 
amerikiečių ar savo visuomenei.

Kukliai siūlome, kad suvažiuojam 
tam, kad savo minties akiratį pra
plėsti, todėl studentų suvažiavimas 
yra tiek geras, kiek gera jo studi
jinė dalis. Yra dalykų, kurie mums 
svarbūs kaip žmonėms, ne tik kaip 
lietuvybės išlaikytojams apie juos 
ir turime galvoti, kalbėti. Todėl ir 
manome, kad į suvažiavimo paskai
tas nereiktų žiūrėti tik kaip į tradici
nę suvažiavimo dekoraciją, bet kaip 
į esminę jo dalį.

STUDENTAI RUOŠIA KURSUS

Tuoj pat po moksleivių ateitinin
kų kursų Dainavoje prasideda stu
dentų ateitininkų kursai, kurie tęsis 
nuo gruodžio 29 iki sausio 1 d. Pir
moji kursų diena skiriama ideologi
jos nagrinėjimui, antroji — organi
zacinės metodikos studijavimui, tre
čioji — kultūrinio akiračio praplėti
mui. Kursų dalyviai kartu sutiks Nau
juosius Metus. Platesnės kursų in
formacijos — šio numerio gelmėse.

Į PILNĄJĮ ŽMOGŲ

Tuoj pat po Kalėdų, gruodžio 26- 
28 Dainavoje ruošiami moksleivių 
ateitininkų kursai. Apie juos jau ra
šėme praeitame numeryje, skaityto
jas daugiau žinių ras šio numerio ga
le MAS Centro Valdybos praneši
me. Norėtume truputį papasakoti 
apie šių kursų programą, kuri ski
riasi nuo ankstyvesniųjų kursų. Pir
moji kursų diena yra vadinama “Pa
saulis, kuriame gyvename”. Čia per 
paskaitas ir diskusinius būrelius kur
sų dalyviai stengsis suprasti šių die
nų pasaulį, suprasdami sroves, ku
rios jį formavo, pamatydami, kaip 
sudaromos medžiaginės galimybės gy
venimui, ieškodami atsakymo pačia
me žmoguje. Antrąją kursų dieną 
klausiama “Kuo gali būti žmogus? 
Dienos mintis — pamatyti nors ke
lis pilno žmogaus bruožus; pagalvo
ti, kuo žmogus panašus į Dievą; su
prasti, kad mūsų pačių pilnatvė pri
klauso nuo mūsų ryšių su kitais. 
Trečioji diena — “Žingsnis į atei
tį”. Čia bandoma rasti kelius į tą 
žmogų, kuriuo kiekvienas galėtume 
būti. Klausiama, kaip rasti prasmin
gą savo gyvenimo darbą, kaip įženg
ti į nuostabų minties pasaulį. Pama
tę, kad mes be Dievo negalime bū

ti, stojame jo akivaizdon kaip bro
liai — bendruomenėje.

Kaip pastebim, kursai planuoti žo- 
sistų "Stebėk, spręsk, veik” pavyz
džiu. Moksleiviai ateitininkai tikrai 
turėtų būti raginami į kursus atvyk
ti, nes tai prisidėtų prie jų žmogiško
jo subrendimo.

KĄ MES DARYSIME?

Sendraugių suvažiavimui artėjant 
spaudoje matėsi pasisakymų, kad 
sendraugiai neturi darbo, kad sen
draugiams užsidarius visuomenėje ne
liktų tuštumos. Kyla balsų, siūlan
čių sendraugiams darbą, kuris jų veik
lą turėtų įprasminti — jaunimo glo
bą. Pirmoji sendraugio pareiga būtų 
globoti moksleivius ateitininkus.

Siūlymas turi linksmąją pusę — 
jei jis būtų rimtai priimtas, kiekvie
nas moksleivis ateitininkas turėtų 
bent tris globėjus, nes sendraugių 
kur kas daugiau, negu moksleivių. 
Iš juodosios pusės žiūrint, ateitinin
kų gyvenimas taptų gan keistas: au
gintume moksleivius, kad jie taptų 
sendraugiais, kurie taptų moksleivių 
globėjais, kurie...

Į ateitininką sendraugį žiūrima 
kaip į žmogų, kuris jau atbaigtas, ku
ris nebeturi augti. Tiesa yra kitokia: 
moksleivis ir studentas ateitininkas 
auga, ruošiasi tapti sendraugiu. Sen
draugio darbas turi būti suaugusio 
krikščionio darbas.

Neseniai pasibaigė trečioji Bažny
čios Suvažiavimo sesija, kurioje daug 
kartų buvo primenama, kad Bažny
čios atsinaujinimo darbas priklauso 
nuo visų tikinčiųjų. Sendraugiai ir(Nukelta į 229 psl.)
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i ATVIRI

i NAUJAM

STASYS RUDYS =
I PASAULIUI

“Gyvename didžiausio įtempimo valandas ir kiek
viena akimirka gali būti lemtinga” — žodžiai po
piežiaus Pijaus XII.

Žodžiai labai teisingi ir skirti dabartiniams laikams, 
jei tik truputį pagalvojame. Juk gyvename laikais, kurių 
simbolis yra, sakyčiau, branduolinė jėga, kuri gali dešim
teriopai sunaikinti visą gyvybę šioje planetoje ir kartu 
visą per šimtmečius sukurtą kultūrą ir civilizaciją. Taip 
pat gyvename laikais, kuriais civilinės teisės klausimas 
jau pribrendo ir yra pasiekęs sprogimo tašką, ir gali bet 
kuriuo momentu išvirsti į neapykantą ir riaušes, apiman
čias ne vieną kitą miestą, bet visą kontinentą. Žmogus 
reikalauja iš savo artimo teisingumo. Prašosi būti pri
pažintas žmogumi, kaip kiekvienam pridera būti pripa
žintam. Tačiau to jam neduodama vienu ar kitu preteks
tu. Taip pat vyksta idėjinė kova tarp komunistinio ma
terializmo ir krikščionybės. Kur vienas paneigia asmens 
laisvę, antra jam tą laisvę garantuoja. Taip pat Bažny

čios suvažiavimas veda visus į naują liturginį atsinauji
nimą ir suartėjimą.

Kai šitokios problemos reikalauja sprendimo, tai per
nelyg paprastai skamba tema, kuri stato klausimą — 
kas mes tokie esame. Bet norėčiau pasakyti, kad tokia
me svarstyme galime rasti atsakymus į kai kuriuos itin 
svarbius klausimus, ir todėl verta diskutuoti šią temą.

Ši tema jau ankstyvesnėse stovyklos paskaitose bu
vo truputį nagrinėta. Dr. Damušis pristatė mums kokio
mis mintimis gyveno pirmieji ateitininkai. Jie buvo iš
šaukti kovon materializmo bei nihilizmo bangos, kuri tuo 
metu statė studentiją į ateizmo pavojų. Prieš šias sroves 
ateitininkai statė krikščioniškąjį idealizmą. Jiems buvo 
gyvybinis reikalas pasukti lietuviškąją inteligentiją reli
gijos bei idealizmo linkme. Jie jautė atsakomybę už savo 
laikus, už savąją aplinką. Jie matė tikslą ir, kaip žinome, 
savo pastangomis sugebėjo gan patenkinamai palikti ant
spaudą savo laikams. Jie sukūrė savo studentijos veidą, 
stipriai pasisakydami dienos klausimais vis žiūrint iš 
krikščioniškosios pusės. Nebuvo jokios baimės būti kito
kiais, skirtis nuo masės. Ši įtaka buvo jaučiama visose 
srityse, nes savo narių eilėse ateitininkija suėmė visas 
mokslo bei meno šakas, visus visuomeninius ir socialinius 
sąjūdžius, visas idėjines sroves katalikiškoje lietuviškoje 
visuomenėje.

A. Idzelis savo paskaitoje kėlė mintį, kad šiais lai
kais ateitininkai ne tik kad nebeturi įtakos į savąją ap
linką, bet yra perdaug saistomi tos aplinkos ir pasimeta. 
Jis kėlė mintį, jog dabar taip kaip pirmosiomis ateitinin- 
kijos dienomis mes turime prieš ką kovoti, būtent, mate-
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rializmą bei žmogaus nudvasėjimą, vedančius visus į se
kimą masės, paskendimą blankioje kasdienybėje.

Pažvelkime kas yra ateitininkas, ką jam turi duoti jo 
organizacija. Dr. A. Maceina viename straipsnyje “Atei
tyje" rašo, ir čia cituoju:

1. Ateitininkas yra Dievo Karalystės žemėje kūrėjas 
ir gynėjas,

2. Ateitininkas yra Kristaus meilės dėsnio vykdyto
jas praktiniame gyvenime,

3. Ateitininkas yra moderninės kultūros jungėjas su 
krikščionybe, atnaujindamas šią kultūrą Kristaus dvasia.

Todėl ateitininkas negali būti tik paprastas katali
kas. Bet jis turi būti sąmoningas savo tikėjime ir veik
lus krikščioniškosios dvasios darbuose. Į šią organizaciją 
stoja žmonės vedami ne kurio nors intereso, bet gyvos 
religinės dvasios, kad čia sustiprėtų, pasisemtų jėgos, pa
siruoštų ir pradėtų vykdyti savo apaštalavimo uždavinius. 
Tad ateitininkas yra apaštalas, kovotojas už krikščiony
bę, kovotojas už patį Kristų. Šalkauskis sako: “Mes pa
sirinkome gyvenimo kovai nematerialinį ginklą, nes nori
me kovą laimėti.” Šiais didžios įtampos laikais šis ne
materialinis ginklas, būtent idėja, persunkianti visą gy
venimą, pasirodo galingesnis už bet kurį kitą ginklą, nes 
jis remiasi doriniu vertingumu ir moralinės idėjos galybe. 
Ateitininkai turi būti veržlūs krikščionys, nes tik taip 
laimima kova. Turint idėją ir neveikiant, jau nusikalti
mas. Jų pareiga, sako Maceina, yra sukurti "naują vieny
bę tarp krikščionybės ir modernaus pasaulio. Mes turi
me suvesti persiskyrusius Dievą ir žmogų naujojo krikš
čionies asmenybėje.” Tai būtų vienas iš mūsų pagrindi
nių uždavinių. Šiam uždaviniui atlikti mes turime būti 
nepaprastai atviri naujam pasauliui ir naujam žmogui. 
Negalime priimti sau Taboro kalno gundymą, kur apaš
talai buvo pasiruošę atsiriboti nuo visų ir tik ten pasi
likti. Ateitininkija, kaip ir kitos krikščioniškos bendruo
menės, negali atsiriboti nuo visuomenės. Ji turi visa pri
siimti ir visur įsiskverbti nešdama tą gaivalingą idėją ir 
ja viską persunkti. Ir vėl Maceinos žodžiai "Ateitininkui 
niekas neturi būti svetima išskyrus nuodėmę.”

O tiems, kurie siūlo tik teisingumą (“justice”), mes

Grįžtame su įkvėpimu

sakome to neužtenka, nes kiekvienas padorus ateistas ar 
pagonis tai turi. Reikia artimo meilės dvasios, ir kad ji 
virstų Dievo meilės išraiška. Taigi, ateitininkas yra su
sipratęs, užsiangažavęs karys kurti Kristaus karalystę 
ant žemės.

Šią kovą vykdyti, mes ateitininkai turime gan gerą 
organizaciją, kuri struktūroje siekia tobulumo. Nes or
ganizacijoje yra sendraugiai, kurie duoda pastovumą bei 
užnugarį; studentai, kurie yra pats organizacijos aktyvas; 
ir moksleiviai, kurie eventualiai papildo studentų ir sen
draugių eiles. Taip pat yra per virš penkiasdešimt metų 
gyvavimo laikotarpį susidariusių tradicijų, kuriomis nau- 
dojamies kaip pamoka.

Pamačius kas mes turėtume būti, ir pažvelgus į mus 
pačius, atsidaro didelė praraja. Jaučiu, kad idėjos nebe
riša asmenų. Kas palaiko organizaciją, tai tik jos struk
tūra — griaučiai, pati siela — idėja jau retai kur užtin
kama. Darbai bėga iš inercijos, ir stengiamasi tik už
baigti, ne ko atsiekti; tik surašyti, ne įgyvendinti. Tos 
išviršinės formos mažai ką reiškia, jei vidus tuščias. Mes 
neturime ateitininkiško studento tipo, kuris atsistotų va
dovaujančioje pozicijoje studentijos priekyje. Yra tik tas 
pats vėjavaikio tipas, kuris pasirodo skerspjūvyje visų 
kitų organizacijų. Jis turi, ką aš norėčiau pavadinti, "kur 
sekantis baliukas?” mentalitetą. Jis judrus, nuotoliai jo 
nesaisto, lėks kur papuola. Tai geras elementas, bet jo 
judrumas nėra pakinkytas pozityviai veiklai, bet pasi
reiškia tik trankymusi, kad susitikus ir pasipasakojus 
apie savus nugėrimus. Tai neskatina kūrybingumo, tai 
tik išblaško. Leki į New Yorką per kalakutus, Čikagon 
per Kalėdas, Kennenbunkan per Velykas, Dainavon ke
lis kartus vasaros metu. O juk susikaupimas yra laikas, 
kuriame gimsta ir bręsta asmenybės, formuojančios gy
venimą ir sprendžiančios jo problemas. Kur yra mūsų 
dvasios galiūnai? Atrodo, kad jų galia išsisemia tvirtai 
užtraukus "Krambambulį” ar “Velniop nuėjo jaunos die
nos”.

Kitas reiškinys yra mūsų perdidelis orientavimasis 
į organizacinę struktūrą, į išorines formas. Pavyzdžiui, 
suvažiavimas būtų laikomas pasisekusiu jeigu nebūtų pa
daryta nei vienos parlamentarinės procedūros klaidos, o 
ne dėlto, kad sustatėme gaires, kurias seksime sekančiais 
metais; ne todėl, kad apsvarstėme praeitų metų atsieki- 
mus bei klaidas; ne dėl to, kad tvirtu žingsniu žengiame 
į dar vienus mokslo metus vedami naujos valdybos su 
naujomis mintimis ir nauju entuziazmu. Šito paviršutiniš
kumo žyme laikau ir tas emblemas, kurios neužilgo pa
sirodys ant kolegų ir kolegių švarkų (blazers). Ar mums 
svarbu patraukti žmones savo idėjomis, ar spalvinga uni
forma? Visgi skautų uniformos spalvingesnės, o neo-li- 
tuanai turi špagus.

Norėčiau matyti sąjungoje naują idėjos atgimimą. 
Mes turime rasti grožio idėjose, turime grąžinti pusiaus
vyrą tarp idėjos ir organizacijos. Vieną kartą idėja bus 
sava, tada nebus klausimo, ką galime ir ką turime atlik
ti. O darbo yra — pradedant nuo liturginio gyvenimo 
įprasminimo lietuvių visuomenėje iki grąžinimo dvasios 
į studentijos gyvenimą, duodant jai aukštus tikslus. Šitų 
užsimojimų siekiant būtų kuo pasididžiuoti. Ateitininkija 
visada stovėjo pirmose fronto linijose, taigi, ir dabar 
kviečiu jus grįžti į tas pozicijas ir tęsti kovą už Kristaus 
pasaulį, vadovaujantis jau šiais laikais primirštu šūkiu 
“Visa atnaujinti Kristuje”.
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SPAUDOS ------------------------------

--------------------------- APŽVALGA

Hugh Kenner, anglų kalbos profe
sorius, duoda nepaprastą patarimą 
Amerikos tėvams. Kai tuo tarpu jau 
visi įsitikino, kad kiekvienam bent 
reikėtų keturius metus išsėdėti kole
gijoj, jisai sako straipsnyje Saturday 
Evening Post žurnale, lapkričio 14 
d., "Don’t send Johnny to College.” 
Ir tai yra desperatiško profesoriaus 
riksmas, kurio klases užplūdo minios 
jaunų žmonių, kurie siekia universi
tete visko, tik ne mokslo. Johnny, 
tai toks tipiškas studentas be noro, 
be ilgesio mokslui. Jų atsiranda vis 
daugiau ir išvadoje smunka mokslo 
lygis. Bakalauro laipsnis dabar jau 
automatiškai gaunamas atsėdėjus ke
turis metus kolegijoj; mokytojai per 
greitai ruošiami ir dažnai menki ir 
galų gale gabesnieji studentai, tik
rieji studentai, negauna tinkamo 
mokslo. Kenner siūlo išspręsti prob
lemą taip: tegul Johnny ir jo draugai 
gauna jų siekiamą “college experien
ce”, bet universitetai turėtų įkurti 
ypatingas akademines programas, ku
rios priimtų tik gabius ir norinčius.

Michael O'Connell iškelia mums 
katalikams įdomią problemą žurnale 
America, lapkričio 14 d. straipsnyje 
"Censorship on Campus". Katalikų 
studentų laikraščiai pasižymi savo 
pilkumu, koks gyvesnis pasireiškimas 
dažnai administracijos nuslopinamas 
ir O’Connell mano, kad cenzūra yra 
kalta, kad katalikai studentai neturi 
geresnės spaudos. Jis pabrėžia, kad 
dabartinis katalikas studentas inte
lektualiniai labai judrus, jis seka Baž
nyčios atsinaujinimą ir diskusijas apie 
katalikų mokyklas, reiškia, yra in
formuotas, todėl norėtų savo nuo
monę pareikšti. O’Connell siūlo aka
deminės laisvės vardan panaikinti 
cenzūrą. Nors ir būtų šiek tiek ri
zikos, ji pateisinama, nes šiaip spau
da liks ir toliau vidutiniška, geresni 
jauni katalikai žurnalistai bus at
stumti, kils maištas prieš adminis
tracijos cenzūrą, studentai praras pa
sitikėjimą administracijai, kuri cenzū
ruodama juos, nepasitiki jais; katali
kų universitetai turės ir toliau nešio

ti cenzūros dėmę ir visur tęsis dabar
tinis aptingimas.

