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VII-ASIS KONGRESAS

Septintasis Ateitininkų Federacijos 
Kongresas jau čia pat. Jo tikslas 
žvelgti į ateitininkijos veidą ir nu
brėžti ateinančiam penkmečiui gaires. 
Mes raginame ateitininkus kuo skait
lingiausiai Kongrese dalyvauti. Taip 
pat norime pasisakyti ko mes iš šio 
Septintojo Ateitininkų Kongreso ti
kimės.

Gyvename laikais, paženklintais al
kiu ir troškuliu žmonių teisingumo 
vienų kitiems. Todėl, pirmiausia, ti
kime, kad Kongrese ateitininkija tu
ri pasisakyti principiniais šių dienų 
sąžinės laisvės, tautinių bei civilinių 
laisvių ir teisių, pilietinės moralės 
klausimais.

Antra, žinome ir sielojamės, kad 
Lietuvoje tikintieji yra persekiojami 
ir skriaudžiami, tačiau jaučiamės be
jėgiai apie tai ką nors daryti. Ar ne
vertėtų paieškoti būdų, kaip galėtų 
būti renkami ir keliami aikštėn duo
menys apie religijos persekiojimą 
Lietuvoje?

Trečia, laukiame, kad Kongresas 
rimtai žvelgtų į pagrindines išeivijos 
gyvenimo problemas. Jaunimo su- 
brandinimas lietuviškoje dvasioje, jo 
įvedimas į minties pasaulį, jame iš
ugdymas atsakomybės už visą žmo
nių bendruomenę jausmo yra esminė 
ir sunkiausia mūsų problema. Dides
nėse lietuviškose kolonijose tas dali
nai geriau vyksta, negu ten kur lie
tuvių yra maža. Tą jausdami, tėvai 
jėzuitai anksčiau metė mintį steigti 
lietuviškąją jaunuolių talką darbui 
mažesnėse lietuvių bendruomenėse 
tiek JAV, tiek kituose kontinentuo
se. Iki šiol ši mintis dar yra tik vys
tymosi stadijoje; ateitininkija ne tik 
turėtų šią mintį paremti, bet ir prisi
dėt1 prie jos įgyvendinimo.

Ketvirta, tikimės, kad Kongrese 
bus priimta rezoliucija, raginanti lie
tuvius jaunuolius praleisti porą metų 
dirbant su Taikos Korpusu. Taikos 
Korpuso nariai yra atleidžiami nuo 
karinės prievolės — du metai Taikos 
Korpuse būtų nepalyginamai pras

mingesnis laiko sunaudojimas negu 
du metai kariuomenėj.

Amerikoje ir visame pasaulyje ka
talikai vis labiau jaučia, kad jie ne
gali likti kurčiais ir nebyliais žmonių 
kančiai ir skurdui, badui ir baimei. 
Negalime ir mes. Norėtumėme, kad 
ateitininkai, susirinkę savo septinta
jam Kongresui, nepasirodytų Evan
gelijos dvasiai nejautrūs. Trokštame 
save matyti Katalikų Bažnyčios avan
garde — kaip pateisintume savo ir 
tolimesnį atsilikimą nuo kitų savo 
brolių?

DR. GIRNIUI 50 METU

Dr. Juozui Girniui, Ateitininkų Fe
deracijos vadui, geg. 25 d. suėjo 50 
metų.

Dr. Girnius gimė Sudeikiuose, 
Utenos apskrityje. 1932 m. baigė 
Utenos gimnaziją, 1936 Vytauto Did. 
Universitetą, teol.-filosofijos fak. 
1936-38 studijas gilino užsienyje: me
tus klausė Louvaino univ. ir po se
mestrą Freiburge (pas M. Heideg- 
gerį) ir Paryžiuje, Sorbonoje. 1951 
metais įsigijo filosofijos daktaro laips
nį Montrealio universitete.

Išėjęs tomistinę mokyklą, Girnius 
nuo pat pradžios ypatingu dėmesiu 
nusikreipė į egzistencinę filosofiją. Li
cenciato darbe jis analizavo M. Hei- 
deggerio filosofiją, o daktarato diser
taciją skyrė K. Jasperso filosofijai 
(La metaphysique existentielle de K. 
Jaspers). Nors ir išsaugojęs kritinę 
laisvę egzistencializmo atžvilgiu, Gir
nius lieka jam giminingas savo nusi- 
kreipimu į žmogiškosios būties me
tafizinę ir moralinę problematiką. Ša- 
lia filosofijos Girnius domisi estetikos 
bei literatūros klausimais.

Dr. Girnius lietuvių visuomenei ge
riausiai žinomas kaip vienas iš žy
miausių lietuvių filosofų ir kaip au
torius dviejų stambių filosofinių vei
kalų. "Žmogus be Dievo" ir "Tauta 
ir Tautinė Ištikimybė”. Be to 1947 
m. išleido "Lietuviškojo charakterio 
problema” ir "Tautiniai mūsų užda
viniai tremtyje”.

Dr. Girnius bendradarbiauja lietu
viškoje spaudoje kartais pasirašyda
mas J. Alaušiaus vardu. Nuo 1953 m. 
Lietuvių Enciklopedijos redaktorius. 
Be to, nuo 1947 m. dirba AIDŲ re
dakcijoje, šiuo metu jis redaguoja šį 
žurnalą. Jis taip pat buvo vienas iš 
LITERATŪROS LANKŲ steigėjų ir 
redaktorių.

Kaip ateitininkas Dr. Girnius vei
kia virš 30 metų. 1935-36 m. buvo 
VDU Studentų Ateitininkų sąjungos 
sekretorius. 1947-51 m. Ateitininkų 
Vyriausios Tarybos narys. 1963 m. 
išrinktas Ateitininkų Federacijos va
du.

Sveikiname Dr. Girnių sulaukus 50 
m. ir tikime, kad jis ir toliau neš į 
lietuviškąją visuomenę kūrybos ir lais
vės idealus.

KAIP ATRODOME KITŲ 
AKYSE

Šiame žemyne studijuojančių sve
timšalių studentų tarpe nemažą gru
pę sudaro arabai. Uolūs jie savo stu
dijomis ir organizacine veikla. Be ei
lės kitų darbų, jie leidžia ir savo žur
nalą, pavadintą Arab Journal. Anks
čiau beveik vien žydų, ypač zionistų 
puolimui skirtas periodinis leidinys 
šiandien sudaro jau gan rimtą įspūdį. 
Neseniai pasirodžiusioje žurnalo lai
doje atspausdintas straipsnis “The 
Image of the Arab ir American Po
pular Culture”. Tai doktorato tezės 
santrauka. Tema tikrai įdomi: beveik 
automatiškai kyla klausimas ką gi 
apie lietuvius galvoja tipingas ame
rikietis?

Ar nevertėtų mūsų akademiniam 
jaunimui tokio pobūdžio studiją pra
vesti? Gal atsiras kur nors jaunas 
studentas ir išdrįs pažvelgti šiai rea
lybei į akis; o gal būtų galima suda
ryti studijinę komisiją? O būtų tikrai 
vertinga patirti kaip mes kitų akyse 
atrodome. Tai padėtų ir mūsų poli
tinei laisvinimo akcijai, kuri yra 
(bent tikrai turėtų būti) integrali mū
sų visuomeninės darbuotės dalis. Gal 
susilauksime tokios studijos?

121
LĖTI C3

NACC?' NE
M IL.Ž.’»DO 
BIE tCT ;A

3



PRADEDANT VASAROTI

Tradicija virtusios ateitininkų va
saros stovyklos yra vienas reikšmin
giausių įvykių mūsų organizaciniame 
gyvenime.

Sendraugių vasaros stovyklos daug 
rūpesčių nekelia. Mūsų vyresniųjų 
vadovybės sutvarko stovyklos pro
gramą ir jos visi stovyklautojai sava
rankiškai laikosi.

Studentų vasaros stovyklų pasise
kimas priklauso netik nuo stovyklos 
vadovybės sugebėjimų, bet taip pat 
ir studentų atsakomingumo. Ligšiol, 
ačiū Dievui, daugumas mūsų studen
tų elgėsi atsakomingai ir tvarkingai 
visose vasaros stovyklose. Todėl ne
beturėjome nė didesnių nesusiprati
mų.

Didžiausio rūpesčio visuomet su
kelia moksleivių stovyklos. Mokslei
vija dėl savo jaunatviškos energijos 
ir stovyklose nerimsta. Reikia ypatin
gų pastangų ir vadovybės patyrimo, 
idant drausmė ir tvarka moksleivių 
stovyklose būtų išlaikyta.

Kiekvienais metais MAS Centro 
Valdybai tenka daug vargti ir laiko 
praleisti kol yra surandami vadovai. 
Tokių pasišventėlių nėra daug. Ne
daug kas nori savo atostogas pra
leisti betvarkydamas judriuosius jau
nuolius. Vis dėlto, ir geriausia vasa
ros stovyklos vadovybė nebus pa

Ateitininkų Federacijos VII-jam Kongresui Rengti Toronte Komitetas 
Sėdi: Laima Švegždaitė — moksleivių atstovė; Dr. J. Sungaila — pirmi
ninkas; Vida Tamulaitytė — atetitininkų studentų atstovė; A. Kuolienė — 
parengimų vadovė. Stovi: K. Manglicas — kasininkas; kun. dr. Pr. Gaida 
— religinės dalies vadovas; A. Gurevičius — sekretorius ir spaudos tar
nybos vadovas; V. Aušrotas — apgyvendinimo tarnybos vadovas.

jėgi atlikti savo pareigas, jeigu 
moksleivis nebus paruoštas stovyk
lavimui.

Mums atrodo, kad neretai tėvai 
galvoja, jog už jų vaikų stovyklavimą 
yra atsakinga tik stovyklos vadovy
bė. Jeigu taip galvojama, tai yra 
klystama. Tėvai turėtų vaikus vasa
ros stovyklavimui paruošti. Užmo
kėjimas už vasaros stovyklą dar ne
reiškia vaiko paruošimo stovyklavi
mui. Sudėjimas švarių baltinių ir 
dantų valymo priemonių taip pat nė
ra užbaigtas vaiko paruošimas va
saros stovyklai.

Kiekvienas tėvas, išleisdamas vai
ką į vasaros stovyklą, turėtų labai 
kruopščiai patikrinti vaiko lagaminus 
ką jis tuose lagaminuose išsiveža. 
Kasmet moksleivių vadovybė perspė
ja ir prašo, kad vaikai neatsivežtų 
jokių peilių, rūkalų ar netinkamos li
teratūros. Ir visdėlto kasmet stovyk- 
lon atvykusio moksleivio lagamine 
minėtųjų dalykų dar vis randama. Tė
vas ar motina turėtų būti tas atsa
kingas inspektorius, kuriam būtų ži
noma ką jo vaikas išsiveža stovyk
lom

Vasaros stovyklos vadovybė ne
bus pajėgi susitvarkyti su nepaklus
niais moksleiviais, jei jai netalkinin
kaus tėvai. Pats laikas tėvams yra 
atkreipti į tai dėmesį ir išleisti va
saros stovyklon gerą vaiką ir nuo
dugniai patikrintą lagaminą.