Truputį egzotiškesnę temą pasirin
ko Robert Cameron Mitchell The 
Christian Century žurnale, lapkričio 
18 d. straipsnyje "Africa's Prophet 
Movements”. Jis žvelgia į naujas Af
rikos sektas, kurių viena pasižymėjo 
neseniai šiaurinėj Rodezijoj kruvino
mis riaušėmis. Trys faktoriai sudaro 
šias naujas religijas: krikščioniška 
misija, nacionalizmas ir socialiniai pa
sikeitimai (t.y. industrializacija). Šis 
mišinys seno ir naujo padeda af
rikiečiui išspręsti jo gyvenimo svar
biausias problemas, būtent gydymą ir 
apsaugą nuo raganų. Naujieji prana
šai visada pažada šiuos dalykus, kai 
tuo tarpu krikščioniškos misijos ne
turi atsakymų. Mitchell mato, kad 
vakariečiai misionieriai nesuprato af
rikiečių religinio sielos pasaulio.

Margaret McCarthy meta įdomų 
žvlgsnį į Airijos katalikybę straips
nyje "Irish Catholicism” žurnale 
Catholic Mind, lapkričio mėn.; įdo
mus todėl, kadangi ji stebi, kaip nau
josios srovės Bažnyčioje paliečia šią 
seną katalikų tautą. Atrodo, kad ai
riai labai pamaldūs, nes bažnyčios pil
nos, tačiau klausimas kaip giliai? Kai 
katalikybė kitur juda ir ieško, čia 
didžiausia ramybė. Autorė mato tam 
priežastį ypatingame ryšy, arba ry
šio trūkume tarp kunigų ir tikinčiųjų. 
Kunigas turi didelio, tolimo autori
teto poziciją. Didelė dalis tikėjimo 
paremta tradicija, lojalumu jai ir jaus
mingumu. Daugumai todėl užtenka 
katekizmo, o studentai irgi neranda 
daug ko įdomesnio universitetuose. 
Prie intelektualumo stokos prisideda 
griežtas puritonizmas. Ši kombinaci
ja atbaidė kiekvieną geresnį airį ra
šytoją ir atvedė prie atviros kovos 
tarp rašytojų ir bažnytinės cenzūros. 
Padėtį apsunkina ir kitos Airijos vi
suomenės problemos, pavyzdžiui, in
dustrializacija, bendroji Europos rin
ka, amerikoniškoji “juke-box" kultū
ra. Autorė tikisi, kad per istorijos bė
gį dažnai pasirodęs Airijos kataliky
bės gyvumas atras ir dabar kelią.

Tame pačiame numery ilgametis 
popiežiaus Jono XXIII sekretorius 
monsinjoras Loris Capovilla aprašo jo 
paskutines dienas. Tai yra jaudinan
tys, bet kartu šviesūs momentai. Baig
sime duodami keletą Šv. Tėvo pasa
kymų iš to laikotarpio:

“Ši lova yra altorius ir altorius no
ri aukos. Esu pasiruošęs. Aukoju sa
vo gyvenimą Bažnyčiai, ekumeninio 
susirinkimo tęsimui, pasaulio taikai, 
krikščionių vienybei.

"Mano kunigystės paslaptis glūdi 
kryžiuje, kurio čia norėjau prie sa
vo lovos. Kristus žiūri į mane ir aš 
kalbu su Juo. Mūsų ilguose pokal
biuose naktimis pasaulio išganymo 
mintis pasidarė man svarbesnė negu 
bet kada. 'Dar turiu kitų avių, ku
rios nepriklauso šiai avidei.’

"Šios išskleistos rankos pasako 
mums, kad jis mirė už kiekvieną, už 
kiekvieną. Kiekvienam duodama jo 
meilė, jo atleidimas. Bet Jis ypatin
gai patikėjo savo Bažnyčiai, kad 
‘jie būtų vieni’. Kunigų ir tikinčių
jų augimas šventume, krikščionių vie
nybė, pasaulio atvertimas yra todėl 
svarbios popiežiaus ir vyskupų pa
reigos.

"Turėjau laimę gimti paprastoj, 
vargingoj krikščionių šeimoj, kuri bu
vo dievobaiminga, ir laimę būti pa
šauktam tarnauti. Nuo vaikystės 
apie nieką kitą negalvojau ir nieko 
kito nenorėjau.

“Iš savo pusės nemanau, kad ką 
nors užgavau, bet jeigu taip pada
riau, tai prašau atleidimo. Ir tu, jei
gu pažįsti ką nors, kuris nebuvo pa
tenkintas mano elgesiu, paprašyk jo, 
kad jis mane pakęstų ir man atleistų. 
“Šioje paskutinėje valandoje esu ra

mus ir tikras, kad mano Viešpats per 
savo pasigailėjimą neatmes manęs. 
Nors esu nevertas, norėjau tik jam 
tarnauti ir būti Evangelijos liudinin
ku.

"Mano dienos žemėje baigiasi, bet 
Kristus gyvena, ir Bažnyčia tęsia sa
vo darbą. Sielos, sielos, ‘tebūna jos 
viena, tebūna jos viena’.”

R. Šliažas

214

8



II

VOKIETIJOJE 59-64
I.

Praėjus didesnėm emigracijos 
bangom ir lietuvių katalikų studen
tų skaičiui Vokietijoje didėjant, bu
vo pasigęsta stipriau organizuoto 
vieneto, į kurį būtų galima jungtis. 
Taip tuometinis S AS Įgaliotinis 
Vokietijai J. Uleckas, kartu su jau 
kiek anksčiau pradėjusia gyviau 
reikštis Muencheno ASS Draugovės 
valdyba sukvietė Vokietijos lietuvių 
katalikų studentų suvažiavimą studi
jų savaitės metu Koenigsteine. Kon
ferencijoj (1959.8.28), kurioje daly
vavo 16 studentų, buvo atkurta Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga Vokieti
joje (vardas Vokietijoje SAS). Dar
bui vykdyti išrinkta trijų asmenų 
valdyba.

Kokia linkme kryps Sąjungos veik
la, tuo metu buvo sunku pramatyti. 
Buvo tik gerų norų ir daug entuziaz
mo, tačiau reali padėtis — neper- 
šviesiausia. Dabar, suėjus penkiems 
metams nuo naujos pradžios, galime 
nors trumpai žvilgtelėti atgal, išryš
kinti nueitą kelią ir persvarstyti savo 
padėtį.

Kalbant apie VSAS reikia nepa
miršti, kad tai mažutė sąjunga. Na
rių skaičius nuolat svyravo tik tarp 
20 ir 25. Tie patys išsimėtę po visą 
Vokietiją ir tik vienoje vietoje 
(Muenchene) buvo susibūrę apie 7. 
Tarpusavio kontaktai turėjo apsiri- 
susitikimu metuose, kuriame ir tik 
boti laiškais ir dažniausiai vieninteliu 
apie pusė narių galėdavo dalyvauti. 
Jau tuo organizacijos pasireiškimui 
buvo uždėtos ribos. Taip turėjo at- 

pulti paprasti susirinkimai, studijų 
rateliai, turėjo atpulti visas didesnis 
akivaizdus pasireiškimas. Liko tik 
spauda, laiškai, suvažiavimai, kart- 
kartiniai nurodymai, paskatinimai.

Tačiau, pasiremiant trimis pagrin
diniais ateitininkų principais veiklo
je, buvo: 1. stengtasi, kad organiza
cija vaidintų pagrindinę rolę tolimes
niame studento dvasios gyvenimo 
vystymesi ir jo pasaulėžiūros sutvir- 
tėjime. (Išdirbta ideologinio pasiruo
šimo programa, parūpinta literatūra. 
10 narių pasiruošę davė pasižadėji
mą); 2. stengtasi, kad organizacija 
nariui padėtų įaugti į lietuvišką vi
suomenę ir jį skatintų joje aktyviau 
reikštis. (Organizavimas suvažiavimų 
ir dalyvavimas kitų ruoštuose, tiek 
lietuvių, tiek tarptautiniuose; “Atei- 
tin!” leidimas, etc.).

Dėl konkrečių aplinkybių gal bu
vo antrasis punktas labiau pabrėžia
mas ir tenai atsiekti didesni rezulta
tai. Kadangi dabar į Sąjungą įstoja 
studentai, kurie dar nebuvo susidū
rę su ateitininkais, ir dar toliau, yra 
tokių, kurie silpnai lietuviškai kalba, 
sekančiais metais reikės būtinai į 
tai atsižvelgti ir ruošti savo suva
žiavimus su ideologiniais kursais, ku
rių metu nauji nariai būtų supažin
dinami su ateitininkų sąjūdžiu ir ideo
logija, o senesnieji turėtų progos pa
gilinti savo žinias. Tam pravesti rei
kės truputį laiko, pinigų ir kitų pa
galbos tačiau, į tai reikės kreipti 
pagrindinį dėmesį, kad Sąjungos to
limesnis egzistavimas būtų prasmin
gas.

Nariai. Atsikūrusi VSA Sąjunga 
pradėjo veikti su 25 nariais. Dabar 
po 5 metų taip pat yra 25. Viso 
Sąjungą perėjo (su dar dabar esan
čiais) 38 studentai. Iš jų studijas bai
gė: mediciną — K. Ašoklis, A. Dai
nius, G. Jasevičiūtė, Z. Kungys, A. 
Struppe-Rugieniūtė, R. Mariūnaitė ir 
J. Uleckas; pritaikomąjį meną — R. 
Plukaitė; medicinos technologiją — 
G. Dubauskaitė; kunigas — V. Da
mijonaitis. Visa eilė narių persikėlė 
gyventi į kitus kraštus. Nežiūrint to, 
pasirodė, kad atsiranda vis naujų 
studentų, kurie papildo Sąjungos ei
les.

Valdybos. Sąjungai vadovavo Kęs
tutis V. Žemaitis (1959-60) ir Vin
cas Bartusevičius (1960-64). Dva
sios Vadu buvo kun. Br. Liubinas 
(1959-61). Valdybose dirbo: V. Da
mijonaitis, A. Jasaitis (2 metus), A. 
Lingė, A. Struppe-Rugieniūtė ir R. 
Sakalauskaitė (3 metus). Valdybos 
oficialiai posėdžiavo viso 24 kartus, 
tačiau problemom apsvarstyti buvo 
kalbėtasi ir tartasi įvairiom progom 
bei korespondenciniu būdu.

Konferencijos ir suvažiavimai. Šių 
5 metų bėgyje VSAS turėjo viso 12 
savo bendrų susirinkimų ir konferen
cijų įvairių (kitų ir savo ruoštų) su
važiavimų proga. Konferencijos ir 
suvažiavimai yra vienintelė proga, 
kada didesnis narių skaičius gali su
sitikti ir aptarti Sąjungos reikalus, 
pasikeisti mintimis ir nuomonėmis. 
Gilesnėm bet kokių klausimų studi
joms, tač:au, laiko nebūna.

Iki šiol metinės konferencijos vy
ko lietuvių studijų savaičių metu, 
prie kurių ruošimo nuo 1960 m. ir 
VSAS prisideda. VSAS Valdybos

VSAS steigiamojo suvažiavimo dalyviai 1959 m. Koenig
steine dalyviai.

Pirmoji (1959-60 m.) VSAS Valdyba. Iš k. į d.: K.V. Že
maitis — pirm., kun. B. Liubinas — dvasios vadas, A. Ru- 
gieniūtė — sekr. ir ižd., V. Damijonaitis — narys.
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Antroji (1960-61 m.) VSAS Valdyba. Iš k. į d.: A. Lingė 
— iždininkas, kun. B. Liubinas — DV, A. Jasaitis — sekr., 
V. Bartusevičius — pirm.

Aptarti sekančio “Ateitin!” numerio reikalai... iš k. į d.: 
V. Bartusevičius, K. V. Žemaitis, J. Medušauskas.

iniciatyva buvo suruoštas Europos 
Ateitininkų Suvažiavimas Muenche- 
ne Pasaulinio Eucharistinio Kongre
so metu (1960.8.6), kuriame dalyva
vo 94 ateitininkai iš 7 kraštų. Gry
nai savo pastangomis buvo suruoš
tos diskusijos lietuviškumo klausi
mais ir Naujųjų Metų sutikimas Gau- 
tinge (1960.12.31) ir suvažiavimas 
Huettenfelde (1963.8.7-8).

Be jau minėtų, VSAS tarpininka
vo ruošiant sekančius suvažiavimus: 
Pax Romana Egzilų Komisijos su
važiavimą Muenchene (1960.7.28- 
31), katalikų egzilų jaunimo studi
jų dienas Gautinge (1960.12.27-30), 
Ackermann Gemeinde studijų dienas 
Wuerzburge (1961.7.4). Studentų 
Ateitininkų Sąjungą atstovavo: Pax 
Romana jubilėjiniame suvažiavime ir 
egzilų grupės posėdžiuose Fribourge 
(1961.7.24-30), Europos jaunimo su
važiavime Strasbourge (1963.5.24- 
26). Visa eilė VSAS narių taip pat 
dalyvauja kasmet ruošiamuose “Kir- 
che in Not” kongresuose, pabaltiečių 
studentų suvažiavimuose, etc.

Spauda, a) Spaudos reikalais bu
vo susirūpinta, palyginus, labai anks
ti. Spaudos anketų išsiuntinėjimas 
buvo vienas iš pirmųjų atsikūrusios 
sąjungos valdybos darbų. Anketa bu
vo nustatyta kas kokią spaudą gau
na, skaito ir kokios pageidautų. Taip 
buvo pasirūpinta, kad studentai atei
tininkai nemokamai gautų ‘‘Ateitį”, 
“Gaudeamus", ‘‘Laiškai Lietuviams 
ir pageidaujamas lietuviškas malda
knyges. Toliau buvo parūpintos kny
gos: Ateitininkų Ideologija, Ateiti
ninkų Vadovas ir Stasys Šalkauskis. 
Paskutiniuoju metu kol. J. Medu- 
šausko iniciatyva ir tarpininkaujant 
“TŽ” redakcijai buvo surasti mece
natai, kurie studentams ateitininkams 

užprenumeravo 12 egz. “Tėviškės Ži
buriai” savaitraščio.

b) Šalia šių pastangų buvo leis
tas ir savas biuletenis “Ateitin!” Pir
masis numeris pasirodė 1959.12.21 
dieną. Su paskutiniuoju, 25-tu nume
riu, išėjusiu 1964.3.25, buvo užpil
dyta viso apie 400 puslapių. Prie 
"Ateitin!” leidimo yra daugiau ar 
mažiau prisidėję visi Muencheno stu
dentai ateitininkai.

“Ateitin!” redagavo: Kęstutis V. 
Žemaitis (Nr. 1 iki 12 ir Nr. 16), 
Vincas Bartusevičius (Nr.13-14 ir 
Nr. 19 iki 24), Algirdas Jasaitis (Nr. 
15 ir 25) ir Gražina Jasaitienė-Gird- 
vainytė (Nr. 17-18). Jonas Medu
šauskas prie didelės dalies numerių 
prisidėjo lygindamas rašinių stilių ir 
kalbą. Medžiagą į matricas perrašė: 
p. A. Grinienė (Nr. 1 iki 14), p. E. 
Kairienė (Nr. 16 iki 24) ir A. Ja
saitis (Nr. 15 ir 25).

Kiti darbai. Tarpininkauta įsigy
jant Vatikano išleistus šv. Kazimie
ro pašto ženklus, studijų savaitės pa
skaitas ir nuotraukas (1960 m.). Pa
ruošta Europos Ateitininkų Suvažia
vimo žodis į kraštą (1960.8.6 Muen
chene) ir laisvosios Europos studen
tų ateitininkų sveikinimas tėvynei 
(1961.8.10, Gautinge). Pax Romanai 
prašant aukų Afrikos studentams, 
valdyba pravedė tam reikalui rink
liavą (1961 m.).

SAS neturint jokios ideologinio 
pasiruošimo programos, tokia progra
ma buvo paruošta, kartu su egzami
nų laikymo tvarka ir VSAS Įsta
tais atspausdinta ir išsiuntinėta na
riams (1962 m.). Išsiuntinėta 100 an
ketų Europos kraštų studentams su 
prašymu pasisakyti galvojamo ruošti 
Europos jaunimo suvažiavimo reika
lu ir bendrai lietuviško studentų vei
kimo ir jų santykių su visuomene 

klausimais (1962 m.). Turėta daug 
ir kitų smulkesnių darbų bei rūpes
čių.

Muencheno draugovė. Vienintelis 
Sąjungoje didesnis studentų ateitinin
kų vienetas buvo Muencheno SAS 
Draugovė, kuriai nuolat priklausė 
apie 7 nariai. Tai pati veikliausia 
grupė iš kurios išėjo beveik visi val
dybų nariai, “Ateitin!” redakcijos na
riai, etc. Jie buvo daugelį kartų (ofi
cialiai apie 30 kartų) susitikę kartu 
melstis, diskutuoti ir šiaip maloniai 
praleisti laiką. Lyg židinys buvo p.p. 
Medušauskų butas, kuris matė daug 
posėdžių, susirinkimų ir linksmų su
sitikimų.