SEPTINTASIS ATEITININKU 
KONGRESAS

Septintasis Ateitininkų Kongresas, 
šaukiamas šiais mums skaudžiais me
tais, vyksta Toronte, Kanadoje, lie
pos mėn. 2, 3 ir 4 dienomis. Čia 
skelbiame jo programą.
Penktadienis, liepos mėn. 2 d.

Jaunimo susipažinimo vakaras šv. 
Jono parapijos salėje, 941 Dundas St. 
Šeštadienis, liepos mėn. 3 d.

9:00 vai. Registracija, Prisikėli
mo parapijos salėje, 32 Rusholme Pk. 
Cres.

7:00 vai. — Kongreso atidarymas
Ateitininkų Federacijos Tarybos 

pirmininko žodis, Ateitininkų Fede
racijos valdybos darbų apžvalga (gen. 
sekretorius dr. V. Vygantas ir rei
kalų vedėjas kun. V. Dabušis)

Paskaita: Žvilgis į ateitininką 
žmogų iš psichologinės pusės (prof, 
dr. A. Sužiedėlis)

12:15 vai. — Kongresinės šv. Mi
šios (aukoja vysk. V. Brizgys, pa
mokslas vysk. P. Brazio)

13:00 vai. — Pietūs parapijos ka
vinėje.

14:00 vai. — Symposium — dis
kusijos darbų apžvalgoj ir paskaitoj 
iškeltais klausimais. Jaunučiai ir jau
nesnieji ateitininkai turi atskirą po
sėdį.

20:00 vai. — Literatūros ir muzi
kos vakaras Toronto universiteto 
Heart House didžiojoj salėj. Literatū
rinėj daly išpildomas K. Bradūno pa
ruoštas literatūrinis montažas. Kon
certinėje dalyje dalyvaus sol. P. Bič- 
kienė, Jonas Vaznelis ir pianistė A. 
Kepalaitė. Po programos šokiai Pri
sikėlimo parapijos salėje.
Sekmadienis, liepos mėn. 4 d.

11:00 vai. — Pamaldos Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje. Mišias aukoja 
vysk. V. Brizgys, pamokslą sako 
vysk. P. Brazys.

15:00 vai. — Iškilmingas posėdis 
Prisikėlimo parapijos salėje. Paskaita: 
Atetitininkų idėjiniai pagrindai ir lai
ko uždaviniai (dr. J. Girnius, Fede- 
cijos vadas)

Sveikinimai žodžiu.
20:00 vai. — Užbaigiamasis ban

ketas, Prisikėlimo parapijos salėje. 
Kalba arkiv. F. Pocock.

Jau labai laikas visiems ateitinin
kams ir svečiams šiam kongresui pra
dėti ruoštis.
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pasiryžti 
ar 
pasiduoti?

Juozas eretas

Tremtyje mes jau gyvename per 20 metų. 
Staigiai to baisaus reiškinio užklupti, nevisuomet 
įstengėme tiksliai susivokti, ir dėlto dažnai blaš
kėmės ir vertėmis improvizacijomis. Tačiau da
bar, kiek susigaudę ir dieną aptvarkę, geriau 
orientuojamės, kas mums leis iš atsitiktinumo 
periodo pereiti į planingesnj. Bet kad tai tikrai 
pavyktų, mes pirmiausia turime išryškinti mūsų 
tremties charakterį.

I. Esminiai mūsų tremties bruožai

Pirmų pirmiausia keli pagrindiniai konstata
vimai: Tėvynė yra okupuota priešo, kuris sten
giasi jai jėga primesti rusiškumą, komunizmą, 
materializmą ir ateizmą, kas visiškai prieštarau
ja lietuvių tautiniams idealams. Kadangi pačio
je tėvynėje nebebuvo galima kovoti už tuos idea
lus — krikščionybę, tautybę ir humanizmą — 
kuone visa šviesuomenė buvo priversta apleisti 
savo kraštą.

Išvykimų dėl tokių motyvų yra buvę dau
giau; atsiminkime tik hugenotų emigraciją iš 
Prancūzijos, kvekerių ir katalikų išvykimą iš Ang
lijos ir Airijos. Tačiau mūsų emigravimas dau
geliu atžvilgių išsiskiria iš kitų tautų išvykimo:

Pirmiausia savo susidarymu — Mes turėjo
me išvykti dėlto, kad Lietuvoje dėl komunistų 
neorusicizmo bei neokolonializmo ir dėl prievarta 
brukamo ateizmo nebegalėjo būti skelbiamas 
krikščioniškasis humanizmas, kuris yra tikras 
mūsų mintyjimo bei veikimo šaltinis.
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Toliau savo sąstatu — Kraštą turėjo apleisti 
kuone visa krikščioniškai bei humanistiškai nu
siteikusi inteligentija; ką niekur kitur nepastebi
me. Dėlto savaime peršasi mintis, kad mus išve
dė aukštesnė ranka, idant attiktumėme kitur tą 
pareigą, kurią mums uždeda mūsų idealai bei įsi
tikinimai. Taigi, ką dabar laikinai negalima puo
selėti tėvynėje, tą išvykusieji turi dabar puose
lėti svetur.

Pagaliau ta svetur rasta parama — Šis mū
sų krikščioniškas bei tautiškas elitas svetur ne
buvo įmestas į bado bei skurdo, ligos bei mirties 
nasrus, o buvo įmestas į tarpą tautiečių, kurie — 
ką itin pastebime Amerikoje — dar anksčiau bu
vo sudarę tvirtą idėjinį bei medžiagišką pagrin
dą, ant kurio saugiai galėjo atsistoti bolševizmo 
išstumti emigrantai. Reiškiame gilų savo pripaži
nimą bei padėką seniau iš Lietuvos išvykusiems, 
kurie svetur suorganizavo visą tinklą parapijų, 
organizacijų, laikraščių, šelpimo bei apdraudimo 
kasų ir pastatė daugybę bažnyčių ir salių. Tai ne
įkainuojamos vertės parama naujiems emigran
tams, kurie — taip reikia manyti — visą tai tin
kamai įvertina.

Visos šios apystovos tiek yra nuostabios, net 
tiek stebuklingos, kad joks atydus bei jautrus 
stebėtojas to negali nepastebėti. Tikrai, visame 
tame taip stipriai jaučiasi aukštesnė ranka, kad 
esame įsitikinę, jog tik pati Apvaizda mus galėjo 
išvesti į laisvę. Iš kokios pusės mes ir žiūrėtume 
į mūsų emigraciją, ji iš visų mums rodo mistišką 
veidą.

Mintis, kad mus į laisvę išvedė Apvaizda ir 
kad tuo pačiu mūsų tremtis įgavo užduotinį cha
rakterį, pozityvistų bei šiaip materialistų žino
ma bus užkvestinuojama; mus gi, krikščioniško 
humanizmo išpažintojus tokia mintis negali nu
stebinti. Mes dar Nepriklausomoje Lietuvoje ti
kėjome, kad Apvaizda iš carizmo jungo mus iš
vedė į krašto laisvę, dėlto mes ir dabar tikime, 
kad ji ir iš komunizmo jungo mus vedė į emigran
tišką laisvę.

Šioje vietoje mes iš viso turime įsidėmėti, jog 
istorija nėra beprasmiškas riedėjimas į nežinią 
ir kad mūsų gyvenimas, ar jis vyktų Lietuvoje ar 
svetur, nėra koks beviltiškas graibstymas tamsy
bėje — istorijos kelias yra Dievo kelias. Jei šis 
kelias mums ir nevisuomet aiškus, tas turi savo 
priežastį mūsų žvilgsnio ribotume bei nesugebė
jime įžiūrėti tos visumos, kurią vienas Dievas 
aprėpia. Mes turime suprasti, kad ir išganingiau
sias kelias turi savo vingių. Toks vingis, be abe
jonės, yra egzilis.

Mūsų apsaugojimas nuo dvasinio išprievarta
vimo bei fiziško sunaikinimo yra neeilinė malo
nė. Ir kaip tokia ji mus įpareigoja kovoti už Lie
tuvos idėjinį ir pilietinį išlaisvinimą.

Vadinasi, mūsų egzilinė buitis nėra kažkoks 
laukimas, tuščias tarpas, kurčias periodas, per 
kurį mūsų jėgos priverstos tylėti, kol grįžimas 
į seną aplinkumą jas vėl pažadins naujiems žy
giams. Perdėm klaidingas yra ir manymas, jog 
mūsų tremtis esąs naujo įsikurdinimo laikotarpis. 
O tiesiog ciniška manyti, būk turtai bei “good 
time” prarastos tėvynės pakaitalas. Nes iš tikrų
jų gyvename tokiame laikotarpyje, kuris iš mūsų 
reikalauja įtemptų pastangų už egzilio tikslų at- 
siekimą. Dėlto mes šioje užduotinoje mūsų buities 
fazėje nesiekiame miesčioniškų patogumų, o pa
lenkiame visas savo jėgas, talentus bei išteklius 
vyriausiam savo tikslui, kuris vienintelis pateisi
na egzilinę mūsų egzistenciją.

Kitas emigracijas žlugdė bėdos, neturtas, al
kis, mums gi, paradoksiškai, pavojus gręsia nuo 
migdančio gerbūvio, nuo užliūliuojančio pertek
liaus. Bet mūsų turtai tebus dėmė bei nuodėmė, 
jei jie nėra panaudojami tremties mums uždeda
moms pareigoms atlikti. Įsidėmėkime, kad tas, 
kuris pinigais ima galvoti, greitai pinigams ir 
ims gyventi. Tuo būdu anksčiau tremties idealus 
linksniavę gerbūvininkai pasiners tame veltėdiš- 
kame miesčioniškume, kuris pakerta mūsų užsi
mojimus, žudo mūsų talentus ir silpnina net fi
zišką mūsų atsparumą. Liūdna, jei mūsų gabumus 
vilgo skausmo ašaros, bet dar liūdniau, jei juos 
aptaško pertekliaus taukai. 1964 metų spalių mė
nesio “Ateities” numeryje jaunosios kartos at
stovas skundėsi šiais žodžiais: “Atrodo, kad trem
tinių karta, laimingai išvengusi Sibiro, išlikusi 
gyva per karo audras... norėtų atsigriebti, nors 
prieš mirtį už visą prarastą laiką... Ta prasme 
studentija ir jos tėvų karta visai nesiskiria. Jei 
ir būtų kokių nors skirtumų, jie būtų tik skonio 
dalykas. Tėvai geria Asbachą, vaikai Scotch” 
(189 p.).

Niekas nereikalauja iš mūsų to, ko mes ne
galime duoti, tačiau be pasišventimo neapsieis, 
nes egzilis visuomet yra sinonimas aukai. Taip 
tremtį suprato kilniaširdis italų bėglys Mazzini. 
Jis emigraciją vadino sacrificio — šventa auka, 
dėl kurios jis pats išsižadėjo turto, visuomeniš
kos pozicijos, akademiškos garbės, net šeimyninės 
laimės. Gal tik retas bėglys gali pasižymėt tokiais 
privalumais; bet žinokime, kad juo mes panašes
ni į jį, tuo mes labiau atitinkame savo emigrantiš
kam pašaukimui.
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Žinant visa tai, nejaugi mes pav. galime lik
ti abejingi tam jaudinančiam šauksmui, kuris ne
seniai mus pasiekė iš Sibiro gilumos: “Mes Sibiro 
taigose esame pasmerkti už tai, kad mylėjome 
laisvę ir tėvynę Lietuvą. Bet jūs, būdami laisvame 
pasaulyje, pasilikite lietuviais ir šaukite pasauliui, 
reikalaudami Lietuvai ir jos vaikams laisvės!”. 
Atsiliepkime pozityviais, vieningai dirbamais dar
bais. Gerti tik kenčiančių sveikaton neužtenka, nei 
Asbachu, nei Scotchu...

II. Kalbos reikšmė egzilyje

Kadangi mes nežinome, kaip ilgai užsitęs ši 
pereinamoji mūsų egzilinė egzistencija, mes turi
me savo emigracijos užduotinį charakterį bei iš 
jo plaukiantį pareigingumo jausmą Lietuvai skie
pyti ir sekančiai kartai.

Tas tėra galima savo kalbos pagalba, nes ji 
pagrindinis bei savaimingas mūsų buities elemen
tas, ir dėlto tik jame gali išbujoti lietuviškumas. 
Jos išlaikymas bei puoselėjimas dėlto ir tampa 
esminga mūsų darbuotės sąlyga. Vadinasi, mes 
branginame savo kalbą ne vien dėl jos socialinės 
funkcijos, bet pirmoje eilėje dėl jos esminio cha
rakterio.

Reikia žinoti, kad tauta savo kalboje atku
ria pasaulį pagal jos būdą, jos savumus, ir tai, 
būtent, taip pilnai ir taip ryškiai, kad visas jos 
charakteris tyrai atsispindi kalboje. Neveltui dėl
to vokiečių poetas Arndtas tvirtino: “Kalbos gel
mėse užtinkame visus tautos savumus”.

Faktas, kad kalba skaisčiai apreiškia tautos 
charakterį, dar 18-ame šimtmetyje paskatino 
Herderį, Rygoje turėjusį progos susidraugauti 
su baltiečiais, statyti klausimą: “Ar tauta turi 
ką meilesnį už savo tėvų kalbą? Juk joje rasi na
cijos tradiciją, istoriją, religiją, visą jos širdį ir 
sielą. Tad kas iš jos atima kalbą, tas iš jos va
gia vienintelį... jos turtą”.

Praktiška išvada iš to aiški: “Jei tauta nori 
pasilikti ištikima sau ir savo paskirčiai, ji pirmų 
pirmiausia turi likti ištikima savo kalbai. Taigi, 
lietuvis tik tokiu ir bus, jei jis liks savo kalboje. 
Pereidamas į kitą idiomą, jis neigia savo prigim
tį, apleidžia savo dvasios pasaulį ir siekia būti 
tuo, kuo jis niekad nebuvo ir niekad būti negalės. 
Tad visai klaidinga manyti, jog esą galima kito
kio charakterio idiome įsipilietinti. Galima, žino
ma, savo kalbos sferą apleisti, bet negalima nau
joje rasti savo dvasios tėvynės. Visai aišku: Kas 
pereina į svetimą idiomą, tas pereina į svetimą 
pasaulį, kuriame tebus nekūrybiškas užklydėlis, 
nes nebeprabils savo prigimtimi, o tik savo liežu

viu. Skaudžiai tad apsigauna bėglys, manydamas 
esą galima keisti kalbas kaip pirštines.

Todėl sunku suprasti, kodėl kai kurie rašy
tojai ima rašyti svetima kalba. Jie turėtų žinoti, 
kad tuo apleidžia literatūrą, kurioje jie gali pir
mauti, ir persikelia į kalbą, kurioje tegalės ber
nauti.

Ryšium su tuo man rašė vienas jaunas lie
tuvis, Heidelbergo universiteto studentas: "Atsi
sakyti savosios kalbos reikštų atsisakyti visko, 
kas yra lietuviška, atsisakyti meno ir kitų kul
tūrinių vertybių, atsisakyti savęs. Juk mes esa
me dalis to viso! Be savo kalbos tauta yra bai
gusi egzistuoti. Tai būtų katastrofa, nes manau, 
kad tos vertybės, kurios lietuvių šimtmečių bė
gyje sukurtos, neturi žūti”.

Savo kalbos svarbumą dar padidina faktas, 
kad ji emigrantams yra tiltas į tėvynę, kuriai
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mūsų pastangos tebus naudingos, jei jų vaisiai nešami ten bendru visiems lietuviams idiomų.Aišku, kad kontaktui su mus apsupančiu pasauliu palaikyti, mes turime išmokti vieną kitą labiausiai paplitusių kalbų, ypač anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų. Dėlto pav. vokiškai kalbąs ba- zelietis išmoksta prancūziškai ir ženevietis vokiškai. Tačiau tuo abu manyte nemano dvasiniai persikelti j tuos idiomus.
III. Kūrybiškas poliarumasŠis sąlytis, žinoma, neturėtų būti vien fizinis ar socialinis, o ir dvasinis, nes ir tremtyje mes turime susipažinti bei pasinaudoti kitų kultūrų laimėjimais. Dėlto nesitrauksime baimingai j save, kaip šliužas į savo kiautą, neužsimūrinsime kokiame nors ghetto. Tai būtų tik pradžia dvasinio nuskurdimo, vedančio j nevaisingumą.Bet pasinaudoti nereiškia pasiduoti, šis praturtėjimas neturėtų mus užlieti, pridengti; jis tegali būti priedas, papildymas. Svetimybės tegali būti mūsų priešpolius, ir visas mūsų dvasinis darbas turėtų būti kūrybiškas su juo išsiaiškinimas. Vadinasi, tuos polius turi rišti įtampa, nes tik tokia, o ne pasidavimas sudaro šio santykiavimo vertę. Dėlto mes turime stiprinti savąjį polių ir gerbti svetimąjį. Iš to aišku, kad ir priešingam mūsų poliui tebus naudos, jei jis mumyse sutiks lygiavertį partnerį. Iš pasidavėlio dvasinės naudos nėra.Vienok, ar toks lygiavertis partneriškumas iš mūsų pusės iš viso yra galimas? Jis yra galimas, nes savo kultūrininkais tikrai pasiekėme tą lygį, kuris tam reikalingas.Partneriu mes kitiems galime būti jau vien tuo istoriniu nuopelnu, kad mes — kartu su kitais — apgynėme Vakaruose besivystančias kultūras nuo rytiečių — aziatų puolimų. Be tos mūsų aukos vargu ar Vakarai būtų galėję taip lengvai ir taip žavingai pražydėti. Tik dėlto, kad Lietuva buvo “didvyrių žemė”, anieji galėjo tapti kultūrininkų žeme. Atsiminkime, kad dar 17-to šimtmečio gale lietuviai — kartu su lenkais — nužygiavo į Austriją, idant gelbėtų Vieną nuo turkų.Bet lietuviai partneriais gali būti ir savo privalumais, be kurių jokia kultūra nėra galima — išvidinumu, taurumu, žmogiškumu, išmintimi, artimumu gamtai ir t.t. Sąskambis visų šių savybių savo laiku sukūrė žemės ūkio kraštui tipingą kultūrą, kuri vien jau savo žmogiškomis vertybėmis kur kas pranašesnė už grynai techniškos civilizacijos išmislus. Kaip tik tokiame laike, kada tokie išviršini laimikiai bando stelbti iš

vidinius žmogaus privalumus, šie įgauna nepaprastą reikšmę, nes kultūra plaukia iš kūrybiškos sielos, bet ne iš techniško aparato.Tą pabrėždami, mes visai nesiūlome sustoti prie senos patriarchališkos bei feodališkai nuspalvintos kultūros, o manome, kad senieji privalumai dabar turėtų puoselėti naują, daugiau miestelėniškai nuteiktą kultūrą, kuriai nebūtų svetimi nei tikri technikos laimėjimai; juk kultūringas žmogus pasižymi protingu pažangumu.Visai klaidingai savo patriotiškumą supranta tie, kurie iš kažkokio romantiško susižavėjimo mums pavyzdžiu stato “klumpėtąją motinėlę Lietuvą.” Palikime praeičiai, kas jai priklauso, ir realizuokime nūn savo tautos idealus pagal laiko reikalavimus. (Tą itin pabrėžiame tiems, kurie anksčiau niekad nesusidomėję kultūra, dabar tokia laiko savo skubiai prigrėbtais pinigais paauksuotą mužikiškumą).Mes galime būti partneriais ir savo kultūrininkais, kuriuos tauta Atgimimo ir paskui Nepriklausomybės laikais buvo išugdžiusi — tais Kudirkomis ir Čiurlioniais, Jakštais ir Matulevičiais, Maironiais ir Bučiais, Vydūnais ir Smetonomis, Šalkauskiais ir Dovydaičiais, Žemaitėmis ir Peč- kauskaitėmis bei tolygiais.Faktas, kad jie pirmoje eilėje reikšmingi savo tautai, nekalba prieš jų vertę, nes kultūrinis vertingumas pirmiausia matuojamas klausimu: “Kiek tauta yra puoselėjusi savo kultūrą?” Atsakymas mums nėra baisus, žinant tas žiaurias sąlygas, kuriose ji per šimtmečius turėjo vargti ir veikti.Be to, reikia žinoti, kad kelias į pasaulinę kultūrą visuomet veda per tautinę kultūrą. Šekspyras rašė ne pasauliui, o Londonui, ir Goethe tik Weimarui. Jų — lygiai kaip ir Dantės, Cervantes, Moliero ir dar daugybės panašių — laimė, kad jų kūrinius į pasaulį nešė jų plačiai pra- plitusi prigimtoji kalba. Tad, kuo mes kalti, kad pasaulis dar neatrado, sakysime, Čiurlionio ar Šalkauskio? Juk yra kultūros ir mažose tautose ir šalia Nobelio premijų.Mes taip pat galime būti partneriai ir tais savo kultūrininkais, kurie dėl nelemtos istorijos eigos apsireiškė per kitas nacijas ir per jas išgarsėjo: Kosciusko, Mickevičius, Narbutas ir dar eilė kitų per lenkus, Baltrušaitis (iš dalies) per rusus, Milašius per prancūzus, Stepun (Steponas) per rusus ir per vokiečius, Narutavičius per šveicarus ir t. t. — šioje vietoje pabrėžtina, kad lietuviai kitoms tautoms daug daugiau kultūrininkų yra davę negu jie iš kitų yra gavę, nes vokiečio
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dr. Jurgio Sauerveino (1831-1904) pradėta eilė 
dar trumputė. Ir apie tuos, kurie joje matomi, 
galima pasakyti, jog jų daugumas buvo susiža
vėję kalba, bendru gi tautos likimu mažai tesi
domėjo.