Susirašinėjimas. VSAS Valdyba 
vedė gyvą susirašinėjimą su įvairiais 
asmenimis ir įvairiomis įstaigomis. 
Bylose yra įsegta apie 650 laiškų, 
kurių apie pusė gauti ir pusė pačių 
parašyti. Tačiau, reikia paminėti, kad 
Sąjungos reikalais buvo prirašyta ir 
daug asmeninių laiškų, kurie į bylas 
nebuvo įsegti.

Finansai. Per penkis metus VSAS 
Valdyba turėjo apie DM 4,000, — 
pajamų. Stambesni aukotojai buvo: 
prel. dr. J.B. Končius, kun. dr. J. Avi
ža, Ateitininkų Federacijos Valdyba, 
Amerikos Ateitininkų Sendraugių Są- 
gos Centro Valdyba, PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba. Daugelis kitų 
aukojo smulkesnėmis sumomis.

Padėka. Vokietijos studentai atei
tininkai tikrai giliai dėkoja visiems 
juos kuo nors (ar tai paskatinimu, 
patarimu, darbu, spauda, pinigais, 
etc.) parėmusiems ir tiki ir ateityje 
susilaukti prielankios paramos savo 
menkom, bet nuoširdžiom pastan
gom, vykdant savo šūkį — visa at
naujinti Kristuje!

V. Bartusevičius 
VSAS Pirmininkas
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NUO RYTŲ
IKI VAKARŲ

SYDNEY (Australija)

SVEČIAS IS AMERIKOS
Drauge su U.S.A, lietuviais krepši

ninkais į Australiją atvyko ir p. Jonas 
Soliūnas — A. F. Valdybos narys ir re
ferentas moksl. ateitininkų reikalams. 
Manau, visos Australijos ateitininkų 
kuopos jį sutiko maloniai kaip brangų 
svečią. Kadangi krepšininkai pirmiau
sia atvyko į Sydney, tai ir p. J. Šoliū- 
nas pirmuosius aplankė Sydney ateiti
ninkus.

S. m. liepos 12 d. ponų Auglių na
muose buvo surengtos mielam svečiui 

priimti vaišės. Per vaišes svečias buvo 
supažindintas su Sydney ateitininkų 
veikla ir padiskutuoti bendri rūpimi 
klausimai. Ypač svečias pasidžiaugė 
neseniai įsikūrusiu studentų ateitinin
kų būreliu, kuris jau turi 15 narių. Bū
reliui pirmininkauja R. Zakarevičius.

Svečias buvo apdovanotas gražiai 
įrištu “Ateities Žingsnių” komplektu 
(“Ateities Žingsniai” yra Australijos 
ateitininkų leidinys, kuris išeina kas 
du mėnesiai priedu prie “Tėviškės Ai
dų”. “Aateities Žingsnių” redaktorius 
yra Sydney lietuvių kapelionas kun. P. 

Butkus), o moksleiviai ateitininkai — 
Vidutė Pužaitė padeklamavo B. Braz
džionio eilėraštį “Šiaurės Pašvaistė” 
ir Kęstutis Laukaitis padainavo solo 
“Visą dieną be mamytės".

Pobūvis praėjo jaukioje draugiško
je nuotaikoje. Gaila, kad mielas sve
čias tegalėjo pabūti vos porą valandų 
(jis buvo surištas su krepšininkų prog
rama).

Visi Sydney ateitininkai siunčia į 
Ameriką nuoširdžiausius sveikinimus p. 
J. Šoliūnui ir tikisi, kad jis vėl kada 
nors juos aplankys.

M. SI.

Sydney ateitininkai su sve čiu Jonu Šoliūnu
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HAMILTON

Po vasaros atostogų Hamiltono 
moksleiviai ateitininkai, susirinkę rug
sėjo 20 d., išsirinko naują valdybą. 
Valdyba pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: pirmininkas — E. Bugailiškis, 
vicepirmininkas — V. Beniušis, sek
retorius — G. Juozapavičiūtė, iždinin
kas — V. Kalmantavičius ir narys — 
A. Palčiauskas.

Numatyta šiais metais suruošti me
no parodą, ekskursiją į Toronto mu
ziejus, stalo teniso rungtynes, dau
giau diskusijų susirinkimuose ir išleis
ti kelis kuopos laikraštėlio numerius.

Per susirinkimą nariai papasakojo, 
kaip praleidę vasaros atostogas. Kuo
pos globėjas J. Pleinys išdalino lote
rijai knygutes. Gautas loterijos pelnas 
bus skiriamas mūsų veiklai ir ekskur
sijai į tolimesnį miestą. Dabar visi 
skubame knygutes platinti.

Gabija

Detroito ASS Draugovės Iškylos Dalyviai

BOSTON

Bostono "Maironio” kuopos vardas 
seniai nebuvo minėtas "Ateities” pus
lapiuose. Tačiau šios kuopos moks
leiviai ateitininkai dar gyvi ir žada 
vėl dažniau išeiti į viešumą. Kadangi 
vyresniųjų moksleivių kuopelė buvo 
maža, todėl paskutinius dvejus metus 
veikė drauge su Brocktono kuopa. Su
sirinkimai buvo daromi pakaitomis 
Brocktone ir Bostone. Jau antrus me
tus kuopelę globoja Irena Lendraity- 
tė. Kuopelei šįmet vadovauja D. Ja- 
saitytė.

Šįmet jau įvyko vienas susirinkimas. 
Susirinkimai bus šaukiami kas trečią 
savaitę. Kadangi dėl mažo narių skai
čiaus kuopelė nedaug ką gali veikti, 

nučiais. Jaunučių kuopelė, kurioj da
bar yra 25 nariai, puikiai veikia. Ją 
suorganizavo prieš 3 metus ir globo
jo kurį laiką p. Janina Ambroziejienė. 
Narių skaičius vis augo. Vėliau glo
bojimą ir vadovavimą perėmė pačios 
jaunučių mamos, iš eilės pravesdamos 
susirinkimus, pavaišindamos susirin
kusius. Susirinkimai daromi kas tre
čią sekmadienį kurioj nors šeimoj. 
Programėlę išpildo patys jaunučiai: 
patys pirmininkauja, sekretoriauja, sa
ko kalbeles, diskutuoja, deklamuoja, 
sprendžia mįsles, galvosūkius, pažai
džia. Visi vaikai turi iš eilės atlikti 
visokius darbus. Susirinkimai yra gy
vi ir vaikų laukiami. Kuopelė savo 
tarpe labai susigyvenusi. Šį pavasarį 
Putname studentų metinės šventės pro
gramoj dalyvavo Bostono jaunučiai, 
pravesdami savo vieną eilinį susirin
kimą ir parodydami, kaip jie veikia. 
Vaikų amžius yra nuo 8 iki 11 metų, 
planuojama ją įjungti į darbą su jau-

Planuojama kurti 1-2 skyriaus vaikų 
būrelį, kuriame būtų apie 10 narių.

Šiuo metu susirinkimų programas 
nustato ir kuopelę globoja Vai. Gir- 
niuvienė. Kuopelei jau antri metai va
dovauja, atsidėjęs nuoširdžiai ir sėk
mingai su jaunučiais dirba stud. R. 
Balta. Jis dalyvauja kiekviename su
sirinkime, prižiūri susirinkimo eigą, 
paskirsto ką kuris narys turi parengti 
kitam susirinkimui. Jis yra tarsi kuo
pelės siela, ir vaikai jį myli ir yra la
bai prie jo prisirišę. Augąs narių skai
čius rodo, kad jo įdedamas darbas 
neina veltui, bet neša gražius vaisius. 
Šį rudenį jau buvo vienas susirinki
mas, o Kristaus Karaliaus šventėje 
šaukiamas antras. S. G.

DETROIT

Vasarai dar neįpusėjus, naujai iš
rinkta Detroito SAS dr-vės valdyba 
jau pradėjo savo veiklos metus. Ša
lia prisiekimo sąžiningai vykdyti as
menines pareigas — Petro Kausteklio 
pirmininkavimo, Sigito Viskanto pa
vadavimo, Daivos Bajorūnaitės proto- 
kolavimo, Dalės Briedytės susirašinė
jimo, Vyto Marčiukaičio pasipinigavi
mo ir Danutės Polteraitytės dalyvavi
mo — valdybos nariai dar užsimojo 
pagyvinti ir paįvairinti lyg ir sulėtė- 
jusią draugovės veiklą.

Tad rugpiūčio 8 d. buvo suruošta 
iškyla į netoliese esantį Proud Lake, 
po kurį draugovė pasiirstytų laive
liais. Diena išaušo neįprastai vėsi ir 
vėjuota, bet atsirado gana entuziastų, 
kad grupėje išplauktų .net 8 laiveliais. 
Kaip ir visuomet, mergaičių skaičius 
viršijo, tad keletai laivelių trūko “man
power”; vis dėlto, ūpas visų buvo 
linksmas ir pakilus — kur-ne-kur pa
sigirsdavo juokas, užtraukta lietuviš
ka daina. Po trijų valandų spartaus 
irstymosi, kada visų raumenys buvo 
pertempti ir rankos lūžte lūžo, beveik 
visi laiveliai susirado viens kitą ir 
sustojo užuovėjoje truputį pasistiprin
ti. Po vaišių ir poilsio lyg ir tingė
josi leistis paupėn atgal, bet šiaip taip 
visi 16 persiirėm iki kelionės pradžios, 
nepraradę nei palikę kokios dūšios 
pakely.

Kad metų veikla būtų organizuota 
ir sklandžiai vystytųsi numatyta ei
ga, Detroito SAS draugovės valdyba 
jau keletą sykių susiėjo posėdžiams. 
Pirmasis pasitarimas įvyko rugpiūčio 
4 d., p. Marčiukaičių bute. Buvo 
svarstyta kandidatų įžodžio davimo 
klausimas, draugovės vėliavos įsigiji
mo galimumas, narių sąrašo sudary
mas ir SAS vasaros stovykloje da
lyvavimas ir programos ruošimas. 
Taip pat valdyba nutarė palaikyti šil
tus santykius, glaudesnius bendradar
biavimo ryšius su Detroito mokslei
viais ateitininkais.

Antrasis posėdis įvyko rugsėjo 17 
d., p. Bajorūnų namuose. Per jį buvo 
paliesti svarbūs einamieji reikalai ir 
bendrai apžvelgta pusmetinė veikla. 
Dalyvavusieji nutarė prisidėti kuo 
daugiausiai prie LSS suvažiavimo 
Detroite ruošos; svarstė ir planavo 
Padėkos Dienos ateitininkų susipažini
mo vakarą. Bet savos veiklos irgi 
neužmiršo. Valdyba nutarė pirmą su
sirinkimą suruošti rugsėjo 27 d. Jis 
būtų stovyklinio turinio — D. Bajo
rūnaitė paruoštų trumpą dviejų sa
vaičių apžvalgą, o prelegentai A. Id- 
zelis ir R. Repšys, kolegos studijuoją 
artimame Ann Arbor universitete, pa
teiktų stovyklinių paskaitų svarbes
nių minčių santrauką. Tolimesni su
sirinkimai yra numatomi šiomis dato-218
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mis — spalio 18 d. Ann Arbore, lapkričio 15 d., gruodžio 12 arba 19 d., kada draugovė pasikviestų paskaitininką iš kitur, ir sausio mėnesyje Dainavoje. Taip pat ateityje norėtųsi aplankyti atominę elektros jėgainę, suruošti rimtą simpoziumą.Apie šiuos ateities planus išgirsite vėliau.
B.Kristaus Valdovo ŠventėKristaus Karaliaus šventėje, spalio 25 d., SAS Detroito draugovė organizuotai dalyvavo šv. mišiose ir bendrai priėmė šv. komuniją. Su studentais dalyvavo dar gausus skaičius vyresnių moksleivių. Po mišių įvyko pusryčiai Lietuvių Namuose. .Per pusryčius Sigitas Viskantas, draugovės vicepirmininkas ir moksleivių reikalų vedėjas, tarė žodį moksleiviams, pasveikindamas juos, kad atsilankė pas studentus. Pirmininkas Petras Kaus- teklis irgi trumpai kalbėjo. Po pusryčių sekė dainos ir pašnekesiai. Smagiai visi kartu, studentai ir moksleiviai, praleido laiką.Danutė Polteraitytė

GRAND RAPIDSProf. K. Pakšto MAS kuopaAteitininkiškoji dvasia pirmą kartą pasirodė mūsų miestelyje lapkr. 27 d. 1960 m. su kuopos įkūrėjų atvykimu. Iki to laiko pas mus ateitinin- kiško jaunimo nebuvo kam organizuoti. Matydami reikalą, kreipiamės į vieną kitą asmenį, bet vis kliūtys užstojo kelią. Pagaliau, atkreipė dėmesį p-lė A. Lukoševičiūtė, pakviesda- ma p. Damušius ir Karaliaus Mindaugo kuopos valdybą iš Detroito ateitininkų kuopą įsteigti.Pirmas susirinkimas sutraukė nemažą dalį vietinio jaunimo. Astrų namuose p. Damušienė supažindino mus su ateitininkų ideologija ir veikla. Susirinkimo bėgyje buvo išrinkta pirmoji' valdyba: pirmininkė — Laima Kušli- kytė, sekretorė Marytė Astraitė ir iždininkė Gražina Lukaševičiūtė.Ruošiant pirmąją metinę šventę, M AS centro valdyba mus aplankė ir pravedė krikštynas. Su jų pasiūlymu ir mūsų visų sutikimu kuopa buvo pavadinta prof. Kazimiero Pakšto vardu. Kuopoj yra 18 narių: 10 vyresniųjų moksleivių ir 8 jaunučiai. Į studentus įstojo trys narės — Laima Kušlikytė, kuri mokosi University of Michigan, Ann Arbor, Gražina Lukaševičiūtė, kuri studijuoja Aquinas College, Grand Rapids, ir Birutė Žygaitė, kuri lanko St. Theresa School of Nursing, Wau- keean, Ill. Gero pasisekimo joms!Nors ir mažas narių skaičius, bet veikla ir darbai skleidžiasi lietuvių 

tarpe. Savo kuopoje turime nedidelį chorą, kuriam anksčiau vadovavo Laima Kušlikytė, o dabartiniu laiku vadovauja Nijolė Girginaitė. Surengėm Vasario 16 minėjimą. Paskaitininkas buvo Alvydas Bičiūnas, centro valdybos narys. Po įdomios programos svečiai buvo pavaišinti kavute ir pyragais. Aukų surinkom $67, kuriuos išsiuntėm Altui. Taip pat išpildėm dalį meninės programos Lietuvių Bendruomenės minėjime. Žiemos metu buvom suruošę pasilinksminimą kartu su čikagiečiais ir studentais, pasivažinėjom rogutėmis ir dalyvavom Karaliaus Mindaugo kuopos suruoštoje iškyloje. Tradicinė margučių paroda įvyko per Atvelykį. Nariai pasirodė su įdomiai išdrožinėtais margučiais. Gražiausi margučiai buvo premijuoti. Lankytojai labai domėjosi šiuo jaunimo darbu. Į šių metų kuopos metinę šventę iš Chicagos buvo atvykę kun. G. Kijauskas, MAS dvasios vadas, Jonas Račkauskas, centro valdybos pirmininkas ir p. J. Račkauskienė. Po įdomios minėjimo programos atsilankiusieji buvo pavaišinti vakariene. Kuopa auką yra pasiuntusi prof. K. Pakšto paminklo statymo fondui. Dauguma narių kiekvieneriais metais dalyvauja ateitininkų stovyklose Dainavoje.Šių metų veiklai vadovavo kuopos valdyba: pirnrninkė — Gražina Lukaševičiūtė, sekretorė — Birutė Žygaitė, iždininkė — Marytė Astraitė, korespondentė — Nijolė Girginaitė ir globėja p-lė Anelė Lukoševičiūtė. Prof. Kazimiero Pakšto moksleivių ateitininkų kuopa yra pasiryžus dirbti ir toliau tęsti ateitininkiškos dvasios skleidimą savo miestelyje — Grand Rapids, Mich. Gražina LukaševičiūtėMarytė Astraitė
ALIO!Š. m. rugpiūčio mėn., persitvarkant “Ateities” redakcijai, man atiteko ko- resoondenciių redaktorės pareigos. Prašau korespondencijas “Ateičiai” nuo šiol siųsti man, šiuo adresu:Milda Pakalniškytė,3948 South Artesian Ave., Chicago, Illinois 60632Ta pačia proga noriu Tamstoms priminti. kad, jeigu nerašysite korespondencijų apie savo veiklą, niekas apie ją nežinos. Dar daugiau — niekas tada net negalės žinoti, ar iš viso tokia Jūsų kuopa-draugovė-skvrius eg- zisuoia. Todėl rašykite! Išsirinkite ar paskirkite nuolatinį savo korespondentą. Ir dar kartą — rašykite!

CHICAGOSekmadienį, rugsėjo 19 d., po ilgų vasaros atostogų, įvyko pirmas Kun. Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos susirinkimas. Susirinkimą pradėjome malda, kurią pravedė kun. Raibužis. Po to, kuopos pirmininkas Romas Sa- kadolskis pakvietė Algį Ankų susirinkimo pirmininku ir Marytę Smilgaitę sekretore. Perskaitęs darbotvarkę A. Ankus pakvietė kun. Raibužį tarti žodį seniems ir naujiems lipniūniečiams.