IV. Būtini klausimai
Tiems, kurie minėtus duomenis laiko dar 

per menku įnašu į kultūrą ir dėlto nėra visai lin
kę mums pripažinti lygiaverčio partnerio rango, 
mes čia statome kelius klausimus. Juos statome 
ypač mokslą einančiam jaunimui, laisvame pa
saulyje patekusiam į aukštą civilizaciją ir gal 
dėl to nevisai pajėgiančiam objektingai vertinti 
skausmingą Lietuvos kelią ir jame pasiektus lai
mėjimus. Taigi, klausiame

Ar daugiau galėjo padaryti tauta,
— kuri dar 1863 metais prieš okupantus tu

rėjo sukilti ir dėlto skaudžiai nukentėjo;
— kuri dar 20-to šimtmečio pradžioje dalį 

savo knygų turėjo spausdinti užsieniuose ir slap
tai pergabenti per sieną;

— kuri net dėl savo raidyno turėjo grumtis 

ti lietuviai iš okupanto starovierijos su jo graž- 
danka, iš jo neraštingumo bei mužikiškumo, iš jo 
platinamos girtybės, iš caristinės autokratijos bei 
komunistinės diktatūros ?

Nekaltinti reikia tėvų, o džiaugtis, kad jie, 
nepaisant barbariškų sąlygų, dar tiek sugebėjo 
nuveikti. Jūsų tėvams yra kuo džiaugtis; dėlto 
džiaukitės su jais ir jūs, jaunieji, ir ženkite drą
siai jų pramintais keliais — į savo kultūrą!

V. Kodėl

Galimas daiktas, kad dalis mūsų studen
tiško prieauglio, dėl suprantamų priežasčių dar 
nesugebančio apžvelgti visumos, vis tiek priskaito 
tautai, ką tegalima priskaityti toms žiaurioms 
apystovoms, kuriose ji per šimtmečius turėjo 
vargti, dėlko jaunieji dažnai palinksta į kitokią 
civilizaciją, kuri, išnešiojama plačiai praplitusios 
kalbos, jiems žada ir plačiau skambančią garbę.

Tačiau taip galvoją beveik visada apsirinka, 
nes istorija įrodo, jog ir dvasiniai išemigravę 
bėgliai net per kelias generacijas lieka bergždžiaisAR DAUGIAU GALĖJO PADARYTI TAUTA?

su caro galybe ir su jos brukama “graždanka”, 
ir tai būtent iki 1904 metų;

— kuri tik į galą 19-to šimtmečio galėjo 
džiaugtis atgimimą skelbiančiu laikraščiu “Auš
ra”, kurį iš Bulgarijos atvykęs Basanavičius su
manė Pragoję ir spausdino Ragainėje, paskui Til
žėje, vadinasi, užsieniuose;

— kuri niekad neturėjo to vidurinio mies
telėnų luomo, esančio idealaus tautos kultūme- 
šio, ir jo nei per trumpą savo nepriklausomybės 
laiką nespėjo išsiugdyti;

— kurios žemes dar 20-tame amžiuje nute- 
riojo dvi revoliucijos — 1904-05 ir 1917 metais;

— kurios kraštą tame pačiame amžiuje du 
pasauliniai karai pavertė kautynių lauku;

— kuri po 123 metų užtrukusios rusų oku
pacijos savo Nepriklausomybe tegalėjo džiaugtis 
vos 20 metų;

—kurios pirmas universitetas su dėstoma lie
tuvių kalba gyvavo vos 18 metų;

— kurios kraštas jau virš 20 metų vėl sveti
mų užgrobikų okupuotas;

- kurios žymiausia dalis kruvinu vargu 
išauklėtos šviesuomenės 1944 metais buvo išstum
ta iš tėvynės ir išblaškyta kuone po visą pasaulį?

Taigi, tokius klausimus statome ir laukiame 
teisingo atsakymo. Juk iš tikrųjų: Ko galėjo sem. 

ir dėlto savo prisitaikymu tik cementuoja tuos 
laiptus, kuriais kiti užkops į pasisekimą. Nejaugi 
Jūs norite pasitenkinti tik tuo? Žinokite, kad yra 
vaisingesnis bei garbingesnis kelias — tapti 
moksle ir iš viso kultūroje šeimininkais, savaran. 
kiškais kūrėjais.

Štai Jūsų užsimojimams kelios kuklios su
gestijos:

Kodėl paliekate kalbotyrą — lituanistiką ir 
bendrai baltistiką — dirvonuoti? Juk nežiūrint 
mūsų filologų atsidavimo mums vis dar trūksta 
aibė studijų, tiksliai nucharakterizuojančių lietu
vių kalbą bei iškeliančių jos analitinį pobūdį, ją 
taip ryškiai išskiriantį iš visų kitų indo-europie
čių idiomų. Ir toliau — kas dar toliau pabrėš jos 
skirtumus nuo slavų kalbų?

Kur šventos atminties Vilniaus arkivyskupo 
Matulevičiaus biografija? Kur Bučio teologija?

Dirvonuoja ir literatūros mokslas. Kodėl 
Jums rašyti šimtąją knygą apie Hamletą, jei ga
lite rašyti pirmąją apie savuosius, pradedant Ku
dirka, baigiant (kol kas) Brazdžioniu bei jo tiek 
skaitlingais, kiek kūrybiškais Parnaso kolegomis?

Kodėl neišleidžiame Šalkauskio raštų, kurie 
sudarytų tvirtą išeities tašką naujiems apsvarsty
mams?

Kodėl mums vis įbesti akis į tokią Dewey’o
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pedagogiką, kur atiduodame Pečkauskaitę, didžią 
Foersterio sekėją bei sulietuvintoją užmiršimui?

Kodėl mes nedažniau įžengiame į begalinius 
Lietuvos istorijos plotus, kur nuo Mindaugo I-jo 
iki rūsčių mūsų dienų mus laukia nesuskaitomi 
darbai?

Kodėl taip menkai domimės lietuvių tautai 
sprendžiamos reikšmės turinčia, Pakšto taip pa
gaunančiai išgvildenta geopolitika? Ir norime už
miršti ir Lietuvos kraštovaizdį taip uoliai tyrinė
jusį Kolupailą ? —

Taip mes galėtumėme apžvelgti visas moks
lo šakas bei kultūros sritis ir visur užtiktumėme 
neaprėpiamus plotus. Tikrai. Kodėl juos palikti 
dirvonuoti ? —

Ir kodėl Jūs norite pasitenkinti menkomis 
vietelėmis, kur Jūs, it kampininkai, tik kitiems 
padėsite jiems rūpimus darbus? Tuo tik išnyksi
me išnašose tų veikalų, kuriems kiti duos savo 
vardą ir iš kurių jie vieni turi naudą. Anksčiau 
priverstinai ėjome baudžiavą savo žagre; kodėl 
mums dabar savo noru eiti “baudžiavą” savo 
plunksna?

Gal ne vienas iš Jūsų, jaunieji, jau skundė
si, jog sąrašas didžių tautiečių vardų per trum
pas ir be pasaulinio garso. Bet kas Jums trukdo 
prailginti tą sąrašą savo vardu? Vaikai, sakoma, 
gudresni už tėvus, kadangi gali naudotis šiųjų 
darbais. Įrodykite šio posakio tikrumą!

Tai yra kūrybiškas kelias, kuris garbingai 
skiriasi nuo bergždžio aimanavimo bei sarkastiš
ko tėvų bei tėvynės atmetimo, kas tik veda į leng
vapėdišką svetimybių pervertinimą. Prof. Šal
kauskis, jei jis dar būtų gyvas, įtikimiausia apie 
tokį kratymąsi savęs sakytų: “Žmogus gali savo 
tautinę prigimtį paneigti, bet jis jos negali pa
keisti”. O jo kolega Dovydaitis tiesiog išrėžtų: 
“Jei višta užgimsta arklių tvarte, ji vis dėlto 
lieka višta”.

VI. Elito reikšmė

Kadangi mūsų pareigos Lietuvai bei lietuviš
kumui neapsieina be aukų, ne visi nori ar nepa
jėgia savyje išugdyti tą aukos dvasią, ko pasek
mėje jų tautiškumas ima šlubuoti. Kadangi ir 
svetima aplinka su jos gundančiomis įtakomis 
tokius itin veikia, daugelis nutrupa nuo bendro 
kamieno.

Nors tai ir liūdnas reiškinys, jis vis dėlto 
negali mus išgąsdinti ir tuo pakeisti mūsų atspa
rumą, nes istorija iškalbingais pavyzdžiais įrodė, 
kad visi didžiuliai bei reikšmingi darbai buvo dir

bami ne masių, o mažumų, ne gausingųjų, o elito. 
Substancija visuomet gryniausia yra branduoly
je. Dėlto ir istorijos vyksmus lemia ne kiekybė, 
o kokybė.

Taigi, nors mes ir esame įsitikinę demokra
tai, mes vis dėlto žinome, kad ir demokratija ne
apsieina be vadų, sugebančių atspėti liaudies vil
tis, suvokti jų lūkuriavimus ir pajėgiančių vesti 
žmones prie jų tikslų. Masė visuomet yra stang
ri ir dėlto reikalinga dvasios aristokratų, jaučian
čių atsakomybę tiems, kurių priešakyje jie yra 
atsistoję.

Žinodami, jog sprendžiamąją rolę visada vai
dino ir vaidins ne maior pars, o sanior pars, mū
sų žymiausios pastangos turėtų būti nukreiptos 
į sudarymą tokio įsitikinusio elito, tokio neįvei
kiamo kadro.

Mokslus einą savaime priklauso prie kandi
datų į tokį elitą, nes galimybė studijuoti ir tuo 
iškilti aukščiau kitų visuomet yra brangi privi
legija. Už ją reikia mokėti — mokėti savo uolu
mu studijose ir savo ištikimybe tautai. Studentija 
su moksleivija yra sau lygaus neturįs elitas. Bū
kite verti tos savo išimtinos padėties! —

Šitaip pabrėždami rinktinės svarbą, mes vis
gi neišleidžiame iš akių nei masės, nes lygiai 
kaip mes žinome, jog masė be vardo lieka iner
tiška, mes ir žinome, jog vadas be masės lieka 
be gilesnės įtakos. Dėlto mums visuomet turi rū
pėti ir imigrantiška visuma.

Mums gaila kiekvieno, kuris apleidžia mūsų 
eiles ir dėlto jam atidengsime visą jo elgesio ža
lą, nes jis turi žinoti, jog jis savo dezertyravimu 
visai nestiprins kitų, tik silpnins save. Tautiečių 
tarpe jis yra svarbus bent savo lietuviškumu, su
tirštinančiu tautos žymes, svetimiems gi jis tėra 
žaliava, besielė plyta kitų mūruose. Bet kas jau 
norės būti trąša kitai kultūrai, jei jis gali tapti 
savo kultūros kūrėju?

Nors mes ir negalime būti abejingi atsito
linančio brolio likimui, mes vis dėlto nebūkštauja- 
me žengti savo keliu ir mažame pasiryžėlių bū
ryje.

Ką sugeba daryti viena vienintelė asmenybė, 
jei ji visas savo jėgas besąlyginiai pašvęs emigra
cinei savo užduočiai, iškalbingai rodo čeko Jono 
Komenskio (1592-1670) pavyzdys. Eidamas 28- 
tus metus jis buvo priverstas apleisti savo tėvy
nę, kuo prasidėjo jo iki karsto lentos nesibaigian
ti odisėja po visą Europą. Nors jis tuo ir pateko 
į vis naujų kultūrų orbitą, jis vis dėlto joms ne
pasidavė. Komensky (Comenius) mirė Amsterda-
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me kaip tikras patriarchas savo krašto, kurio po 
ištrėmimo daugiau nebeišvydo.

Nors rutinoje sukalkėję ir dienos interesuo
se paskendę politikieriai beveik visą jo darbuotę 
laikė bergždžia, ji iš tikrųjų buvo tas grūdas, iš 
kurio ilgainiui vėl išaugo tautos laisvė. Štai ką 
gali net pavienis bėglys, jei jis supranta užduotinį 
savo tremties charakterį!

VII. Mūsų padėtis naujame žemyne

Linkę pasiduoti nutautinimui dažnai teisina
si šitaip: “Ir kitų tautų atstovai duodasi sutirpi
nami šitame sutirpinimo katile. Kodėl mes vieni 
turėtumėme elgtis kitaip negu skandinavai, olan
dai, belgai, šveicarai ir kuone visi kiti?” Bet ši
toks klausimas yra ne kas kita kaip sofistiškas 
savęs apgaudinėjimas, nes anieji šion atvyko sa
vo noru normaliu keliu iš krašto su normaliu gy
venimu, į kurį bet kada normaliai vėl gali grįžti. 
Iš tikrųjų, kodėl iš Tell’io šalies atkeliavęs netu- 

kurį taip pagaunančiai nušviečia Kazys Girtau
tas savo knygoje apie bėglį.

Iš tiesų: Bėglys — pasiryžėlis — tai visų 
bėglių teigiamiausias, kūrybiškiausias. Jis ir ne
įprastose, net priešingose sąlygose nekapituliuo
ja, tik dar tvirčiau užsimoja, nes tremtis jam tė
ra kitas tėvynės vardas. Viltis neša jo darbus, 
nes ji viena turi sparnus. Dėlto visa jo veikla yra 
“ne kas kita, kaip savęs apsireiškimas svetimame 
pasaulyje dėl savo pasaulio” (101 p.).

Bėglys — pasiryžėlis tai nėra kokios nors 
perkaitintos vaizduotės vaiduoklis — jis tikrai 
gyvuoja ir savo pasišventimu bei energija lemia 
tremties likimą, kala net istoriją. Prisiminkime 
tik 1915 metais savo noru į Angliją išemigravusį 
slovaką Janą Masaryką. Jei tuomet koks nors 
smalsus žurnalistas jį Londono geležinkelio sto
tyje būtų paklausęs, kam jis apleidęs savo kraštą, 
jis įtikimiausiai būtų atsakęs: “Ogi tam, kad 
sutriuškinti Austrijos-Vengrijos galybę ir savo

LAISVES IDEALUI DUOKIME SPARNUS

retų susilieti su Lincolno idėjų išpažintojais? 
Mūsų gi situacija iš esmės kitokia: mes naujojo 
kontinento laisvės idealui turime duoti lietuviš
kus sparnus.

Išlaikymą savo tautiškumo silpnavaliai, opor
tunistai bei jų srovėje beplaukią abejingieji ir 
drungnieji dažnai laiko nelojalumu tiems kraš
tams, kurie mus priėmė. Bet ar yra pvz. ko ame- 
rikoniškesnio už Washingtono, Lincolno ir Ken
nedy idealų nešimą pavergtoms tautoms? Ir kas 
galėtų mums užmesti, kad tuos idealus išpažįsta
me tokia dvasia ir duodame jiems tokią formą, 
kurios atitinka tautai, kurią norime išlaisvinti?*

VIII. Ryžkimės

Baigdami savo samprotavimus, mes dar kar
tą turime prisiminti, jog mūsų tremtis nėra vie
nintelis šios rūšies išvykimas iš savo krašto ir 
kad kuone kiekviena Europos tauta kada nors 
buvo išmurkdyta tokiame prakaito, ašarų ir krau
jo klane — vakar kitos, šiandien mūsų. Negalė
dami išvengti tokio bandymo, mes turime steng
tis jį išlaikyti garbingai. Dėlto šioje lemtingoje 
valandoje ir kilniai atsakome į klausimą “Pasi
ryžti ar pasiduoti?” ir parodome tą pasiryžimą, 

tėvynei vėl atkovoti laisvę, kuri 1620 metais iš 
jos buvo paveržta!’’Bet kaip vienas tik žmogus 
galėjo išdrįsti imtis tokio milžiniško darbo? Dėl
to, kad jis žinojo šventą savo pareigą gimtinei. 
Dėlto jis — visų tvirtos valios tautiečių remia
mas — ir laimėjo. Kodėl tad ir ne mums grumtis 
su panašia galybe su tuo pačiu pasiryžimu? Do
vydai nėra įveikiami, jei jie įkūnija neįveikiamą 
laisvės idealą. —

Išvesdama mus į laisvę, Apvaizda savo pa
darė; gyvendami laisvėje nūn padarykime savo 
ir mes!

* Kadangi tenoriu principus nustatyti, čia neįsilei- džiu j organizacines smulkmenas, apie kurias dar anksčiau yra rašiusi visa eilė mūsų veikėjų. Atsiminkime tarp kitų tik Girniaus veikalą apie “Tautą ir tautinę ištikimybę”.
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moterystės simbolis
DIEVO SANTYKIAMS SU ŽMOGUMI IŠREIKŠTI

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC

Ateitininkų gavėnios semina
re Chicagoje man teko skaity
ti paskaitą tema: teologijos 
žvilgsnis į vyro ir moters meilę. 
Po paskaitos aš gavau panelės 
Skirmuntaitės laišką, prašantį 
išplėsti mintį apie moterystės 
meilės pritaikymą žmogaus san
tykiams su Dievu. Paskaita buvo 
išspausdinta Laiškuose Lietu
viams ištisai, dėl to jos minčių 
aš čia nenoriu kartoti. Besido
mintieji ją gali rasti ten. Čia aš 
noriu sustoti tik prie panelės 
Skirmuntaitės klausimo. Kad 
klausimas būtų aiškesnis, čia 
pridedu jos laiško tekstą.

Gerbiamasis Tėve,

Begalvojant apie girdėtą Jū
sų paskaitą, kilo mintis, su ku
ria norim į Jus kreiptis. Paskai
toje daug kartų keliat mintį, 
kad vedybos yra gera analogija 
Dievo santykiui su žmogum. Ar 
negalima iš to daryti ir kaiku- 
rių išvadų? Pavyzdžiui, į vedy
bas nesinori žiūrėti kaip į ko
vą su vienas kito atsibodimu 
per metų metus — nori tikėti, 
kad kartu gyvendami du žmo
nės kas kart giliau vienas ki
tam atsivers. Ar nebūtų galima 
tai pritaikyti ir žmogaus san
tykiui su Dievu: vietoj į gyve
nimą žiūrėti kaip neišvengiamą 
tolimą nuo Dievo, kuris buvo 
arti vaikystės metais, ar nebū

tų prasminga gyvenime irgi 
kaip nors matyti žmogaus Die
vui (ir Dievo žmogui?) atsi
skleidimą ?

Aušrelė Skirmuntaitė

Gerbiamoji Panele,

Aš galiu tik pasidžiaugti, kad 
geresnio savo minčių supratimo 
aš ir negalėjau tikėtis. Abi Jū
sų mintys man yra priimtinos. 
Į vedusiųjų gyvenimą dera žiū
rėti kaip į vyro ir moters vis di
dėjantį atsivėrimą. Šis didėjan
tis atsivėrimas, savo ruožtu, yra 
simbolis vis didėjančio žmogaus 
atsivėrimo Dievui.

Pirmiausia sustokime trupu
tį prie šeimos meilės didėjimo. 
Šiuo reikalu man prisimena 
prieš kokią trisdešimt metų gir
dėta prof. J. Ereto mintis, pa
sakyta jo literatūros istorijos 
paskaitose Kauno universitete. 
Reikia pasakyti, kad jis buvo 
įkvėptas profesorius, sugebąs 
giliai įžvelgti ir įspūdingai iš
sireikšti. Jis sugebėdavo į kū
rinius pažvelgti ne tik iš to, kas 
juose buvo pasakyta, bet ir iš 
to, kas juose buvo nedasakyta. 
Taip jis, kalbėdamas apie ro
manų epochą literatūroje, at
kreipė mūsų dėmesį į tai, kad 
romanai paprastai baigiasi ve
dybomis. Po ilgesnių ar trum
pesnių klaidžiojimų du žmonės 

randa kelią į šeimą ir tokiu bū
du romaną užbaigia. Prof. Ere
tas tuo tarpu kėlė mintį, kad 
čia yra didelis nesusipratimas. 
Vedybomis meilė nesibaigia, bet 
tik prasideda. Tik čia prasideda 
tas ilgas vienas kito atradimo 
kelias, pilnas didesnių ir daug 
gilesnių nuotykių bei įtampų, 
negu priešvedybinis gyvenimas. 
Prof. Eretas kaltino romanų 
autorius, kad jie meilės pasa
ką nutraukia ten, kur ją reikia 
pradėti. Jie sustoja ant meilės 
slenksčio.