Saulėtoj Chicagoj
Kun. Raibužis priminė mums, kad svarbus ateitininkų principas yra inteligentiškumas ir yra mūsų pareiga jį stengtis išvystyti. Taip pat, matydamas mūsų nusiminusius veidus, nes atrodė, kad audra sugadins mūsų planus iškylai, kuri turėjo būti po susirinkimo, stengėsi mus pradžiuginti sakydamas, kad kiekvienoje nelaimėje galima rasti ir laimės. Sakė, kad reikia dėkoti Dievui, nes jeigu šį kartą mums ir .negerai, grybams lietus labai padeda.Toliau darbotvarkėje sekė Elenos Bradūnaitės referatas “Martin Luther King beldžiasi į Amerikos sąžinę” (žiūrėk rugsėjo “Ateityje”. Red.). Referatas buvo gražia forma parašytas, bet Bradūnaitė pasakė maždaug tą patį, ką sako amerikoniški laikraščiai ir žurnalai, pvz., kad reikia pirmiau sukultūrinti juodukus, o tik paskui duoti jiems daugiau laisvės, kad baltieji tik pusiau panaikino juodukų vergiją ir t.t. Diskusijose daug kas dalyvavo ir pasiūlė įdomių minčių. Pačios diskusijos buvo labai gyvos, bet užsibaigė gana tvarkingai.Paskui Borisas Bakūnas pranešė kas vyksta Čikagoje kultūros, mokslo ir pasilinksminimų srityse ir paskatino lankyti muziejus ir meno institutą.219
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Po to, balsavimo keliu nutarėm ne
žiūrint į blogą orą vistiek važiuoti j 
iškylą.

Susirinkimas pasibaigė ateitininkų 
himnu ir linksmi lipniūniečiai išsi
skirstė baigti ruoštis iškylai prie 
Maple Lake ežero.

Chicagos draugovė susirinko

Dainos aidėjo Jaunimo Centre spa
lio 4 d. Susirinkę Čikagos draugo
vės nariai ir kandidatai pirmą kartą 
po vasaros stovyklos taip gražiai ir 
darniai uždainavo. Pradėjome šių me
tų veiklą vispusiškai: su šv. Mišiomis, 
su skaniais pusryčiais, su daina, ir su 
gražia “indėnų vasaros” diena.

Šiais metais SAS tema yra “Krikš
čioniškoji laisvė”. Norėdami su ja su
sipažinti, pakvietėm p. Birutę Minia- 
taitę panagrinėti Dr. Girniaus mintis 
šia tema iš 1964 metų Aidų 5 ir 6 nu
merių. P. Miniataitė iškėlė dabartinių 
laikų problemą: religija, anot viską 
atgaivinus, yra atsiskyrus nuo kultū
ros, ir laikai yra nukrikščionėję. Šis 
nukrikščionėjimas nekyla iš kultūros 
savarankiškumo, bet iš mūsų pačių 
nejautimo istorinės atsakomybės. Ne
norime grįžti prie Viduramžių situa
cijos, kurioje vienybės vardu religija 
tarnavo kultūrai, tačiau norime or
ganinės kultūros ir religijos vienybės, 
kuri atitiktų šiems laikams. To galė
tume siekti būdami pasaulyje — imda
mi laiko atsakomybę, tačiau nebūda
mi iš pasaulio — pavergti jo stabais 
ir kraštutinumais, šiomis mintimis se
kė klausimai ir diskusijos.

Aldona Zailskaitė ir Laima Bačins- 
kaitė išpildė meninę programą skaity
damos K. Bradūno eilėraščių pynę: 
“Saulėtekis”, “Rytas”’, “Kaitra”, ‘Va
karas” ir “Nakties akimirka”.

Sekė “šeimyniški“ reikalai. Plana
vom tolimesnę Draugovės veiklą, su
darydami komisijas įvairiems tikslams: 
vieną kuri su vėliava atstovautų Drau
govę visuomenės parengimuose, kitą 
rūpintis kandidatais, trečią ruošti Nau
jų Metų sutikimą.

Sugiedoję Ateitininkų himną baigėm 
susirinkimą ir, apsikrovę SAS sto
vyklos laikraštėliais ir sendraugių 
pranešimais, keliavome namo.

Jūratė Juozevičiūtė

Naujoji draugovės valdyba

Chicagos studentų ateitininkų drau
govės valdybą sudaro: pirmininkas 
Ramūnas Motekaitis, 714 W. 30th St., 
Chicago, Ill. 60616, vicepirmininkas 
Vacys Šaulys, sekretorė Jūratė Juoze
vičiūtė. 7204 So. Richmond Ave., Chi
cago, Ill. 60629, iždininkė Dalia Ko- 
naukaitė, socialinių reikalų vedėja Te

resė Pautieniūtė, narė Sigutė Pau
lauskaitė..

Sendraugiai svarstė ateities planus

Spalio 9 Chicagos ateitininkai sen
draugiai rinkosi į Jaunimo centrą pir
majam skyriaus susirinkimui po vasa
ros atostogų. Dalyvių skaičius iš kuo
pos, kuri turi 240 narių, galėjo būti 
didesnis, ypač kad dabartinė valdyba 
net ir gražius asmeniškus laiškus- 
kvietimus buvo išsiuntinėjusi.

Tėvui Kubiliui susirinkimą atida
rius malda, toliau jam vadovavo V. 
Kleiza, sekretoriavo A. Skrupskelienė. 
A. Viliušis pranešė apie valdyboje įvy
kusius nedidelius pareigų pasikeiti
mus: buvęs pirm. J. Šoliūnas iš pirmi
ninko pareigų pasitraukė, valdyboje 
pasilikdamas vicepirmininku. A. Viliu
šis perėmė pirm, pareigas. Kiti val
dybos nariai nepasikeitė. Užsiminęs 
trumpai apie numatytus valdybos pla
nus, pirmininkas kvietė dalyvius pa
sisakyti dėl skyriaus veiklos. Pasi
sakymų nebuvo daug, o ir jų pačių 
didesnė dalis perkarsti.

Atstovais į Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos suvažiavimą Clevelande, 
lapkričio 26-29 d., išrinkti: B. Žukaus
kas, J. Radvilaitė, dr. A. Liulevičius, 
A. Skirmuntaitė, A. Rūgytė, A. Viliu
šis, B. Miniataitė, V. Kleiza, M. Meš- 
kauskaitė ir E. Razmienė.

Apie pasirengimus minėti Kristų 
Karalių pranešimą padarė tėvas Ku
bilius. šiemet minėjimas-akademija, o 
taip pat ir pamaldos, numatyta rengti 
visiems geros valios lietuviams, ne
užsidarant vien tik ateitininkų būre
lyje.

Buvo taip pat referuota apie tradi

Šv. Rašto skaitytojai Kristaus Karaliaus šventėje, Chicagoje

cinį sendraugių rudens vakarą, įvyk
siantį spalio 31 d. Paskutiniesiems pa
sirengimams sudaryta net ir speciali 
komisija iš p.p. Starkienės ir Rim
kienės ir ponų Jokubkos ir Rauckino.

Numatytas J. Šoliūno pranešimas 
apie Australijos ateitininkus nebeįvy
ko, prelegentui išvykus svarbiais rei
kalais iš Chicagos. (jb)

Kristaus Karaliaus šventė

Sekmadienį, spalio 25 d. Chicago- 
je, Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
11 vai. įvyko iškilmingas Kristaus Ka
raliaus šventės proga minėjimas. Žmo
nių tiek atėjo, kad beveik netilpo sa
lėje. Altorius mišioms buvo įrengtas 
salės krašte. Scenoje buvo pastatytas 
pultas ir ant paaukštinimo žvakidėse 
degė septynios žvakės.

Minėjimas prasidėjo tėvo Kęstučio 
Trimako, SJ, įžanginiu žodžiu. Toliau 
Scenos Darbuotojų Sąjungos nariai su
sirinkusiems skaitė ištraukas iš Šven
to Rašto. Iš Karalių knygos skaitė 
Kazys Veselka, iš Apokalipsės — Leo
nas Barauskas ir psalmę iš Senojo 
Testamento — Algimantas Dikinis.

Šv. mišias aukojo tėvas Gediminas 
Kijauskas, SJ. Per pamaldas tėvas 
Trimakas aiškino, kas vyko kiekvieno
je mišių dalyje. Kaip jau prieš tai kas 
sekmadienį buvo įvesta tėvų jėzuitų 
koplyčioje, žmonės atsakinėjo lotyniš
kai ir kai kurias maldas kalbėjo lie
tuviškai. Tuo būdu visi aktyviai daly
vavo mišių liturgijoje. Lekciją ir evan
geliją celebrantas skaitė lietuviškai, 
kad visi galėtų išgirsti ir suprasti 
Kristaus žodžius savo gimtąja kalba.
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Tėvas Gediminas Kijauskas, SJ. aukoja mišias Kristaus Karaliaus šventėje 
Chicagoje

Pamokslą sakė lietuvių jėzuitų pro
vincijolas tėvas Bruno Markaitis, SJ. 
Pamokslas nepaprastai visiems patiko 
savo turtingu turiniu. Tėvas Markai
tis ypatingai paryškino šių laikų gy
venimo tiesą, kad nors žmonės mel
džiasi sakydami “teesie Tavo valia”, 
tačiau tikrumoje ne Dievo, bet pačių 
valią vykdo. Todėl pamokslininkas ra
gino visus savo pačių labui vykdyti 
Dievo valią ir, pagal ją gyvenant, įsi
jungti į Kristaus karalystę.

Prieš aukojimą berniukas ir mergai
tė, abu kun. Lipniūno kuopos nariai, 
aukojimo procesijoje mišių celebran
tui atnešė ostijas, vyną ir vandenį. 
Šv. komuniją per šias iškilmes priė
mė didesnė dalis dalyvių. Šv. mišios 
buvo užbaigtos bendra giesme ‘‘O 
Kristau, pasaulio valdove”.

Šiose iškilmėse lipniūniečiai gra
žiai pasidarbavo. Mergaitės paruošė al
torių ir sceną, o berniukai buvo tvark
dariais.

Korp! Šatrija su naujom narėm Chicagoje. Pirmoje eilėje jaunesniųjų šatrijiečių 
pirmininkė V. Tijunelytė, gavusios spalvas Jūratė Juozevičiūtė, Aldona Zails- 
kaitė, Laima Bačinskaitė, kun. dr. A. Baltinis ir vyresniųjų šatrijiečių pirminink.

Česlovas Grincevičius

Iškilmės užsitęsė pusantros valan
dos ir žmonės skirstėsi patenkinti įs
pūdingu Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimu. D. Valatkaitytė

Šatrijiečių susirinkimas

Sekmadienį, spalio 25 d., puikią 
indėnų vasaros popietę, įvyko tradi
cinis Korp! Šatrijos rudeninis susirin
kimas. Pirmininkas Česlovas Grince- 
vičius pasveikino visus atsilankiusius 
ir pristatė jiems kandidates: Aldoną 
Zailskaitę, Laimą Bačinskaitę ir Jūratę 
Juozevičiūtę. Joms davus įžodį, pirmi
ninkas kartu su kun. dr. Baltiniu ir 
Veronika Tijūnėlyte įteikė Šatrijos 
spalvas ir priėmė jas į Korp! Šatriją.

Svečiams giedrioje nuotaikoje besi- 
vaišinant, įvyko meninė programėlė. 
E. Blandytė skaitė neseniai slaptai iš 
Lietuvos gautą eilėraštį, kuris buvo 
jaudinantis savo nepaprastu turiniu. 

Naujosios narės Laima ir Aldona pa
skaitė poeto Kazio Bradūno eilėraščių 
pynę: Aušra, Rytas, Kaitra, Naktis, 
Laima Bačinskaitė, lydima Veronikos 
Tijūnėlytės aido, skambiai padainavo 
“Kur tas šaltinėlis”. Sekė Jūratės Juo- 
zevičiūtės dailus skaitymas Kosto Ku
bilinsko eiliuotos pasakos “Varlė Ka
ralienė”.

Programai pasibaigus, svečiai pa
sveikino naujas nares ir visi bendrai 
nusifotografavo. R.M.J.

CICERO

Vyskupo M. Valančiaus kuopa

Prieš 12 metų, t.y. 1952 m. vasario 
12 d., buvo įkurta vysk. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų kuopa Cicero 
mieste. Atsirado grupė iniciatorių, ku
rie ryžosi suburti jaunas širdis ateiti- 
ninkiškam veikimui. Žinoma, pradžia 
nėra lengva, kol pralaužiami pirmieji 
ledai. Tik 12 narių. Dar praeis laiko, 
kol naujas vienetas įgys pasitikėjimą 
ir pritarimą iš tėvų pusės. Pirmasis 
kuopos globėjas buvo Aleksandras Ša
tas. Per pirmuosius penkis jo vado
vavimo metus narių skaičius pakilo iki 
60 asmenų.

Šiuo metu kuopa turi 80 narių. Vy
riausias globėjas yra visiems žino
mas jaunimo draugas dr. Petras Kisie
lius Nežiūrint įtempto darbo savo pro
fesijoj ir kitose organizacijose, jis 
daugiausia meilės ir širdies atiduoda 
savo kuopai. Gražus ryšys su tėvais 
ir darnus bendravimas su būrelių glo
bėjais — kuopos globėjo nuopelnas.

Kuopos struktūra ir organizacija

Patirtis parodė, kad tokį didelį vie
netą tvarkyti bei vesti pagal ateitinin
kų organizacijos principus nėra len
gva be didesnio pagelbininkų skai
čiaus. Buvo padarytas sprendimas, ku
riuo ir dabar vadovaujamasi, kuopą 
padalinti į mažesnius būrelius pagal 
jaunuolių amžių. Būrelį sudaro maž
daug 10 asmenų. Vadovas — pakvies
tas sendraugis ar studentas-ė. Tuo bū
du yra kur kas lengviau išeiti nusta
tytas programas bei prisitaikyti prie 
jaunimo specifinių reikalavimų. Visa 
kuopa pasimato kuopos šventėse, iš
kylose ar bendruose susirinkimuose.

Patys tėvai labai daug kuopai tal
kininkauja per tam tikslui išrinktą ko
mitetą. Reikia pasidžiaugti, kad tas 
ryšys tarp globėjų ir tėvų yra nuo
širdus ir tamprus.

Kuopa turi savo sporto vienetą, ku
ris, reikia pripažinti, yra vienintelis 
moksleivių ateitininkų sporto klubas 
įsiregistravęs sporto sąjungoj ir jau 
keli metai aktyviai dalyvauja lietuviš
kam sporto gyvenime. Sporto vieneto 
pavadinimas “Cicero Ateitis”.
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Jūratė Juozevičiūtė skaito pasaką per 
šatrijiečių susirinkimą

Šiuo metu kuopos dvasios vadas 
yra kun. P. Patlaba, asmuo, turįs di
džiausią patyrimą darbe su jaunimu. 
Visuomet mes jį sutinkame besišyp
santį, linksmą ir su naudingais pata
rimais.

Per 12 metų daug veidų perėjo per 
kuopos eiles. Didelį darbą atlieka pats 
jaunimas per kuopos valdybą. Buvę 
valdybų pirmininkai: Leonas Krivic
kas, V. Remeikytė, R. Petrys, K. Nor
vaiša, P. Orentaitė, Vyt. Kazlauskas, 
T. Pautieniūtė, S. Venclovaitė.

Vysk. M. Valančiaus kuopos daugu
mas narių dar labai jauni. Tas duoda 
daug gražių vilčių ateičiai ir kuopos 
tęstinumui. Šiuo metu darbo sąlygos 
yra labai palankios, nes turimos pa
talpos, kuriomis leido ateitininkams 
naudotis jiems labai artimas klebonas 
prel. Ig. Albavičius. A.T.

Vysk. M. Valančiaus MA kuopos 
susirinkimas

Cicero moksleivių ateitininkų kuopa 
spalio mėn. 4 d. turėjo pirmą rudens 
visuotinį susirinkimą. Jame buvo ati
tinkamai atsisveikinama su šiais me
tais gimnazijas baigusiais kuopos na
riais: pereitų metų pirmininke Saule- 
ne Venslovaite, korespondentu Vyte
niu Babrausku, Aidu Skrodžiu ir An
gele Štuopyte. Naujas pirmininkas Al
gimantas Ingaunis pristatė ateinančių 
metų kuopos veiklos planą. Dvasios 
vadas kun. P. Patlaba, vyriausias glo
bėjas dr. P. Kisielius, sendraugiai A. 
Viliušis ir Č. Grincevičius ir mokslei
vis A. Tauginas pasakė po keletą žo
delių, atsiveikinant su buvusiais moks
leiviais, pristatant sumanymus ir pra
nešant apie pereitų ir šių metų kuo
pos veiklą.

Vysk. M. Valančiaus MA kuopos 
1964-65 mokslo metų veiklos planas

1. Visi kaip vienas turim petys į pe
tį dirbti, kad mūsų kuopa augtų tiek 
narių skaičium, tiek ateitininkiškoje 
veikloje būtų stipri.