Mums gali kilti klausimas, 
kodėl rašytojams taip išeina. 
Turbūt taip jiems įvyksta dėl 
to, kad kūrėjai nedrįsta pasek
ti toliau meilės keliu, kuris ne 
kartą iškyla labai aukštai. Ten 
yra daug labai pavojingų per
ėjimų, bet ten yra ir labai pla
čių lygumų, kuriose vyksta mei
lės gyvenimas.

Atsibodimas, apie kurį Jūs 
kalbate savo laiške, yra viena iš 
tų sausrų, kurias tenka vedu
sioms pereiti. Tačiau po šio at- 
sibodimo, tarsi kokios dykumos, 
vedusieji atvyksta į naujas oa
zes, kuriose jie randa vienas ki
tą naujose aplinkybėse. Jie ran
da vienas kitą savo vaikuose ir 
Jūs klausiate, ar žmogaus san
tykis su Dievu gali taip augti, 
kaip šeimyninio santykio meilė. 
Šitoks klausimo pastatymas liu-
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savyje pačiuose, labiau gyvenimo 
subrandintoje ir praturtintoje 
formoje.

Vedusiųjų meilė, kaip Dievo ir 
žmonių meilės simbolis, ypač iš
ryškėjo pranašų laikais. Prieš 
tai tokiu simboliu buvo Dievo 
sutartis su tauta, daugiau pa
naši į politinę (Tai ypač išryš
kėjo šiomis dienomis, kai at
rasta Hititų imperijos sutartys 
su vasalais, darytos 14 ir 13 
šimtmečiais prieš Kristų. Die
vo sutarties su tauta sąlygos 
mums yra žinomos dešimt Die
vo įsakymų formoje. Žiūr. R. A. 
F. MacKenzie knygą: Faith and 
History in the Old Testament, 
38-9 pusi.). Tačiau nuo pranašo 
Ozėjo laikų vyro ir moters išti
kimybė yra Dievo ir tikinčiojo 
ištikimybės simbolis. Ši šeimi
nės sutarties simbolika yra la
bai spalvinga Senajame Testa
mente. Ozėjui tai reiškia Dievo 
įsakymą laikyti ištikimybę ne
ištikimai žmonai. Pranašui Eze- 
kieliui dvi ištvirkaujančios se
serys vaizduoja dvi neištikimas 
žydų valstybes: Judą ir Izraelį. 
Nepaisant jų nedorumo, Dievas 
savo ištikimybę joms laiko. 
Giesmių Giesmės knygoje šis 
simbolis yra išreikštas tiesiog 
jausmine jaunavedžių meile. 
Pas pranašą Jeremiją ši tema 
prieina iki nuostabios tos mei
lės realybės, moters susijungi
mo su Dievu. Jis pranašiškame 
vaizde kalba apie “moteriškę, 
kuri apsups vyrą”. Tai bus kaž
kas visai naujo: “Viešpats su
tvėrė naują dalyką žemėje” (31, 
22). Krikščioniškoji tradicija 
šiuos žodžius supranta apie Die
vo žodžio įsikūnijimą Marijoje.

Taigi moterystės simbolio 
prasmė Senojo Testamento re
ligijoje nekelia jokių abejonių, 
dija, kad jūs tikite, jog vyro ir 
moters santykis šeimoje yra 
kas kart didėjantis vienas ki
tam atsivėrimas. Tai yra labai 

gera prielaida šio klausimo 
svarstymui. Deja, ji praktiš
kai ne kiekviename atvejyje 
yra. Ne kartą vedusieji pasine- 
ša nesulaikomo vienas nuo kito 
tolimo kryptimi. Tačiau pasili
kime prie Jūsų klausimo pasta
tymo.

Atrodo, kad Jūs turite labai 
aukštą pažiūrą į vaiko religiją, 
bet kiek abejojate suaugusio 
žmogaus religine pažanga. Rei
kia sutikti, kad vaiko religija 
yra nuostabi savo pilnumu. Joje 
telpa viskas. Vaikas yra puikus 
tikintysis ir net, tam tikra 
prasme, gilus teologas. Atsimin
kime tik jo nuolatinius klausiPASIJUNTAME TUŠČIOMIS RANKOMIS
nėjimus : o kodėl vienas ar kitas 
reiškinys yra taip; o kodėl sau
lė šviečia; kodėl mėnulis eina 
kartu, kai mes einame ir t. t. 
Visi šie klausimai liudija, kad 
vaikas nesitenkina paviršuti
niais atsakymais, bet ieško vi
sų dalykų priežasties. Tačiau 
vaikas savo religijos dar nėra 
paliudijęs. Vaiko religija dar 
nėra išaugusi į pilną žmogaus 
gyvenimą, taip kaip gilė dar nė
ra išaugusi ąžuolu.

Jums rūpi, kad žmogaus gy
venimas nebūtų neišvengiamas 
tolimas nuo Dievo, su kuriuo 
būta arti jaunystėje. Norėdami 
suprasti, kad tai yra galima, 
mes turime suvokti, kas yra gy
venimas. Jis yra ne tik tiesi li
nija, einanti aukštyn, bet ir 
tam tikra krizių eilė. Žmogus 
atsisako savo vaikystės; jis at
sisako savo jaunystės; jis pa
galiau atsisako ir viso savo že
miškojo gyvenimo, pereidamas 
amžinybėn, šios visos žmogaus 
gyvenimo fazės yra vertingos 
savyje ir vertos pilnutinio joms 
atsidėjimo, bet jos nėra galuti

nės mūsų gyvenimo vietovės; jos 
tik stotys.

Taigi, nors mūsų gyvenimas 
visada yra to paties “mūsų”, ta
čiau jis kopia kažkokiais laip
tais. Dėl to žmogus niekada ne
gali jaustis tikru gyvenimo eks
pertu. Jam vis tenka pradėti iš 
naujo. Kiekvienas naujas mūsų 
darbas, kiekviena nauja situaci
ja yra tokia pradžia. Dėl tos 
priežasties susidaro įspūdis, kad 
mes tikėjime pažangos nedaro
me. Bet iš tikrųjų, jeigu mes 
einame per tuos gyvenimo “šliu
žus” ir jei juos išgyvename ne
prarasdami tikėjimo, mes vis 
plačiau, nes vis naujais atžvil

giais, atsiveriame Dievui ir Die
vas mums. Kiekviena nauja si
tuacija plėšo mūsų siaurumas 
ir, išgyventa tikėjimo dvasioje, 
yra atgaila už mūsų nuodėmes.

Į jūsų klausimą dėl to galima 
atsakyti principiniu: taip. Žmo
gus ir Dievas ilgainiui vienas ki
tam plačiau atsiveria. Bet tie 
atsiskleidimo keliai ir lūžiai yra 
tokie paprasti, kad pačiam 
lengva jų nepastebėti. Jie yra 
neprieinami pašaliečio stebėji
mui. Dėl to sunku yra būti šių 
religinių aukštumų psichologu 
ir tuos reiškinius aprašyti, ar 
nustatyti jų dėsnius. Daugu
mas, kas tai bandė padaryti, iš
ėjo su didesniais ar mažesniais 
nepasisekimais. Dėl to kiekvie
nam pačiam reikia atsidėti savo 
santykių su Dievu narpliojimui 
ir aiškinimui. Viena, ko reikia 
saugotis, tai nusimanymo, kai 
viena po kitos žūva mūsų iliu
zijos, kai mūsų dorinės pastan
gos atsako ir mes pasijuntame 
tuščiomis rankomis. Tada kaip 
tik Dievas su naujo pobūdžio 
malone yra čia pat prie mūsų.
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s u važia vimas 
kalba 
apie bažnyčią

Jau kelinti metai John A. 
Ryan Foram Chicagoje gyve
nantiems duoda progą išgirsti 
pasaulinio garso teologus. Prieš 
pora metų paskaitą skaitė kun. 
Hans Kueng, gi šįmet balandžio 
22 dieną McCormick Place salę 
užpildė didelis būrys seselių, 
klierikų ir pasauliečių pasiklau
syti tėvo Bernard Haering pa
skaitos.

Tėvas Haering priklauso re- 
demptoristų vienuolijai. Šiuo 
metu jis yra moralinės teologi
jos ir pastoralinės sociologijos 
profesorius Laterano universi
tete. Bažnyčios Susirinkime jis 
yra ekspertas teologinėje komi
sijoje ir sekretorius komisijai, 
kuri ruošia schemą “Bažnyčia 
moderniajame pasaulyje”. Yra 
parašęs kelias svarbias knygas 
moralinės teologijos klausi
mais ; anglų kalboje neseniai at
spausdinta jo knyga Christian 
Renewal in a Changing World. 
Jo išvaizda: aukštas, liesas, 
baltaplaukis. Klausyti nenuobo
du, nes kalbą paįvairina teolo
ginio atspalvio anekdotais.

Paskaitos tema — “Bažnyčia 
Vatikano II šviesoje”. Paskuti
nės trečiosios Susirinkimo se
sijos dienos daugeliui atnešė 
nusivylimą, nes buvo atidėta re
liginės laisvės deklaracijos 
svarstymas. Haering nėra nusi
vylęs — priešingai, jis buvo nu
džiugintas savaime kilusiu da
lyvių daugumos reikalavimu 

laisvės deklaraciją svarstyti. 
Jam atrodo, kad stipri religinės 
laisvės deklaracija būtų be 
prasmės, jei jos dvasia nesiek
tų kitų Susirinkimo priimtų 
konstitucijų. Haering todėl 
klausia: ar mes galime rimtai 
kalbėti apie religinės laisvės 
deklaraciją? Jis atsako: taip, 
nes laisvės dvasią Susirinkime 
jau išreiškia priimtoji deklara
cija apie ekumenizmą. Kyla 
klausimas: ar neseniai paskelb
toji Susirinkimo konstitucija 
apie Bažnyčią taip pat išreiškia 
krikščioniškosios ir žmogiško
sios laisvės dvasią? Paskaitą 
Haering ir skiria atsakyti šiam 
klausimui. Atsakymui “taip” 
duomenų randa konstitucijoje: 
pereinama iš individualizmo į 
solidarumą, suderinamas kole- 
giškumas su autoritetu, įžvel
giama didesnis Šventosios Dva
sios vaidmuo, tuo pačiu duoda
ma didesnė reikšmė Šventosios 
Dvasios dovanoms tikintiesiems 
(charismata).