2. Visiems vieningai dalyvauti vi
suose minėjimuose, šventėse, ten, kur 
būsime kviečiami.

3. Dalyvauti talkininkais ten, kur 
būsim kviečiami ir reikalingi katali
kiškoje akcijoje ar labdaros darbuose.

4. Skatinti ugdyti tėvynės meilę ir 
stengtis viešose vietose ir savo tarpe 
kalbėti lietuviškai.

5. Suruošti bent dvi literatūrines po
pietes, kviečiant kitas kuopas su sa
vo meninėmis jėgomis.

6. Organizuoti ir toliau kuopos iš
kylas.

7. Advento metu ir toliau ruošti su
sikaupimo valandas.

8. Kiek galima įspūdingiau organi- 
zuoti kuopos metinę šventę.

9. Mūsų kuopos finansinė padėtis 
nepatenkinama, todėl prašyti tėvų ko
mitetą kartu su Cicero ateitininkais 
sendraugiais savo vardu suruošti va
karą mūsų kuopai paremti. Menine 
dalimi galėtų kuopos valdyba pasirū
pinti.

10. Sušaukti per metus nemažiau kaip 
3 visuotinius kuopos susirinkimus.

11. Valdybos posėdžius šaukti kas 
mėnesį, kuriuose dalyvautų dvasios 
vadas ir vyriausias kuopos globėjas.

CLEVELAND

Sudiev, vasara!

Penktadienio vakaras. Salėje triūsia 
Paulius Alšėnas, Petras Matulevičius 
ir Antanas Razgaitis. Kažkas turi įvyk
ti. Ilgai nereikėjo laukti, Clevelan- 
do Čiurlionio namuose judrus jauni

Vysk. M. Valančiaus kuopos, Cicero, abiturientų išleistuvės. Iš kairės: V. Kup
rys, A. Tauginas, globėjas, P. Paulėnas, L. Kriaučiūnaitė, A. Ingaunis, kuopos 
pirmininkas, dr. P. Kisielius, kuopos globėjas, A. Kizlauskas, A. Skrodis, abi
turientas, S. Venclovaitė, abiturientė, K. Lauraitytė ir kun. P. Patlaba, dvasios 
vadas.

mas. Neeilinis Maironio kuopos susi- 
rmKimas. Dalyvavo 18 narių. Tuoj po 
maidos sekė abiturientų išleistuvės. 
S tėra Aišėnaitė, Teresė Idzelytė ir Ma
tilda btasa.tė Puvo apdovanotos bal
tom ge.em ir paragintos pasilikti atei
tininkų šeimoje, įsijungiant į aktyvią 
studentų ateitininkų veiklą. Susirin
kime truko abiturientų Juozo Balčiū
no, Virginijos Eimutytės ir Ramunės 
Sirvaitytės.

D-r valdybos pranešimai — ir jau 
pakeliui į naujus veiklos metus. Pirmi
ninko A. Razgaičio veiklos škicas bu
vo toks:

L Susirinkimas pas ponus Eimučius.
A. Naujos valdybos rinkimai. Pirm.

A. Razgaitis, vicepirm. Virginija Eimu
tytė ,sekr. Teresė Idzelytė, ižd. Vytas 
Kliorys — valdybos nariai 1963-64 
mokslo metais.

II. Susirinkimas pas dr. ir p. Juodė- 
nus.

A. Chicagos suvažiavimo praneši
mas.

B. Poniai Kennedienei užuojauta.
C. Filmas iš Toronto atsilankymo.
III. Susirinkimas pas p. Alšėnus.
A. Diskusijos apie “Going Steady” 

— A. Širvaitis ir A. Kasulaitis.
IV. Susirinkimas pas p. Tamulio- 

nius.
A. Anksti baigusios Danguolės Ta- 

mulionytės išleistuvės.
B. Prano Razgaičio paskaita “Šei

myniškumo principas”.
V. Susirinkimas pas p. Urbonavičius.
A. Sutikome naują vadovą Rimą La- 

niauską.
VI. Darėme sėkmingą iškylą į Ha

miltoną..

VII. Susirinkimas pas p. Puškorius.

A. Studentas A. Idzelis kalbėjo apie 
studentiją.

B. Diskutavome “UFO” temą.

C. Gavome keturis naujus “Ateities” 
prenumeratorius: J. Juodėną, A. Plio-
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džinską, V. Puškorių ir A. Urbonavi
čių.

VIII. Darėme iškylą j Kelly’s Island.
IX- Darėme iškylą j Strassbourgą 

pas p. Balčiūnus.
Įdomesnių įvykių platesni aprašy

mai ankstesniuose “Ateities” nume
riuose.

Vytas Kliorys, iždo pranešime, pa
aiškino kuopos finansinį stovį.

Rinkimai buvo nukelti iki kito su
sirinkimo.

Du mūsų nariai, Jurgis Juodėnas ir 
Petras Matulevičius, gerai grodami 
akordeonu ir gitara, turi šaunų or
kestrėlį. Taip jie mus ir linksmino 
smagia muzika, o mes smagiai pasi
šokome. Negi liūdėsime šešis ateiti
ninkus į studentiškas platybes išleis
dami. Protarpiais troškulį malšinome 
punču, pasisotindami globėjo Rimo 
Laniausko džiuvėsėliais.

Keli nariai buvo kiek nuliūdę, nes 
turėjo praleisti jų mokyklos futbolo 
rungtynes, bet vėliau sužinojo, kad 
jų komanda laimėjo ir be jų pačių 
pastangų.

Naujos valdybos rinkimai ir pirmas 
posėdis

Rugsėjo 27 Šv. Jurgio parapijos sa
lėje susirinko 16 Maironio kuopos 
narių išrinkti naują valdybą. Po tre
čio balsavimo išrinkti Paulius Alšėnas, 
Antanas Razgaitis, Kazys Razgaitis, 
Jurgis Juodėnas ir Vytautas Kliorys. 
Kandidatais — Antonija Balčiūnaitė 
ir Irena Banionytė.

Naujos valdybos pirmasis posėdis į- 
vvko rugsėjo 30 d. pas p. Alšėnus. 
Valdyba pasisk’rstė pareigomis: pir
mininkas — Paulius Alšėnas, 1227 E. 
84th St., Cleveland 3, Ohio, sekreto
rius — Kazys Razgaitis, 1276 East
wood Ave., Cleve 24, iždininkas — 
Vytautas Kliorys, 1235 E. 8th Str., 
Cleve 3, .nariai — Jurgis Juodėnas ir 
Antanas Razgaitis.

Svarstydami ateites veiklos planą, 
nutarėm:

I. Įsigyti ir vesti narių knygą. At
žymėti visus dalyvavimus ir paskui 
pristatyti kuopai pavyzdingiausią narį.

II. Susipažinti su Clevelandu, lan
kant muziejus, sporto rungtynes, ki
nus, vaidinimus, koncertus, žymias 
vietas ir t.t.

III. Spausdint metraštį, įdedant na
rių nuotraukas, rašinius ir bendrą kuo
pos anrašymą. Išsiuntinėt anketas, pra
šant žinių apie narų interesus, norus, 
talentus ir t.t.

IV. Paruošti įžodžiui visus narius 
iki vasario 28. Clevelando ateitininkų 
šventės datos. Pasiruošti Kristaus Ka
raliaus šventei.

V. Padaryti spalio 3 susirinkimą, 
kuriame dalyvaus ir sąjungos dvasios 
vadas kun. Gediminas Kijauskas, S.J.

MAS dvasios vadas tėv. Gediminas Kijauskas, SJ, kuopos pirmininkas Paulius 
Alšėnas ir Gediminas Juodėnas Clevelande

Diskusinis planas

Šeštadienio popietį Maironio kuopa 
turėjo susirinkimą Šv. Jurgio mokyk
los klasėje. Dauguma narių buvo toj 
vietoj nuo pat ryto lituanistinėse kla
sėse ir tautinių šokių repeticijoje ir 
dar žadėjo matyti vaidinimą iš Chi- 
cagos — “Užburti vaikai”, šešiolika 
narių ir svečių sudarė ratelį, kuriam 
tėvas Kijauskas paaiškino diskusinį 
planą. Pirma reikia iš anksto stebėti 
diskusinės problemos faktus ir pasė
kas. Antra, reikia spręsti ką daryti 
sprendžiant problemą, ir trečia, reikia 
veikti. Po šito išaiškinimo tėvas Ki
jauskas pasiūlė šokių ir parengimų 
problemą ir davė Pauliui Alšėnui pra
vesti diskusijas. Pirma stebėjome fak
tą, kad Clevelando jaunimui nepatin

Clevelando iškyloj į Velley’s Island: Jurgis Juodėnas, Pauluis Alšėnas ir kuopos 
globėjas Rimantas Laniauskas

ka lietuvių surengti šokiai dėl to, 
kad jie yra pritaikyti senesnio am
žiaus žmonėms.

Mūsų jaunimas neturi progos pasi
linksminti. Todėl jaunimas laikosi 
atokiau nuo lietuviškų parengimų. Nu
sprendėme, kad reikia mum patiem 
suruošti tokį pasilinksminimą, kuris 
jaunimui patiktų. Taip pat visi suta
rėme į tokius pasilinksminimus kvies
tis tiktai lietuvišką jaunimą. Dėl to 
spalio 30 visi rinkomės į kaukių balių 
pas A. Urbonavičių.

Iškyla į “Smaragdo karolius”

Spalio 11 po 9 vai. mišių Šv. Jur
gio parapijoje susirinko 17 narių ir 
susėdę į p. Razgaičio, globėjo Rimo
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Dielininkaičio kuopos Vėlinių 
minėjimas

Laniausko ir narių Petro Matulevičiaus 
ir Jurgio Juodėno mašinas, išvažiavo
me iškylon. Pakely sustojom nusipirk
ti dešrų ir obuolių sunkos. Clevelando 
parkų sistema, vadinama “Smaragdo 
Karoliai”, kvietė visas jaunas šir
dis paklajoti tarp spalvingų rudens 
medžių. Tačiau globėjo Rimo Laniaus
ko vedami ir tėviškos p. Razgaičio 
akies lydimi, virtine žygiavome per 
miškus, kalnus ir griovius, tik ret
karčiais sustodami pasilsėti. Už pus
antros valandos žygio suradome pu
šynėlį. Pagrybavome, nusifotografavo
me, pailsėjom.

Po to vieškeliu grįžome prie maši
nų. Dar užteko jėgų futbolo rungty
nėm. Jos buvo įtemptos, bet nežiau- 
rios, kad net mergaitės prisidėjo. Keli 
nariai pasiaukojo ir ėjo ruošti “ba
liaus”. Dešrelės ir obuolių sultys gun
dė visus užbaigti rungtynes lygiosio
mis. Pavalgę, dalis narių nuvažiavo 
jodinėti arkliais. Kiti pasiliko golfo, 
futbolo ir beisbolo pažaisti.

Clevelando moksleiviai ateitininkai 
džiaugiasi patyrę, kad mūsų globėjas 
Rimas Laniauskas Lietuvių Dienos me
no parodoje dalyvių buvo parinktas 
pirmajai premijai. Sveikiname ir lin
kime savo globėjui kūrybingų dienų.

Antanas Vytautas Razgaitis

— Clevelando studentų ateitininkų 
draugovė išsirinko naują valdybą, į 
kurią įeina: Giedrė Degutytė, Regina 
Laniauskaitė, Ina Skardytė, Kristina 
Stankaitytė. Valdybos adresas: 1600 
Dillewood Rd., Cleveland 19, Ohio.

MELROSE PARK

Popiežiaus Jono XXIII kuopa

Spalio 7 d. įvyko Melrose Parko 
moksleivių ateitininkų kuopos susirin
kimas, kurį pradėjo kuopos pirminin
kė Rasa Juknelytė malda. Susirinkime 
dalyvavo dr. A. Liulevičius, kuris įdo
miai pravedė pokalbį apie moksleivių 
ateitininkų veikimo aktualijas. Be to, 
šiame susirinkime buvo išrinkta nauja 
kuopos valdyba sekančios sudėties: 
Rasa Juknelytė — pirmininkė, Arūnas 
Pažerūnas — vicepirmininkas, Romu
aldas Barauskas — sekretorius ir Bi
rutė Rudaitytė — iždininkė. Susirin
kimas baigtas ateitininkų himnu.

Romualdas Barauskas

NEW YORK

Studentų diskusijos

Studentų ateitininkų pirmasis susi
rinkimas įvyko pereitą penktadienį, 
spalio 2 dieną, Zenono Zapasniko na
muose, S. Orange, N.J. Dalyviams ta
rė trumpą žodį visos SAS naujas pir
mininkas Antanas Vainius, Jr. Taip 
pat programoje buvo diskusiniai bū
reliai studentams aktualiomis temo
mis. Juos pravedė Pranas Ąžuolas, 
Eugenijus Grėbliūnas, Aleksas Vaite
kūnas ir Antanas Vainius, Jr. Per su
sirinkimą buvo platinama knyga None 
Dare Call It Treason, kuri supažindina 
skaitytoją su komunizmo veikimu

...ir kuopos vėliava Vilniaus minėjime

Amerikos valdžioje. Po susirinkimo se
kė vaišės ir pasilinksminimas.

OMAHA

Nauja draugovė

Spalio 8 d. įvyko steigiamasis Oma- 
hos studentų ateitininkų draugovės 
susirinkimas. Seniai norėta įsteigti 
Omahoj draugovę. Pagaliau būsimi na
riai susirinko pareikšti savo nuomo
nes ir tolimesnius planus. Draugovę 
Omahoj įsteigė narių noras ir pasiry
žimas ateitininkiškam darbui.

Kadangi ne visi besidomintys galėjo 
susirinkti, valdybos rinkimas buvo ati
dėtas iki sekančio susirinkimo, kurs 
įvyko spalio 13. Vienbalsiai išrinkta 
valdyba susidaro iš pirmininkės ir ko
respondencijų sekretorės — Zitos Vin
gelytės ir protokolų sekretorės ir iž
dininkės — Nijolės Burzdžiūtės.

Virginija Mockutė

Vyskupo Motiejaus Valančiaus moksleivių atei tininkų kuopos viešo susirinkimo dalyviai
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...čia pačios naujausios:

AUSTRALIJA

Sydney ateitininkų šventė

Šiais metais tradicinė ateitininkų 
šventė, kuri tapdinama su Kristaus 
Karaliaus švente, buvo skirtinga nuo 
kitų metų, nes pirmą kartą joje ofi
cialiai dalyvavo ir davė įžodį studen
tai ateitininkai.

Pamaldas, kuriose ateitininkai daly
vavo su savo vėliava ir priėmė Šv. Ko
muniją, laikė ir turiningą pamokslą 
pasakė kun. P. Butkus.

Iškilmingas posėdis ir meninė pro
grama vyko tuoj po pamaldų parapijos 
salėje. Posėdį atidarė studentų drau
govės pirmininkas R. Zakarevičius. Į 
salę buvo įnešta ateitininkų vėliava, 
kuriai asistavo moksleivės tautiniuose 
rūbuose. Įžodį pravedė studentų dva
sios vadas kun. P. Martūzas. Įžodį da
vusieji — V. Karpytė, D. Grosaitė ir 
R. Bajelis, priklaupę pabučiavo vėlia
vą. Dvasios vadui perskaičius Ateiti
ninkų Credo, buvo pasirašytas įžodžio 
aktas ir sugiedota ateitininkų himnas. 
Ateitininko ženkliuką ir spalvas įžodį 
davusiems įteikė M. Slavėnienė ir 
studentų ateitininkų mecenatas dr. A. 
Mauragis. Garbės prezidiumo nariai, 
žymesnieji Sydney lietuvių veikėjai, 
sveikino įžodį davusius. Įžodį davu
sių vardu kalbėjo ir paskaitą apie 
Kristų skaitė A. Bajelis.

Adelaidės Ateitininkų Sendraugių suruoštojo literatūros vakaro programos da
lyviai. Pirmoje eilėje iš k. į d.sėdi: Pranas Pusdešris, kun. P. Dauknys, MIC 
— Ateit. Sendr. pirm., kun. A. Kazlauskas, MIC — lietuvių parapijos klebonas, 
muzikas Vaclovas Šimkus, Lituania choro vadovas, Janina Vabolienė, Pulgis 
Andriušis — literatūros laureatas, Zenonas Kačinskas, Jonas Neverauskas, 
Leonas Pakalnis ir Jonas Venclovavičius. Toliau — Lituania choras. Literatū
ros vakaras vyko Pietų Australijos sostinėje Adelaidėje, Lietuvių Katalikų 
Centro salėje, š.m. lapkričio 14 d. Foto Alfonso Budrio

Sydney ateitininkų šventėje

Meninė šventės dalis — plati ir įvai
ri. A. Prižgintaitė ir M. Slavėnienė 
skaitė savo poezijos kūrinius. Mokslei
viai ateitininkai, vadovaujami kun. P. 
Butkaus, sugiedojo Marijos giesmę ir 
keletą dainų, ši programos dalis buvo 
vykusiai sujungta su K. Laukaičio ir 
A. Pužo solo dainomis bei V. Pu- 
žaitės ir R. Malakauskaitės deklama
vimu. Meninė dalis baigta tų pačių 
moksleivių atliktais tautiniais šokiais 
(išmokytais L. ir A. Meiliūnaičių). Dai
noms ir tautiniams šokiams akordeo
nu akompanavo p. Algis Plūkas.

Šventė praėjo sklandžiai, pakilioj 
dvasioj ir turtinga savo turiniu. Sce
na puikiai dekoruota gėlėmis, paveiks
lais ir gausybe puikių tautinių audi
nių, p. Dailidienės pagamintų ir atsi
vežtų iš Punsko srities.

Po programos — kuklus, bet jaukus 
pasivaišinimas pačių sugabentomis gė
rybėmis. S.
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Londono lietuviai Aylesdorfe

DIDŽIOJI BRITANIJA

Rugsėjo 27 dienos sekmadienis nuo 
pat ryto spindėjo didžiu giedrumu. To
kia diena Londono lietuvių kelionei į 
Aylesfordo Marijos šventovę už Lietu
vą buvo palanki. Todėl ten tautiečių 
įvairiais važmenimis susirinko visai ar
ti šimto. Įrašas “Lietuva” su trispalve 
juosta ir kelyje, ir prie bažnyčios, ir 
procesijoje svetimtaučiams aiškiai kal
bėjo, kas čia yra. Išvyką surengė Atei
tininkų Draugovė. Pagelbėjo Šv. Onos 
Lietuvių Moterų Draugija.

Pamaldas atlaikė kun. S. Matulis, 
MIC, tvirtai skambant lietuviškai gies
mei ir girdintis Jono Parulio smuikui. 
Gi tuo tarpu daugybė anglų ir lenkų 
turėjo tylias Mišias.

Rožinio stočių penkiolikoje tarpsnių 
lietuviška giesmė vėl aidėjo. Mūsiškių 
ir svetimtaučių akį džiugino lietuvai
tės tautiniais drabužiais.

Lietuviai dar surengė savo akade
miją Marijai pagerbti. Ją atliko aikštė
je ir salėje. Atidarė ir pravedė mūsų 
klebonas, mintis paryškindamas išvy
kos dalyvio poeto Vlado Šlaito ir ki
tų poezijos posmais. J. Babilius tarė 
žodį apie patį Aylesfordą, kuris turi 
ryšių ir su Lietuva: vietinių karmelitų 
viršininkas Tomas Waldietis, išrink
tas 1430 metais (mūsų Vytauto Di
džiojo mirties metais), karmelitus įkū
rė ir Lietuvoje. To ir “Lietuvių Enci
klopedija” dar nežinojo. Apie ryšį su 
mūsų kraštu šventovės vadove aiškiai 
pabrėžta. Mums patiems derėtų tą 
praeitį nuodugniai panagrinėti. Kadan
gi prie susibūrimo atsirasdavo ir ang
liškų auselių, tai toliau apie Šiluvą, 
naujus Marijos apsireiškimus Skiemo
nyse angliškai pakalbėjo stud. A. Pa
rulis ir moksleivis S. Mockus, o lietu
viškai moksleivis J. Grupilijonas ir V. 
Zdanavičius. Tarpuose girdėjosi Mai
ronio, B. Sruogos, K. Grigaitytės, K. 
Bradūno, E. Tumienės ir kitų poezi
ja, kurią perteikė P. Bulaitis, V. Sins- 
kienė, P. Senkuvienė, S. Kasparas bei 
kiti. J. Parulis smuiku išpildė Šuberto

“Avia Maria” ir šv. Kazimiero pa
mėgtą “Ausk Marijai”.

Paskutinė procesija buvo tarptauti
nė. Joje lietuviai išsiskyrė pirmaujan
čiai. Fotografų ir tūkstantinių minių 
dėmesys krypo į juos. Klebono veda
ma lietuvių grupė buvo paženklinta 
įrašu, rodančiu, kad čia lietuviai. Plė- 
vesavo savos bažnytinės ir tautinės 
vėliavos, kurias nešė jaunimas, o lie
tuvaitės tautiniais drabužiais lydėjo. 
Mielai lietuvis klausėsi, kai tūkstan
čiams susirinkus į didžiąją aikštę už
baigai, karmelitas vyresnysis prieš pa
mokslą per garsiakalbius pirmoje vie
toje jautriai dėkojo lietuviams, pavedė 
Lietuvą dalyvių maldai, o paskui gir
dėjosi pareiškimų, kad mūsiškė grupė 
pasirodė dailiausiai. Mūsų moksleiviai 
Antanas ir Petras Čemiai reiškėsi, 
kaip pagrindiniai patarnautojai prie 
bendro altoriaus.

Giedra spindėjo padangėse ir lietu
vių veiduose, nes religinis ir tautinis 
pasirodymas pavyko. Rengėjai — Atei
tininkų Draugovė ir Šv. Onos Lietu
vių Moterų Draugija — jautė gilią pa
dėką rėmėjams ir dalyviams, kurių 
gausa prašoko viltis.

Grįžtant kalneliais bangavo, kaip 
neatskiriamas priedas, lietuviška dai
na... T. Banga

TORONTO

Toronto studentai

R—n—n—n! R—n—n—n—n.
P.T.: Hallo... Long distance? Vida! 
Vida: Helloo?
A.V.: Čia kalba Antanas Vainius. 
Vida: Junior ar senior?
A.V.: Nesvarbu. Mes atvažiuojam.
Vida: Dabar?
Šitaip prasidėjo pirmasis šių metų 

Toronto draugovės susirinkimas, ku
ris įvyko pas kolegę Vidą. Atrodo, kad 
bus tikrai veiklūs metai ir Centro 
Valdybai, ir mums — su tokiu iškil
mingu atidarymu.

Šio susirinkimo svarbiausias punk
tas buvo naujos valdybos rinkimai. Po 
karštų ginčų, per kuriuos visi aiški

no savo nevertingumą, šie asmenys 
buvo išrinkti:

Pirmininkė — Aldona Bušinskaitė, 
sekretorė — Vita Liuimaitė, iždininkė
— Živilė Šlekytė, socialinių reikalų ve
dėja — Vida Tamulaitytė, narys — 
Romas Žekas. Korespondencijas to
liau rašys korespondentė.

Toliau sekė diskusijos apie ateities 
veiklą. Šalia nuolatinių punktų — t.y.
— daryti mėnesinius susirinkimus, nag
rinėti metinę temą, daryti kultūrines 
popietes ir iškylas, buvo nutarta šiais 
metais įsigyti vėliavą, uoliai dirbti su 
moksleiviais ateitininkais, paruošti 
programą kandidatams ir suruošti Šar
kų vakarą. Šis susirinkimas buvo dau
giau susipažinimo pobūdžio, nes ma
tėsi gražus skaičius naujų veidų. Bet 
atrodo, kad visiems buvo smagiau at
sisveikinti — nes kai pradėjo visi ruoš
tis eiti namo apie 11-tą valandą, tai 
pagaliau išėjo apie pirmą iš ryto! Ge
ras ženklas!

Sekmadienio (spalio 26) ryte visi or
ganizuotai dalyvavo Mišiose Kristaus 
Karaliaus šventės proga. Po Mišių pas 
naująją panelę pirmininkę įvyko nau
jos valdybos posėdis smulkiau sura
šyti naują veiklos planą. Nuspręsta 
veiklą paremti keturiais pagrindais. 
Intelektualiniai — ideologiniai: per su
sirinkimus nagrinėti metinę temą ir 
kitus aktualius klausimus. Socialiniai 
ir kultūriniai — ruošti iškylas į gamtą, 
į muziejus, teatrą ir, žinoma, Šarkų 
vakarą.

Visuomeniniai: apsiėmė ruošti Šven
to Kazimiero minėjimą Toronto visuo
menei. Religiniai: dalyvauti rekolekci
jose, klūpėti prie Kristaus karsto ir 
bendrai eiti į Mišias ir priimti Šv. 
Komuniją bent kartą į mėnesį.

Sekantis susirinkimas nutartas lap
kričio 15-tai dienai Živilės bute.

Dabar visi nekantriai laukia atva
žiuojant Antanėlio su palydovais.

Korespondentė

HAMILTON

Hamiltone spalio 17 d. įvyko sen
draugių susirinkimas. Pats susirinki
mas savo skaičiumi nebuvo gausus, 
bet praėjo darbingoje nuotaikoje. Kun. 
dr. J. Vaškas, MIC, susirinkime spren
dė jaunimo problemas. Prelegentas sa
vo žodyje pabrėžė, kad mes turime 
suprasti jaunimą, turime mokėti įskie
pyti į jaunas širdis lietuviškumo prin
cipą. Po jo kalbos sekė gyvos disku
sijos šiuo klausimu.

Praėjusių metų veiklos apžvalgą pa
darė skyriaus pirm. J. Pleinys. Metų 
bėgyje buvo suruošta Kristaus Ka
raliaus ir Šv. Kazimiero švenčių minė
jimai ir bendra visų ateitininkų metinė 
šventė. Be to, skyrius ruošia kasmet 
savo tradicinius parengimus, kaip kar
tūnų ir spaudos balius. Šie parengimai 
daromi sukelti lėšas jaunimo veiklai ir 
savos spaudos parėmimui.
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Hamiltono liet, abiturientai ateitininkų Spaudos baliuje. Iš kairės: Pr. Lesevi- 
čius, Bendr. v-bos atstovas, D. Vaitonytė, A. Kybartas, J. Chrolavičius, P. Venc- 
kevičiūtė, G. Šlekaitis, B. Palčaiuskaitė, A. Enskaitis, R. Pyragiūtė, G. Dalan- 
gauskaitė ir K. Mileris, Kult. Fondo įgal.

Ateitininkų sendraugių sąjungos su
važiavime Hamiltono ateitininkus at
stovauti sutiko mokyt. L. Verbickaitė. 
Skyriaus valdyba sekantiems metams 
palikta ta pati. Pareigoms pasiskirstė 
sekančiai: pirm. J. Pleinys, vicepirm. 
K. Mileris, sekretorė M. Kėžinaitytė, 
ižd. A. Bugailiškis ir valdybos narė B. 
Juozapavičienė.

Spaudos balius
Hamiltono ateitininkai sendraugiai 

lapkričio 7 d. suruošė tradicinį Spau
dos Balių - Koncertą su aukšto lygio 
menine programa, gražioje Connaught 
viešbučio salėje. Koncerto programą 
išpildė: dainas, arijas, žymioji mūsų 
solistė iš Chicagos Pr. Bičkienė, dek
lamacijas akt. Alg. Žemaitaitis iš 
Waterbury ir akt. E. Dauguvietytė- 
Kudabienė iš Hamiltono. Solistei akom
panavo muz. D. Skrinskaitė iš Toron
to.

Ta proga buvo atžymėti Hamiltono 
lietuviai abiturientai, baigę 12 klasių. 
Bendruomenės valdybos atstovas Pr. 
Lesevičius ir Kultūros Fondo įgalioti
nis K. Mileris visiems įteikė dovanų 
po lietuvišką knygą. Trys iš abiturien
tų priklauso moksl. a-kams.

Šokių metu buvo renkama nauja 
“Spaudos baliaus karalienė”, atsižvel
giant daugiau į kultūrines vertybes, 
kaip dalyvavimą lietuviškoje veikloje 
ir panašiai. Komisijos išrinkta Silvi
ja Martinkutė, ateitininkė sendraugė, 
“Aukuro” narė ir tautinių šokių šo
kėja, ir laimėjo tautinius rūbus. Ka
ralienės juostą uždėjo pereitų metų 
“Spaudos baliaus karalienė” — Dan
guolė Domeikaitė, moksleivė ateitinin
kė.

Tai pat buvo traukiami ateitininkų 
sendraugių platintos loterijos bilietai. 
“Laimingais” tapo trys iš Hamiltono 
ir trys iš Amerikos.

Publikos susirinko virš 200, galėjo 
tilpti dar daugiau. Deja, pajamos tik 
tik padengė išlaidas ir spaudai parem
ti, kurios tikslui rengtas koncertas- 
šokiai, nieko neliko.

Praurimė 
WORCESTER

Lapkričio 11 dieną atvyko kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, aplankyti 
Worcesterio Stasio Šalkauskio kuopą. 
Jis keliauja po Ameriką lankydamas 
moksleivių ateitininkų kuopas. Jis pra
vedė susirinkimą ir karštas diskusijas 
apie šokius — kokius šokius mes lan
kome ir kodėl mes tokius šokius lan
kome. Atrodo, kad kun. Kijauskas ne
sitikėjo, kad beveik visi moksleiviai 
čia dalyvauja tik lietuviškuose šokiuo
se. Ar galvoja tėvelis, kad nyksta pas 
mus sąmoningumas?

Pradėjome planuoti mūsų metinę 
studijų dieną. Kunigas Kijauskas klau
sė, iš kur mes gausime pinigų tokiai 
studijų dienai suruošti. Mūsų iždinin
kas Rimantas Kildišas pastebėjo, kad 
kuopa ižde turi daugiau pinigų negu 
visos Naujosios Anglijos kuopos sudė
jus kartu. Greit visus darbus išskirs- 
tėm kiekvienam nariui ir susirinkimą 
užbaigėm malda ir kavute pas studen
tę Jūratę Garsytę.

Norim pristatyt ir naują kuopos 
valdybą: pirmininkas Gediminas Ra- 
čiukaitis, vicepirmininkas Juozas Pau- 
liukonis, sekretorė — Eglutė Pauliu- 
konytė, iždininkas — Rimantas Kil
dišas. J. P.

NEW YORK

SAS New Yorko draugovė dalyva
vo Kristaus Karaliaus šventės mi
šiose, kurios įvyko spalio 25 d. Ap
reiškimo parapijoje, Brooklyne. Drau
govės nariai organizuotai į bažnyčią 
nešė savo vėliavą. Mergaitės — tau
tiniais rūbais. Po pamaldų sekė Kris
taus Karaliaus minėjimas, kurio pro
gramą pravedė Salvinija Gedvilaitė, 
SAS valdybos vicepirmininkė.

Draugovės antrasis susirinkimas įvy
ko penktadienį, spalio 30 d. kolegės 
Dalės Skeivytės namuose, Woodhave- 
ne, N.Y. Po einamųjų reikalų sendrau
gis p. Stasys Lūšys skaitė paskaitą — 
“Visuomeniškumas ir šių dienų stu
dentas”. Prelegentas pabrėžė, kad lie
tuvio studento būtina pareiga yra ge
rai pažinti savo tautos kalbą ir isto
riją. Jis taip pat paaiškino, kad mes 
turime aktyviai dalyvauti ir reikštis 
lietuvių organizacijose ir domėtis lie
tuvių politiniu gyvenimu. Draugovės 
vicepirmininkas Raimundas Graudis 
kalbėjo apie John Birch draugiją. Po 
rimtų diskusijų sekė vaišės ir pasi
linksminimas.

Raimundas Graudis, draugovės vice
pirmininkas, lapkričio 4 d. išvyko at
likti savo karinę prievolę. Draugovės 
nariai žymiai pasiges jo pastangų ir 
gabumų, kuriuos visiems teko per pa
staruosius trejus metus pastebėti ir 
labai gerai įvertinti.

M. Ąžuolaitė

SAS New Yorko draugovės veiklos 
planas

Lapkričio pradžioje iškyla į Broad
way vaidinimą. 20 d. draugovės su
sirinkimas, 26-27-28 dienomis ASS su
važiavimas Clevelande ir LSS suva
žiavimas Detroite.

Gruodžio 18 d. draugovės susirin
kimas. Kalėdų atostogų metu SAS 
ideologiniai kursai Dainavoje, Man
chester, Mich. 31 d. Naujų Metų suti
kimas Catskills kalnuose ir pašliū
žom šliužinėjimas.

Vasario pirmą savaitgalį Pax Ro
maną egzilų komisijos seminaras su 
talentų vakaru New Yorke, ruošiamas 
SAS Valdybos.

Atskiri susirinkimai ruošiami kar
tu su vyčiais, Dzintars latvių katali
kais studentais bei diskusiniai būre
liai su skautais akademikais.

Po Velykų rengiamas SAS koncer
tas.

Pavasarį numatytos atskiros uždaros 
rekolekcijos berniukams ir mergai
tėms. Dar numatoma SAS kursai ry
tuose.
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PATERSON, NEW JERSEY

Atgaivinta MAS vyskupo M. Reinio 
kuopa

Jau beveik trys metai, kai mūsų 
kuopa neveikė. Po staigios ir netikė
tos mūsų dvasios vado kun. Vyt. De- 
mikio mirties, tik dabar pradedame at
sipeikėti. Netekome dvasios vado, ne
turėjome ir globėjo, tai taip ir mie
gojome.

Lapkričio 8 mūsų parapijos soda- 
lietės turėjo taip vadinamą “keturių 
metų laikų” vakarienę. Prie rudens 
stalo kun. V. Dabušis pasikvietė stu
dentą Kęstutį Cižiūną, moksleivius: 
Vytautą Rugį, Aurelijų Kepenį, Ričar
dą Natolę, Jūratę Mockutę, Marytę 
Rūgytę ir Audronę Klimaitę. Tiesa, 
Audrutė tą dieną sirgo ir negalėjo šio
je mums reikšmingoje vakarienėje da
lyvauti. Iš anksto mums nesakė ku
riam tikslui mus čia susikvietė. Belau
kiant lėkštės kepto jaučio, kun. V. 
Dabušis pradėjo kalbinti ar nebūtų 
laikas atkurti moksleivių ateitininkų 
kuopą. Pasiūlymas mums patiko ir su
tarėme kitą šeštadienį susirinkti dau
giau. Deja, susirinkome mažiau, tur
būt todėl, kad nebuvo vakarienės... Su
sirinkome dvasios vado kambaryje ke
turi moksleiviai ir būsimas mūsų glo
bėjas K. Čižiūnas. Trumpai buvo 
mums paaiškinta kas yra ateitininkai 
ir kokie jų tikslai bei uždaviniai. Iš
klausėme buvusio Ateitininkų Fede
racijos vado prof. Simo Sužiedėlio 
trumpos kalbos, kuri 1960 metais, 
prieš jubilėjinį ateitininkų kongresą 
Chicagoje, buvo įrašyta į magnetofo
no juostelę ir transliuota per viso pa
saulio radijo stotis, kurios tik turėjo 
lietuvišką valandėlę. Nepaklausėme 
kun. V. Dabušio ar ši graži kalba bu
vo perduota per Amerikos Balsą į Lie
tuvą?