Solidarumo namai

Haering teigia, kad individua
lizmas yra priežastis, kodėl per 
paskutinius šimtmečius laisvė 
Bažnyčioje nebuvo labai ryškiai 
matoma. Pavyzdžiais ima Tho
mas a Kempis ir Martyną Liute
rį: pirmasis savo knygoje “Kris
taus sekimas” sako, kad jis jau
čiasi esąs menkesnis žmogus, kai 

būna žmonių tarpe, antrasis nori 
pats atrasti Dievo gailestingu
mą. Prieita prie to, kad net į 
Dievo įstatymus pradėta žiūrėti 
kaip į individo varžymą: religija 
buvo vidinio gyvenimo sritis, ku
ri buvo stengiama apginti nuo 
betkokio išorinio absoliutizmo.

Su popiežium Jonu XXHI į 
Bažnyčią įeina šviežias oras: 
džiaugsmas, laisvė, iniciatyva. 
Tam didžioji sąlyga: solidaru
mas. Visi dalinamės savo našta 
vieni su kitais. Konstitucijos 
septintasis skyrius pabrėžia ry
šį tarp laisvės ir solidarumo. As
mens turimos dovanos neslopina
mos — jos randa vietą bendruo
menėje. Dievas vadina kiekvie
ną jo paties vardu. Tridento Su
sirinkimas apibrėžia ir Bažnyčią 
kaip convocatio — Dievo krivu
lę.

Konstitucija žvelgia į katali
kybę kaip į solidarumą — ne 
į durų užrakinimą. Kur yra so
lidarumas, ten Bažnyčia pasi
tiki tikinčiaisiais. Haering klau
sia: kaip išaugs subrendę krikš
čionys, jei nebus laisvės pačioje 
Bažnyčioje?

Kolegiškumas

Trečiasis konstitucijos sky
rius kalba apie vyskupų kole- 
giškumą Bažnyčios valdyme. 
Kolegiškumas nesąs naujas da
lykas — tik Europos istorinės 
aplinkybės (politinis absoliutiz-
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mas) padarė kolegiškumą neiš
sivysčiusiu kraštu.

Susirinkime buvo jaučiama 
įtampa tarp dviejų kalbų: juri
dinės (galios kalbos) ir Eucha
ristinės bendruomenės kalbos. 
Skirtingas šių dviejų sparnų 
žvilgsnis į kunigystę, kaip tar
navimą (ministerium). Todėl 
kai kurie turėjo vargo dėl apaš
talų kolegijos sąvokos, nes tai 
nėra juridinė sąvoka, ši kolegiš- 
kumo sąvoka turės atgarsio vi
sam Bažnyčios gyvenime — po
kalbis tarp vyskupų pereis į po
kalbį tarp vyskupų ir kunigų, 
tarp klebonų ir asistentų, tarp 
vikaro ir pasauliečio. Kolegiš- 
kumas reikš, kad nebus baimi
namasi įvairumo, nes įvairumas 
praturtina. Pagal Haering, kita 
kolegiškumo išvada yra autori
teto sąvokai: autoritetas nėra 
savos valios užmetimas kitiems 
— autoritetas nėra reikalavimas 

turėti paskutinį žodį — tai dau
giau yra bendras siekimas, kar
tu klausymasis.

Šventoji Dvasia

Šventasis Paulius sako: “Kur 
yra Viešpaties dvasia, ten yra 
laisvė”. Ketvirtasis konstituci
jos skyrius teigia, kad Bažny
čia yra gyvoji Dievo šventovė 
— Šventoji Dvasia gyvena joje 
ir duoda savo dovanas tikintie
siems. Konstitucijos skyrius 
apie pasauliečius pastebi, kad 
kaip tik per šias skirtingas do
vanas Šventoji Dvasia suvienija 
Bažnyčią. Dėl to Bažnyčia nie
kuomet neturi sielotis dėl įvai
rumo.

Šventoji Dvasia skatina es
chatologines dorybes: viltį ne 
tik sau, bet ir kitiems, budru
mą laiko ženklams, kad pama
tytume progas, kurias mums 

Dievas yra paruošęs. Krikščio
nio laisvė mumyse bus nevai
singa, jei jos neperkelsim ir į 
visuomenės struktūras. Negali
ma atskirti dvasios laisvės ir 
žmogiškos laisvės. Dievo viešpa
tavimas visose gyvenimo srity
se nereiškia Bažnyčios valdžios 
pasaulyje. Bažnyčia yra pasau
lyje tarnauti, o ne valdyti. Ti
kintieji turi su pasitikėjimu kal
bėti su ganytojais kaip su bro
liais. Visi turi teisę ir pareigą, 
sako Haering, viešai kalbėti apie 
tai, kas liečia Bažnyčią. Tai turi 
būti daroma tiesoje, su drąsa, iš
mintimi ir Viešpaties meile. Tie
sa ir drąsa gali pasirodyti pavo
jingos, bet, antra vertus, Hae
ring žodžiais, “jei esi kapuose, 
tik tada esi tikras, kad nereikės 
mirti”. Tik laisvėje kiekvienas 
tikintysis galės gyventi Kris
taus gyvenimą.

A. A.

zituearai
Ant kelių vandenynų supaisi,
Žuvėdra balta? Tavo sparnas grakštus
Nurėžė ne vieną padangę,
Pakeldamas žvejo akis link žalsvų horizontų,
Ar svajotojo veidą
Link virpančios saulės.

Pasakyk, ar tiesa,
Kad tas pat vandenyno plakimas
Aidi kiekvieno žmogaus širdyje
Tuo pačiu nesibaigiančiu ritmu:
Ar kad smėlis visų pajūrių
Dievo rankos šventos palytėjimu šiltas?

Pasakyk man, žuvėdra,
Nes tu atradai tarp dangaus ir tarp jūros 
Savo Šventąją Žemę.

Sesuo M. Antanina, F.M.M.
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religinio 
susikaupimo 
dienos 
Vokietijoje
Dar pavasaris Vokietijoje nebuvo 

galutinai prasiskynęs kelius, garsio
sios Bergstrasses pakraščiais medžiai 
buvo bepradedą sprogti, o žolė pa
sistiepusi lingavo vėjo pučiama, tai 
tada Vokietijos lietuviai studentai 
rinkosi Vasario 16 gimnaziją Huet- 
tenfelde, religinio susikaupimo die
noms.

Vokietijos Studentų Ateitininkų 
Sąjungos Valdyba ėmėsi ruošti su
sikaupimo dienas, nežiūrint to, kad 
Vokietijoje kasmet vyksta įvairūs ki
ti parengimai ir kad studentų tarpe 
jaučiamas tam tikras abejingumas vis 
naujų suvažiavimų atsiradimui. Betgi 
religinio susikaupimo dienos esti ki
tokio pobūdžio negu šiaip suvažia
vimai, todėl buvo tikėtasi, kad šis 
pirmas bandymas pavyks.

Tiesa, buvo kviesti visi Europos 
katalikai studentai, bet jau iš anksto 
nebuvo daug vilčių, kad iš toliau kas 
atvažiuotų. Visgi iš Paryžiaus atva
žiavo keturi, iš Romos vienas, kiti 
iš Vokietijos. Viso arti 30 žmonių. 
Nuolatos dalyvavo 24 studentai, ki
ti dėl įvairių priežasčių tedalyvavo 
pirmose arba paskutinėse dienose.

Trečiadienio (14.4) vakarą vi
siems susirinkus įvyko oficialus su
važiavimo atidarymas. VSAS pirmi
ninkas V. Bartusevičius pasveikino 
visus atvykusius, jų tarpe svečius J. 
E. vysk. dr. Pr. Brazį, MIC, Lietu
vių Katalikų Sielovados Vokietijoje 
Direktorių tėv. A. Bernatonį, Gimna
zijos Direktorių ir Krašto Valdybos 
Vicepirmininką kun. B. Liubiną, Ro
mos ateitininkų atstovą kun. K. Že
maitį, Vasario 16 Gimnazijos Moks
leivių Ateitininkų Dvasios Vadą kun.

J. Riaubūną ir pirmininkę V. Endriu- 
kaitę. Taip pat pirmą kartą dides
niam susirinkimui buvo pristatytas 
naujasis VSAS Dvasios Vadas kun. 
Vingaudas Damijonaitis, ant kurio 
pečių taip pat gulėjo ir didelė šio su
važiavimo rengimo naštos dalis. Po 
trumpo susikaupimo dienų apibūdini
mo sekė sveikinimai. Kalbėjo tėv. A. 
Bernatonis, kun. B. Liubinas ir kun.
K. Žemaitis, kuris šalia savo, Itali
jos ateitininkų, perdavė ir At-kų Fe
deracijos Vyriausios Valdybos svei
kinimus. Tada J.E. vysk. dr. Pr. Bra
zys, MIC perėmė visą tolimesnę su
sikaupimo dienų eigos valdžią į sa
vo rankas.

Rekolekcijos prasidėjo trečiadienio 
vakarą ir tęsėsi iki penktadienio va

karo. Viso turėta 8 konferencijas ir 
mąstymus ir vienas laisvas diskusijas. 
Ekscelencija, studentams atitinkan
čiame lygyje, ramia ir vaizdžia kalba 
palietė visą eilę tikėjimo pagrindų, 
nevengdamas ir kai kurių šiais lai
kais iškilusių aktualių klausimų.

Tarp konferencijų vyko Didžiosios 
Savaitės liturgija. Didžiojo Ketvirta
dienio vakare šv. Mišios buvo lai
komos nauju būdu koncelebruojant 
J.E. vysk. P. Braziui ir kunigams B. 
Liubinui, J. Riaubūnui, V. Damijo
naičiui ir K. Žemaičiui. Kun. K. Že
maitis šias šv. mišias atnašavo už 
visus buvusius ir esamus VSAS na
rius.

Penktadienio vakarą palaiminimu 
baigėsi rekolekcijos. VSAS Dvasios 
Vadas kun. V. Damijonaitis visų 
vardu padėkojo Ekscelencijai už jo 
paramos ir prielankumo parodymą, 
— už ta:p įspūdingai pravestas re
kolekcijas. Pirmininkas V. Bartuse
vičius įteikė kaip mažą padėkos 
ženklą — austą stulą. Galop nese
niai įšventintas kun. K. Žemaitis su
teikė visiems primicijų palaiminimą.

Didžiojo šeštadienio programa bu
vo truputį kitokia. Dr. J. Norkaitis 
skaitė paskaitą tema: “Ateitininkijos 
prasmė ir užduotis šiandien”. Savo 
paskaitoje nušvietė, jog ateitininkų 
organizacija turi išlikti visuomet gy- 
vidinis formavimas ir kad ateitininkų 
organizacija turi išlikti visuomet gy
va ir judri.

Tą pat dieną kun. V. Damijonai
tis pravedė diskusijas tema: “Stu
dento rolė lietuvių bendruomenėje”. 
Diskusijose nedaug kas paaiškėjo. 
Pasirodė niekam nėra aišku kokią

134

16



vietą studentas turėtų užimti lietuvių 
bendruomenėje,

Visus dominantis dalykas pasirodė 
esąs padėtis Lietuvoje. Jaunimas ieš
ko kelių susipažinti su dabar esama 
padėtimi Lietuvoje. Kadangi išeivijos 
spauda šito noro negali (galėt galė
tų, bet...) patenkinti, ieškomi kiti ke
liai. Kartais ir nevisai aiškūs.