Pagaliau išsirinkome valdybą. Visi 
gavome pareigas: Vytautas Rugys — 
pirmininko, Jūratė Mockutė — sekre
torės, Audronė Klimaitė — iždininkės 
ir aš — Marytė Rūgytė — kores
pondentės. (Dievulėliau! teks išmok
ti lietuviškai rašyti). Mus globos stu
dentas K. Čižiūnas. Skirstėmės visi su 
dideliu pasiryžimu veikti. Jūratė Moc
kutė net “Ateitininkų Vadovą” iš dva
sios vado pasiskolino. Aš tai nedrįsau, 
nes labai stora knyga ir smulkiai pri
rašyta, man atrodo dar per sunki. 
Gal vėliau ir paskaitysiu.

Marytė

CLEVELAND

Rinkimų sūkuryje

Clevelando studentų ateitininkų 
draugovė spalio 23 d. 7 vai. 30 min. 
Čiurlionio namuose suruošė apie JAV 
prezidentinius kandidatus simpoziumą. 
Atidarė Kristina Stankaitytė. Vadova

vo Vidmantas Prikockis. Protokolą ra
šė Giedrė Degutytė. Prie prezidiumo 
stalo buvo pakviesti du pagrindiniai 
kalbėtojai adv. J. Smetona ir agr. J. 
Daugėla.

Pradėdamas kalbą J. Smetona siūlė 
viską spręsti per Lietuvos reikalų 
prizmę ir žiūrėti prezidentinių kan
didatų užimtas pozicijas su komuniz
mu. Prisiminė skaitytą knygą apie Ve
zuvijaus išsiveržimą, kurioje aprašoma 
Pompėjaus miesto gyventojai. Jie ži
nojo, kad lava jau prie miesto, bet 
ramiausiai puotavo, iki lava juos už
liejo. Ir šiandien materialistinio nusi
statymo žmonės padeda komunizmui 
vienašališkomis nuolaidomis. Leidžia 
komunistinę infiltraciją, kuri mažina 
tautos atsparumą. Įsigalėjus šiai pa
žiūrai, nebūtų kas kovoja už idealą. 
Miršta tie idealai, už kuriuos niekas 
nemiršta. Goldwater, būdamas idealis
tinės pažiūros, žada nedaryti nuolaidų 
komunizmui ir pašalinti jo infiltraciją. 
Bendrai šie rinkimai yra svarbūs ir 
jie žmonijos likimą nulems dešimtme
čiams.

Savo kalboje J. Daugėla abejojo, ar 
rinkimuose duoti respublikonų kandi
dato pažadėjimai bus vykdomi. JAV 
užsienio politika vykdoma abiejų par
tijų susitarimu ir vargu bus naujo 
prezidento iš esmės keičiama. Sėk
mingiausia kova su komunizmu tai rū
pinimasis žmonių socialiniais reika
lais, ką daro ir darė demokratų par
tija.

Buvo duota daug klausimų ir už
metimų abiems kalbėtojams. Publiką 
sudarė studentija ir politika besido
minti visuomenė, pripildydama Čiurlio
nio namų salę. Dalyvavo taip pat sve
čiai amerikiečiai: Mrs. Black, Chair
man of Republican New Citizens Com
mittee, Mr. and Mrs. Vincent, dirbą 
Citizens for Goldwater-Miller orga
nizacijai.

Danguolė Tamulionytė

CHICAGO

Korp! Giedros veikla

Korp! Giedros vyresniųjų ir kandi
dačių susirinkimas įvyko lapkričio 1 

Clevelando moksleiviai diskutuoja

d. Jaunimo centre po 10 vai. mišių. 
Susirinkimą atidarė mūsų pirmininkė 
E. Paliokienė, pasveikindama visas at
silankiusias ir pristatė kandidates.

Po vaišių ir pirmos susirinkimo da
lies naujosios kandidatės persimetė į 
kitą kambarį, kur išklausė O. Krikš
čiūnienės paskaitos “Lietuvė moteris 
visuomenėj”. Vyresnės giedrininkės, 
pirmininkaujant E. Paliokienei, tęsė 
toliau susirinkimą: Vita Čerškutė pri
statė naujos vėliavos projektą. Ateity 
numatytas koncertas, kuris įvyks va
sario mėn. 7 d. Jaunimo centre. Gruo
džio mėn. numatyta Korp! Giedros 
šventė, kur mūsų kandidatės duos pa
sižadėjimą. Nutarta, kiek galima, pri
sidėti prie Balfo rinkliavos ir taip 
pat dalyvauti sendraugių suvažiavime 
Clevelande. O. E.

Vėlinių prisiminimas

Dielininkaičio MA kuopa gražiai pa
minėjo Vėlines sekmadienį, lapkričio 
1 d. 6:30 vai. vakaro Marquette Par
ke. Kuopos nariai į parapijos salę rin
kosi valandą anksčiau, o vėliau atėjo 
tėveliai ir svečiai. Globėjas inž. Pily
pas Narutis pranešė šio minėjimo 
tikslą ir programą pravesti pakvietė 
kuopos pirmininką Liucijų Alenską. 
Minėjimas buvo pradėtas vėliavų įne
šimu ir ateitininkų himnu. Prie Lais
vės Kovose kritusiems kapo vyko vė
linių nusiteikimui pritaikinta progra
ma.

Rašinėlį apie Vėlines ir jų kilmę 
skaitė R. Augiūtė. Poezijos pynę, su
darytą iš Maironio, Putino, Minelgos 
ir Inčiūros eilėraščių deklamavo A. 
Rožėnaitė, M. Lišauskaitė, A. šimai- 
tytė, S. Alenskaitė, D. Danilevičiūtė, 
G. Cepaitytė, N. Kybartaitė, D. Naru- 
tytė. Akordeonu jas palydėjo R. De
gutytė. Jaunučių deklamatoriai P. 
Pronskevičius ir V. Paškutė atnešė 
tautines vėliavėles ir D. Valaitytė pa
dėjo vainiką. Šios dalies pranešėja bu
vo R. Stasiulytė. Toliau Linas Rim
kus trimitu išpildė raudą. Berniukai 
pagerbė žuvusius pakartodami gies
mės kritusiems partizanams žodžius.

Nakties rimtyje pajudėjo žvakučių
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eisena. Su vėliavomis, gėlėmis ir de
gančiomis žvakutėmis minėjimo da
lyviai įėjo į tamsoje skęstančią baž
nyčią. Ant gėlėmis ir trispalviais kas
pinais papuošto katafalko ir grotelių 
buvo sudėtos žvakutės, kurios tvis
kėjo, tamsoj skleisdamos Vėlinių nuo
taiką ir susikaupimą maldai už mi
rusius. Šį vakarą pamokslą, pritaiky
tą jauniesiems, pasakė kun. dr. Ignas 
Urbonas. Bendra malda už mirusius 
ir giesme “Marija Marija” buvo baig
tas vėlinių mnėjimas. Dielininkaičio 
kuopos moksleivių ateitininkų ir jų 
dvasios vado kan. V. Zakarausko ir 
globėjų E. Rožėnienės ir P. Naručio 
pastangomis paruoštas vėlinių minė
jimas tiek jauniesiems, tiek vyres
niems dalyviams paliko gilų įspūdį.

Z.

Vėsus lipniūnietis

LIPNIŪNIEČIU IŠKYLA

Danguje tamsūs debesys kilo ir 
raitėsi. Toli buvo girdėti perkūno 
murmėjimas. Viskas nutilo. Tikrai 
jau audra ateina.

Tai buvo sekmadienis, rugsėjo 20 
d. Tą dieną Kun. Alf. Lipniūno kuo
pa nutarė turėti iškylą j Maple Lake. 
Mes, lipniūniečiai, susirinkom Jauni
mo Centre, pasižiūrėjom j dangų ir 
pasakėm: "Pamatysite, už valandos 
saulė pasirodys". Nedrįsdami žiūrėti 
pro langą, sustojom į ratelį ir pra
dėjom dainuoti. Ilgai nedainavom, 
nes norėjom kuo greičiau nuvažiuoti 
prie ežero.

Per vidurį susirinkimo pradėjo lyti 
gan smarkiai. Kadangi keli nariai ne
labai tenorėjo važiuoti į iškylą, nu

tarėm balsuoti. Norintieji laimėjo. 
Vos tesulipom į mašinas, kai saulė 
prašvito danguje ir pasirodė, kad 
oras pasitaisys.

Nutarėm važiuoti ne į Maple La
ke, kaip planavom, bet į Pioneer 
Woods. Oras buvo šiltas, žemė be
veik sausa ir dieną linksmai pralei
dom iki ketvirtos valandos. Apie tą 
valandą vėl išgirdom perkūną besi
trankant. Manydami, kad greit au
dra pas mus neateis, pradėjom deš
reles kepti ir, susėdę aplink lauželį, 
dainuoti. Ilgai nesėdėjom. Kai pra
dėjo lyti, tai jau lijo. Kai nustojo, 
berniukai per pelkes futbolą žaidė, 
o mergaitės prieš veidrodžius plau
kus šukavo.

Išdžiūvo pelkės ir plaukai. Net ir 
saulė pradėjo leistis, kol nutarėm, 
kad jau laikas keliauti į namus. Bet, 
žinoma, dar anksti. Kas nori anks
ti parvažiuoti į namus? Susirinkom 
vėl jaunimo centre. Radiją užsisu- 
kom, kortom lošėm, dainavom, šo
kom ir tikrai linksmai praleidom va
karą.

Tai bent tokios iškylos niekas ne
užmirš! Zita Stirbytė

ATEITIS — KOMENTARAI

(Atkelta iš 211 psl.)

turėtų imtis šio atsinaujinimo darbo 
mūsų visuomenėje: duoti mums vi
siems pajusti tuos naujus vėjus, ku
rie dvelkia pro atvirus Bažnyčios 
langus, supažindinti mus su tais žmo
nėmis, kurių mintys atgaivina Bažny
čią, mumyse ugdyti gilesnį Bažny
čios gyvenimo supratimą. Sendrau
giai negali leisti mūsų visuomenei su
stingti. Reikia minties, kuri vėl at
statytų mus lygsvaron. Reikia dar
bo, kuris mus išvestų iš graužiančio 
susikrimtimo. Y ra daug dalykų, kurie 
ne nuo mūsų pareina, bet taip pat 
yra daug dalykų, kurie nuo mūsų 
priklauso. Ne visi žodžiai tušti, ne 
visi darbai be prasmės. Yra įmano
ma tikėti ir savo tikėjimu gyventi. 
Jei ateitininkai sendraugiai mestų sa
vo jėgas kaip asmenys ir kaip orga
nizacija į Bažnyčios atsinaujinimą, 
tai nebūtų klystkelis, o tik atradimas 
mas darbo, kuriam jie skirti.

Musų
Bendradarbiai

Norime pristatyti rugsėjo, spalio ir 
lapkričio numerių bendradarbius:

Jonas Boguta ruošiasi doktoratui 
teoretinėje fizikoje University of Il
linois Urbanoje. Praeitais metais jis 
buvo Studentų Ateitininkų Sąjungos 
pirmininkas. Straipsnis “Žmogus be 
šaknų” buvo paskaita studentų atei
tininkų vasaros stovykloje.

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ, yra 
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos dva
sios vadas. Yra paruošęs eksperimen
tinę programą vyresniems mokslei
viams ateitininkams.

Dr. Adolfas Damušis neseniai įvy
kusiame Lietuvių Katalikų Mokslo A- 
kademijos suvažiavime buvo pakeltas 
į narius - mokslininkus. Šiuo metu 
jis yra Ateitininkų Tarybos pirminin
kas. Dirba cheminių tyrimų laborato
rijoje, vadovaudamas polimerinės che
mijos skyriui.

Mirga Pakalniškytė mokosi Thomas 
Kelly High School Chicagoje. Praei
tais metais ji buvo Marijos mokslei
vių ateitininkų kuopos pirmininkė.

Elena Bradūnaitė lanko Maria High 
School Chicagoje. “Ateities” redakci
jos narė.

Augustinas Idzelis studijuoja isto
riją University of Michigan, Ann Ar
bor, ruošdamasis magistro laipsniui. 
SAS Valdyboje 1962-1963 metais ėjo 
Užsienio Skyriaus vedėjo pareigas.

Jonas Butvilą yra Kun. Alfonso Lip
niūno Kuopos valdybos narys. Lanko 
St. Ignatius High School Chicagoje.

Stasys Rudys ruošiasi doktoratui 
neorganinėje chemijoje University of 
Iowa, Iowa City. Buvęs SAS pirminin
kas.

Vincas Bartusevičius — buvęs Vo
kietijos SAS pirmininkas ir dabarti
nis “Ateitin!” redaktorius.
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NAUJA LIETUVIŲ STUDENTŲ 

SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA

Lietuvių Studentų Sąjungos Centro 
Valdybą 1964-65 mokslo metams su
daro:

Algis Zaparackas — pirmininkas, 
4120 Yorba Linda Drive, Royal Oak, 
Michigan 48072,

Algimantas V. Bublys — vicepir
mininkas,
Jūra Gailiušytė — sekretorė, 645 Mar- 
rick, Apt. 21, Detroit 2, Michigan,

Birutė Augustinavičiūtė — tarptau
tinio skyriaus reikalams,

Rimantas Griškelis — spaudos ir in
formacijos reikalams ir “Studentų Gai
rių” redaktorius.

Visuotinis lietuvių studentų suva
žiavimas įvyks lapkričio mėn. 26-30 
d.d. Detroite.

ŽODIS DĖL “LITUANUS”

Šiuo metu “Lituanus” žurnalas at
lieka vieną iš svarbiausių darbų lie
tuviškos reprezentacijos srityje. Tai 
lietuvių studentijos kūdikis, kuris ir 
dabar tebėra jaunimo rankose. Prieš 
dešimt metų išvydęs dienos šviesą 
“Lituanus” jau subrendo ir pasiekia 
visus penkis pasaulio žemynus.

Žurnalo leidimas pareikalauja daug 
darbo ir išlaidų. Darbas atliekamas 
tylomis ir be atlyginimo. Bet išlaidų 
padengimas priklauso nuo mūsų vi
suomenės duosnumo. Todėl akademi
nis jaunimas ir drįsta kreiptis į visus 
geros valios lietuvius, prašydamas pa
remti šį platų ir prasmingą darbą. Be 
jūsų pagalbos “Lituanus” egzistencija 
atsidurtų akligatvyje.

Šiais metais ypatingas dėmesys krei
piamas į laisvajam pasauly aukštuo
sius mokslus baigusius alumnus. Jų 
pastovesnė auka sudarytų tvirtesnį fi
nansinį pagrindą žurnalo leidimui. Jei 
studentavimo dienomis didžiavomės 
“Lituanus”, tai šiandien turėtume 
jausti moralinę pareigą šį pasididž:a- 
vimą išreikšti konkrečia parama. Daug 
nereikalaujama. Tik 10 dol. metams, 
už kuriuos rėmėjas gautų ir žurnalą.

Tačiau vienų alumnų paramos ne
užtenka. Kviečiama ir visa visuomenė 
savo išgalėmis prisidėti prie šio dar
bo. Praeityje jūsų dosnumas buvo 
akstinas lietuviškajai studentijai. Ti
kime, jog ir šiandien jis suteiks drą
sos ir vilties jaunajai kartai, bandan
čiai atskleisti Lietuvos tragediją pa
saulio sąžinei.

Iš anksto tariame visiems nuoširdų 
Fetuvišką ačiū už prisidėjimą prie 
“Lituanus” žurnalo leidimo. Visas au
kas bei orenumeratas prašome siųsti: 
LITUANUS, P.O. Box 9318, Chicago, 
Ill. 60690.

Vaclovas Kleiza 
Lituanus Fondacija

Vyriausios Rinkimų Komisijos prane
šimas Federacijos Tarybos rinkimų 

reikalu

1. Ateitininkų Federacijos Valdyba 
paskelbė Federacijos Tarybos narių 
rinkimus. Rinkimams pravesti Fede
racijos Valdyba sudarė Vyriausią Rin
kimų Komisiją Philadelphijoje suside
dančią iš šių asmenų: Teresė Gečie
nė, pirm., Marija Vasienė, Edmundas 
Binkis, Antanas Juozaitis ir Adolfas 
Kazickas, nariai. Vyr. Rinkimų Ko
misijos adresas: 9382 Hoff St., Phila
delphia, Pa., 19115.

Studentės sportuoja

2. Pagal Ateitininkų Federacijos Ko
respondencijų Rinkimų Nuostatų 3 
paragrafą balsuoti gali visi ateitinin
kai, turį teisę rinkti MAS, SAS ar ASS 
padalinių vadovybes.

3. Kiekviename krašte, kur reiškiasi 
ate tininkų veikla Vyr. Rinkimų Ko
misija yra pavedusi krašto valdybai 
arba Federacijos įgaliotiniui sudaryti 
savo krašto rinkimų komisiją. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse Vyr. Rinki
mų Komisija vykdo drauge ir šio 
krašto rinkimų komisijos darbus.

4. Pasiremdama Rinkimų Nuostatų 
10 paragrafu Vyr. Rinkimų Komisija 
skelbia visų ateitininkų registraciją. 
Iki 1965 m. sausio 15 d. visos ateiti- 
n:nkų padalinių vadovybės prašomos 
pristatyti krašto rinkimų komisijai 
bendrą padalinio balsuotojų sąrašą. 
Ateitininkai šiuo metu nepriklausą jo
kiam padaFniui registruojasi atitinka
mos sąiungos centro valdyboj centri
niam vienete, krašto valdyboj arba 
krašto rinkimų komisijoje. Registruo

jant arba registruojantis turi būti pra
nešta balsuotojo vardas, pavardė ir 
adresas. Tas pats ateitininkas negali 
registruotis kelių kraštų balsuotojų 
sąrašuose.

5. Pasiremiant Rinkimų Nuostatų 2 
paragrafu, kiekvienas ateitininkas ga
li tikrinti balsuotojų sąrašą. Vyr. Rin
kimų Komisija nusprendė, jog balsuo
tojų sąrašų patikrinimo pasiteiravimai 
turi būti atlikti iki vasario 15 d.

6. Kandidatus siūlyti, kaip Rinki
mų Nuostatų 13 paragrafe yra nusta
tyta, gali ne mažiau kaip 5 balsuo
tojai. Pasiūlyti galima tiek kandidatų, 
kiek yra renkamųjų, t.y. 15 kandida

tų į Tarybos narius. Siūlytojai turi 
nurodyti kandidatų vardus ir pavar
des, amžių, adresą ir pridėti raštu su
tikimą kandidatuoti. Siūlytojai turi 
pasirašyti, nurodydami savo adresus 
ir kurios ateitininkų sąjungos kuriam 
padaliniui priklauso. Kandidatų pa- 
s'ūlymai Vyr. Rinkimų Komisijoje tu
ri būti gauti iki vasario 1 d.

7. Tolimesnės rinkimų informacijos, 
kaip kitų kraštų rinkiminių komisijų 
adresai, balsavimo laikas ir taisyklės 
ir t.t., bus vėliau paskelbta.

8. Vyr. Rinkimų Komisija prašo vi
sas ateitininkų vienetų vadovybes pa
sirūpinti tiksliu savo narių sąrašų su
darymu ir laiku juos prisiųsti krašto 
rinkimų komisijai, kviečia visus atei
tininkus užsiregistruoti ir ragina visus 
rinkimais susidomėti bei balsuoti. Te
būnie šie rinkimai pavyzdingas mūsų 
susipratimo ir organizuotumo rodiklis.

Vyriausioji Rinkimų Komisija: 
T. Gečienė, pirm., M. Vasienė,

E. Binkis, A. Juozaitis, A. Kazickas
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NIEKŠYBĖS PASLAPTIS

arba

KAIP AŠ IŠMOKAU NEBIJOTI

J.B. IR PAMILAU DAINAVĄ!

Žmogus šunkelyje

(nes čia nėra gatvių)

KL: Zubinai, kodėl blusos koja turi 
daug pirštų?

At.: Kad galėtų laikyti kortas!
KL: Von Braun, ką daro blusos su 

senais Volkswagens?
At.: Siunčia į senų “Volks” namus.
KL: J.B., kaip galima padaryti blu

sos statulą?
At.: Paimk akmenį ir nukirsk ša

lin viską, kas neatrodo kaip blusa!
KL: Alvydai, ką pasakė 500 svarų 

kanarėlė blusai?
AL: čir-čir-čir!
KL: Kiškiuko Terese, ką pasakė ka

narėlė Bogutos blusai?
At.: Cik-cik-cik! Cak-cak-cak! Dzin- 

gu-lingu!
KL: Kiškiuko Aldona, kaip patari 

nušauti mėlynas blusas?
At.: Reikia naudoti mėlyną šautuvą!
KL: Kiškiuko Zita, o kaip patari 

nušauti pilkas blusas?
At.: Pirmiausia reikia laikyti joms 

už nosies iki jos pamėlynuoja ir tada 
nušauti su mėlynu šautuvu!

KL: Kiškiuko Vaigale, šįmet yra 
Shakespearo minėjimo metai — kaip 
jūsų dramatinis būrys jį paminės?

At.: Statysim Shakespearo gerai ži
nomą dramą Omletą!

KL: Kiškiuko Rita, girdėjom, kad 
vaidinsi naujam filme...

At.: Taip. Pavadinimas — Daktaras

Vytas — muzikantas

Pirmas susipažinimas

Keistameilis arba Kaip aš išmokau 
mylėti Meškiuką Rudnosiuką!

KL: Kiškiuko Jūrate, ar tu visada 
tiek daug valgai?

At.: Ne, tik kai išalkus!
KL: Korp! Kiškiukai, kokia yra ta

vo pasaulėž'ūra?
At.: Mano pasaulėžiūra — pasau

lis yra didelė peleninė!
KL: Aušra G., surūkius cigarą, kaip 

ataušinai karštą viešpatį Gedeiką?
At.: Šaltais barščiais!

Gedimino sapnas:
Kur lygūs laukai
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai
Sandalius nešioja...

Algimanto daina: (Never On Sunday) 
Raudoni marškiniai man patinka 

anksti rytą, kai čiulba
Kai gieda, kai džiaugias vieversiai, 
Raudoni marškiniai man patinka 

kada lyja, kai krenta,
Kai šoka šalti lietaus lašai...

Antano melodija:

Esu gerai išmokytas, 
Žinau gerai Austę...

KORP! KIŠKIUKAS

Prieš tam tikrą laiką tam tikras bū
rys mergelių pajuto tam tikrą reika
lą įsteigti tam tikrą korporaciią (da 
rum ta ta) pavadinta Korn! Kiškiu
kas (da rum ta ta), kurios tikslas bū
tų prašokt purvyną su kiškiu, su- 
ruošt Kišk-kavą bei Grand-kiški. rim
tai svarstyti mergaičių problemas 
faktais bei neteisybėmis ir pradžiu
gint Klumpininkus.

Korporaciios šūkis yra: kur aš ei
siu, ką aš darysiu, aš nesakysiu!

Korp! Kiškiukas. nusimanydamas 
anie viską, pastebėjo, kad stovykloje 
duodamos komandos yra paprastos ir 
neįvairios. Kodėl niekad negirdim, pvz. 
Pirmyn! Užg’riu į krūmus!

Korp! Kiškiukas, suvalgęs daug ku
kurūzų, pastebėjo, kad kai viena kiau
lė prabilo Oink-Olnk!, kita sušuko: 
Kalbėk lietuviškai! Kriuk-kriuk!

Korp! Kiškiukas pastebėjo, kad vi
sų motinų reakcijos į tipiškos studen
tės drausmės klausimus yra universa
lios. Pvz., duktė nori išsikraustyti iš 
namų ir įsigyti savo butą. Motinos 
atsakymai: (1) nu, tai tu taip man at
silygini, kad tave užauginau! (2) Pa
lauk iki tu būsi motina — pamatysi, 
suprasi, kai turėsi savus vaikus. Jie 
tau atsilygins! (3) Ar tau namai ne
geri? (4) (ir standartinis) Ką kaimy
nai sakys! Įdomu palygint Austės, mū
sų “mother away from home” reak
cijas į panašias problemas. Pvz., par
eina jaunuolė vėlai iš pasimatymo. At
sakymas: Palauk iki tu būsi mergaičių 
vadovė. Jie tau atsilygins! Dar kitas 
pavyzdys: Yra atrastas netvarkingas 
kambarys. Mama sakytų: (1) Kokia 
tu žmona būsi... (2) Aš net žmonių 
negaliu kviesti į namus. Austė sa
kytų: Aš net Antano Vainiaus negaliu 
kviesti į barakus!

Dėl tvarkos, dėl informacijos, dėl 
įdomumo Korp! Kiškiuko narės yra: 
Aldona Zailskaitė, Teresė Pautieniū- 
tė, Vaigalė Kavaliūnaitė, Jūratė Juo- 
zevičiūtė, Rita Jaraitė ir Zita Acali- 
naitė.
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VIENA DIENA DAINAVOJE 
Jūratė Jasaitytė

Pr. Dielininkaičio kuopa Chicagoje
Visur tylu. Paukšteliai čiulba, vėjelis pamažu pučia. 

Staiga pasigirsta švilpukas ir vadovės balsas, “Labą ry
tą. Laikas keltis“. Ir taip esame išversti iš šiltos lovos 
pradėti kitą “darbo" dieną. Greitai bėgam apsiprausti, 
nes už kelių minučių mieguista Jūratė Juozevičiūtė šauks: 
"Mankšta. Dvi minutės!” Ir mes vargšės išsipilame į lau
ką, kur panelė Juozevičiūtė mus pradės kankinti su savo 
Skrajojančiu Olandu ir Anties Žingsniu.

Pavargusios vos atslenkam j baraką, atitempiam 
duris ir pliumptelim ant sofos ar ant lovos (čia ilgai ne- 
būnam, nes tuoj prisistato vadovė Otilija Užgirytė ir 
verčia mus tvarkytis). Kai kurios mergaitės klausia: 
“Kam reikia tvarkytis, juk už kelių minučių vėl viskas 
suversta bus?” Bet ką darysi, kai pagrasina taškų nu
imti. Ir kasgi nori prarasti taškų, juk jie yra mūsų atly
ginimas už mūsų sunkų darbą. Po apsitvarkymo pane
lė Rūgytė šaukia į rikiuotę. Ir susirikiuojame su noru, 
nes eisim mišių išklausyti.

Po mišių, vėliavos pakėlimas. Sustojame prie vėlia
vos (žinoma, daug geriau negu padūkę berniukai), kur 
pasigirsta komendanto balsas: "Stovykla, ramiai!” Ir sto
vime ramiai, kol vadovai perskaito tuos taškus. Perskai
čius taškus ir sugiedojus Lietuvos Himną, išalkę, bet ri
kiuotėje einame valgyti pusryčių. Vos pradėjus valgyti 
komendantas vėl sušvilpia. Ir vėl reikia eiti į darbą. 
Kaip vargšas žmogus gali apsiginti, kad varyte varo prie 
darbo?

Dirbame, plauname, valome tik dėl taškų — ir, pa
galiau, ateina pietūs. Po to — ilgai lauktas poilsis ir 
maudymasis, kurio laukia vadovai ir stovyklautojai.

Maudymuisi pasibaigus vėl prasideda kankinimas. 
Mus vadovai suvaro į sporto aikštę, kurioje reikia svie
dinį paspardyti. Ir taip spardome iki vakarienės. Vaka
rienei pasibaigus, panelė Beleškaitė, per dieną paflirta
vusi su berniukais, ateina mums papasakoti apie vakaro 

programą. Ir vėl prasideda darbas, bet čia bus galima 
užsidirbti taškų. Vakarinėje programoje labai linksma, 
bet tuoj reikia eiti naktipiečius ruošti. Po naktipiečių va
ro į lovą, bet čia pati geriausia dienos valanda. Panelė 
Juozevičiūtė, pavargusi mus bekankindama, papasakoja 
pasaką. Užmiegame.

Ir dabar mes miegame, o vadovės su vadovais salėje 
triukšmą kelia, žaidžia, šoka, dainuoja. Nors dabar esa
me laimingi, bet vėl rytoj bus tokia pat kankinio diena.

PARTIZANU VAKARAS JAUNUČIU 
STOVYKLOJE 
Birutė Lieponytė

Prano Dielininkaičio kuopa Chicagoje
Tai buvo mūsų iškilmingiausias vakaras. Vakare 

buvo mišios. Visi, kurie norėjo priimti komuniją, patys 
įdėjo ostiją į kieliką. Kunigėlis papasakojo kelis dalykus 
apie partizanus, kaip bolševikai juos kankindavo. Po 
ilgų ir gražių mišių visi gavome po žvakę ir sustoję po 
du pradėjome eiseną prie kryžiaus. Eidami sukalbėjome 
rožančių. Priėję partizano kapą, sukišome žvakes į kry
žių ir susikaupę sukalbėjome maldelę. Jūratė Jasaitytė 
paskaitė rašinėlį apie partizanus. Sugiedojom Marija Ma
rija ir tyliai parėjome į barakus. Buvome tylūs, juokų 
nebuvo, visi tyliai dar pagalvojome apie partizanus ir 
užmigome.

PASKUTINIS MŪSU LAUŽAS
Birutė Lieponytė

Jau pusė septynių. Visi šiltai apsirengę, sustoję po 
du einame prie laužo. Atėję ieškome ilgų šakų, ant kurių 
užsmeigtume tą skanią dešrelę. Kelias dešreles suvalgę 
atsisėdome ir laukėme programos. Tai ir sušvilpia švil
pukas. Nijolė, meno vadovė, pradeda gražią pasaką. Vi
si būreliai turėjo įdomias pasakas, bet paskutinė pasaka 
buvo įdomiausia. Tai buvo berniukų vadovų. Padaina
vę, pašokę, jau sutemus linksmai grįžome į barakus. Tai 
ir buvo mūsų paskutinis dešrelių laužas.

Administracijos pranešimai
Mieli “ATEITIES” Skaitytojai,
Su šiuo “ATEITIES” numeriu siun

čiame adresuotą voką ir “prenumera
tos lapelį”, kurį užpildę gražinkite su 
prenumeratos mokesčiu už 1965 ir, jei 
dar nemokėta, už praėjusius metus.

Už prenumeratą surenkami pinigai 
nepadengia visų žurnalo leidimo iš
laidų, todėl ir prašome kiekvieną skai
tytoją daugiau kuo paremti ATEITĮ ar 
kaip garbės prenumeratoriai, ar kaip 
pridėję kad ir nežymią auką prie pre
numeratos mokesčio, arba apmokėję 
prenumeratą kuriam užsienio moks
leiviui.

Švenčių proga, be abejo, sveikinsi
te savo pažįstamus ir draugus apdo
vanodami dovanomis... Atsiminkite, 
kad ATEITIS yra puiki ir reikšminga 

dovana mokslus einančiam jaunimui. 
Ši dovana, jei skiriama naujam skai
tytojui, Jums kainuos tik $3.00.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
visiems ATEITIES skaitytojams ge
riausi linkėjimai.

“Ateities” Administracija

★

“ATEITIES” ATSTOVAI IR 
PLATINTOJAI

AUSTRALIJOJE: Rev. P. Dauknys, 
6 Third avė., ST. PETERS, S.A, Ade
laide, Australia.

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, Coliegio San Jose, ap. 
aereo 11-80 Medelin, Colomb.

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 
“Ateitį” susipažinimui.
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IDEOLOGINIAI KURSAI DAINAVOJE
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA PRANEŠA VISIEMS VYRES
NIEMS MOKSLEIVIAMS ATEITININKAMS, KAD GRUODŽIO 26—27—28—29 dienomis bus VY
RESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ IDEOLOGINIAI KURSAI.

KADA: Kursai prasideda GRUODŽIO 26 DIENĄ. Kursantai renkasi nuo 12:00. Kursai vyksta iki 
GRUODŽIO 29 DIENOS 12:00.

KUR: Kursai bus DAINAVOJE naujam ADMINISTRACIJOS NAME, kuris yra puikiai apšildo
mas, erdvus, turi koplyčią, sales ir atskirus kambarius (po 4 kambaryje).

KAINA: Mokestis už kursus yra $10.00 asmeniui.

KĄ ATSIVEŽTI: Pirmų pirmiausia reikia atsivežti nusistatymą,kad j kursus važiuojame atlikti 
svarbų darbą. Kursai bus griežtoje tvarkoje. Visi dalyvauja aktyviai kursų programoje. As
menys, kurie nemano aktyviai ir pavyzdingai dalyvauti kursų eigoje, yra iš anksto prašo
mi nesiregistruoti ir nevažiuoti į kursus.

Atsivežti reikia, šalia dvasios, lovai pasikloti reikmenis, šiltus drabužius, žiemos sporto prie
mones, pieštukus, popierio, Ateitininkų Ideologiją ir Vadovą (jei turi) ir CV leidinių.

KUR GAUT PINIGŲ: Kursantai, kurie negali susirasti mokesčio, gali prašyti savo miesto sendrau
gių skyrių pagalbos. Aukos padengti kursų išlaidas gali būti renkamos.

PROGRAMA: Kursų programa bus įtempta ir visą laiką reikalaus darbo. Programos eiga ir turinys 
bus prisiųsta vėliau, arba jį bus galima rasti DRAUGE ateitininkų skyriuje.

REGISTRACIJA: Visi kursantai turi užsiregistruoti MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 

CENTRO VALDYBOJE:

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba
5725 South Artesian Avenue, Chicago 29, Illinois
Jei galima, prašome siųsti ir $10.00. Jai negalima būtų visus pinigus atsiųsti, tai prašo
me bent $2.00 iš anksto. Ačiū.

DAUGIAU: Daugiau šiuo metu nieko: pasimatysime kursuose.

ATEITIS - Geriausia dovana jaunimui!
BET KURIA PROGA užsakykime “Ateitį” jaunuoliui (Jei) dar “Ateities” 

neturinčiam (-iai)I

Šios dovanos - prenumeratos kaina tik $3.00!
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