Po visų paskaitų ir diskusijų šeš
tadienio vakare vyko prisikėlimo 
ape:gos ir šv. Mišios.

Velykų pirmą dieną programoje 
buvo numatyta išvyka. Po šv. Mišių 
ir pietų visa virtinė mašinėlių pasi
leido Bensheimo link. Kalno papėdė
je paliekamos mašinėlės ir pėsčiom 
kopiama į viršūnę, ant kurios stovi 
Auerbacho pilis. Apžiūrėta pilis, 
šnekučiuotasi. Pradėjo lyti. Didelė 
dalis keliauninkų nerado kelio atgal. 
Nuėjo visai kiton pusėn — išvaikš
čiojo visą miestą.

Vakare salėje, kaip kitaip galėtų

Reportažas jliustruotas nuotraukomis iš susikaupimo dienų. Viršuj: koncelebruo- 
jamos mišios (vidury vysk. P. Brazys).

būti, įvyko linksmavakaris su šo
kiais ir žaidimais. Apie tai nėra 
daugiau ko rašyti, visi žino kaip to
kie parengimai vyksta.

Velykų antrą dieną vyko paskuti
nės diskusijos — šio suvažiavimo

įvertinimas. Bendrai visi patenkinti, 
pasigesta gal kiek daugiau informa
cijos ir instrukcijos laikysenos atžvil
giu. Visi dalyviai pasisako, kad ir 
ateityje panašiuose parengimuose da
lyvaus. Tikėkimės. — V.B.

Brangus broliai ir sesės lietuviai
Šių metų birželio 15 dieną sukanka 

25 metai, kai Rusijos armija jėga 
pavergė Lietuvą ir atnešė mūsų tau
tai visa, ką pasako bolševizmo žo
dis. Šią sukaktį paminės visi laisvo
jo pasaulio lietuviai. Pavergėjai mi
nės ją ir Lietuvoje. Skaitant Lietu
vos ir Rusijos komunistinėje spaudo
je kas šiai vasarai ruošiama Lietu
voje, prisimena 1941 metų birželio 
15, kai iš Lietuvos Rusijon riedėjo 
traukinys po traukinio visi pilni de
portuojamų, iš baimės ir iš kančios 
alpstančių mūsų brolių ir seserų, o 
Kauno, Vilniaus ir kituose Lietu
vos miestuose pavergėjai ir tam tik
ras Lietuvos gyventojų elementas or
ganizavo aikštėse šokius ir kitokias 
orgijas. Taip jie viešai tyčiojosi iš 
mūsų tautos kančių, ašarų ir nekal
tų gyvybių. Lietuvių tautos didvy
riškos kovos nuo 1940 metų ir iki 
dabar ir tos kovos aukų gyvybėmis, 
krauju, kančiomis dar niekas pilnai 
nenušvietė. Ir kova ir aukos yra mil
žiniško masto. Šią vasarą Lietuvoje 
jos pavergėjas iš to viso ciniškai pa
sityčios ruošdamas džiaugsmo šven
tę, kad Lietuva dar neišsilaisvino iš 
vergijos. Lietuvos žmonės iš paver
gėjo nieko geresnio ir nelaukia.

Tauta Lietuvoje laukia pagalbos 
iš mūsų. Laukia ne raudų, ne gražių 
žodžių, ne trumpą popietę trunkančio 
paminėjimo, bet laukia ko nors pa
stovaus, prasmingo, sėkmingo. Lau
kia ne iš kelių pasišventėlių, o iš 

kiekvieno padoraus lietuvio. Tautos 
nelaimės laikais mūsų pastangos tu
ri būti vispusiškos. Reikia politinės, 
tautinės veiklos, reikia medžiaginės 
pagalbos Lietuvoje esantiems. Tai 
darančius visus gerbiame, remiame. 
Tačiau tai tik viena mūsų pagalbos 
pusė. Kurie tikime Dievą, pasiten
kindami tik šiais veiklos būdais ne- 
parodytumėm pakankamai suprantą 
tautos reikalus ir mūsų pareigas. Kai 
suserga ar į kitokį pavojų patenka 
mums brangus asmuo, kuris tikintysis 
pasitenkina tik medžiagine pagalba, 
kuris nepuola ant kelių maldai, ku
ris neaukoja už mylimą asmenį gerų 
darbų? Ir tautai pagalba turi būti 
nuoširdi ir visapusiška. Mūsų tarpe 
yra užslėptų gražių pavyzdžių. Vie
ni maldauja Dievą, Švenčiausią Ma
riją, Lietuvos šventuosius pakaito
mis budėdami maldai dieną ir naktį, 
kiti yra laisvai ir slaptai pasiskyrę 
atgailos praktikų, ieško progų ge
riems darbams. O. kad visi lietuviai 
jais pasektų!

"Daug gali nuolatinė tikinčiojo 
malda” (Jokūbo 3, 16). Brolau, se
se! Jeigu myli savo tautą, ką jai duo
di vertingo? Ar neturi savo elgesy
je ko nors kenksmingo, negarbingo, 
peiktino? Nugalėki savo ydą ar blo
gą paprotį ir šį apsivaldymą paau
koki Dievui už savo tautą ir Lietu
vą. Didelės vertės yra apsimarini
mo atgailos, tačiau didesnės vertės 
yra artimo meilės darbai. Jų nors da
lį aukokime už Lietuvą. Ir Lietuvon 

siunčiama pagalba — artimo meilės 
darbas tebūna pilnos vertės: medžia
ginė pagalba vienam asmeniui ar 
šeimai, o šventa intencija Dievui už 
visą Lietuvą. Iš artimo meilės dar
bų aplink mus naudingiausias yra 
apaštalinis artimo meilės darbas: vie
niems padėti Dievą surasti, jį pažįs- 
tantiems — su juo suartėti. Ir šia 
veikla maldaukime Dievą už Lietuvą

Didelis Dievo ir artimo meilės 
darbas yra malda. Tebūna ji kiek
vieno lietuvio gyvenime kasdieninė 
ir nuoširdi už Lietuvą, už visus pa
saulyje lietuvius. Maldos, gerų dar
bų, atgailų galia yra beribė ir ant
gamtiniu ir psichologiniu atžvilgiu. 
Prie visokios mūsų veiklos brangin
kime ir šias dvasines priemones. Ne 
laiško rėmuose kartoti žmonijos isto
riją, kiek žmonių, miestų, tautų būtų 
žuvę, jeigu ne tikinčiųjų maldos ir 
atgailos; ir kiek jų būtų nežuvę, jei
gu laiku ir pakankamai kas nors bū
tų už juos meldęsis ar atgailojęs. Mū
sų laikais nemadoje kai kurios vie
šos kitų praktikuojamos atgailos, nie
kad tačiau nesumažės maldos ir at
gailos vertė.

Verta yra kiekvienam rimtai pa
svarstyti, ką mūsų gyvenime ir veik
loje įnešime naujo ir pastovaus mi
nėdami Lietuvos nelaimės ir kančių 
25 metų sukaktį, kad išmelstumėm 
Viešpaties pagalbą greičiau išgelbėti 
mūsų tautą ir tėvynę iš vergijos tam
sybės ir kančios.

Vyskupas Vincentas Brizgys

135

17



SPAUDOS APŽVALGA
Prieš dešimts metų mirė Teilhard 

de Chardin. Įdomu, kad šią sukaktį 
mini ne vien katalikų spauda, bet 
ir protestantų. Donald R. Campion 
straipsnyje “The Phenomenon of 
Teilhard”, America, bal. 10, 1965, 
žvelgia į Teilhard’o minčių įtaką mo
derniame pasaulyje. Vien Amerikoje 
buvo parduota 138,000 egz. knygos 
"The Phenomenon of Man”, o kitų 
veikalų apie 90,000 egz. Jo idėjos 
nuolat svarstomos žurnaluose ir pa
skaitose. Campion mėgina atsakyti, 
kodėl šio mistiko ir mokslininko įta
ka tokia didelė; jis mato priežastį 
susidomėjusių žmonių savybėje, ku
rie ateina pas Chardin ieškodami ir 

Teilhard De Chardin

randa pas jį kelią. Čia pirmoj eilėj 
bus jauni katalikai intelektualai, ku
rie savo aplinkoje ir kultūroje ne
randa kitokios išeities nuo sekulia- 
rios ideologijos. Juos seka moksli
ninkai, kuriems jis įdomus Jkaip 
mokslininkas - paleontologas. Char- 
din’o aktualumą liudija taip pat poli

tikai. Vienas net pasakė, kad nega
lima suprasti modernaus pasaulio be 
jo. Teologai randa Chardin’e minty- 
toją ir mistiką, kurio reikšmė per
žengia katalikybės ribas. Galutinai 
Chardin’as įdomus kiekvienam ap
sišvietusiam žmogui, kuriam rūpi ma
tyti prasmę mūsų pasaulyje.

Campion mato panašumą tarp po
piežiaus Jono XXIII ir Chardin'o ta
me, kad abu gyvai sudomino savo 
generacijas, abu turėjo narsų dva
sios paprastumą pastatytą ant neišju
dinamo "sense of the Church".

The Christian Century, bal. 7 d., 
protestantų žurnalas, turi Joseph Col- 
lignon straipsnį, taip pat pavadintą

"The Phenomenon of Teilhard". Kai 
Campion pabrėžė, kad Teilhard mirė 
kaip paklusnus Bažnyčios ir vienuo
lijos sūnus, Collignon, kad ir netie
sioginiai, vien savo žodžių parinki
mu, pabrėžia skirtumus tarp Teilhard 
ir autoritetų, pavadindamas jį gal la
biausia kontroversišku žmogumi. Su

tinka su Campion, kad visur didelis 
susidomėjimas juo, bet pramato dar 
toliau, kad mistiškumo elementas 
Teilharde gali privesti prie jo kulto.

Skirtumai labiausia ryškėja paly
ginus Teilhard’o mintis su tomizmu. 
Teilhard rado Kristų evoliucijoj, tai
gi siela jam reiškė sąmonę, žmogaus 
didėjančią galią galvoti, protauti. Die
vo malonė toje eigoje aptarta kaip 
evoliucijos pareikalavimas. Tokioj 
optimistinėj filosofijoj buvo maža 
vietos blogiui ir amžinai pražūčiai. 
Nors Teilhard nestato savo pažiū
ras prieš tomizmą, ir net nemini šv. 
Tomo, konfliktas yra, nes tomizmo 
"esencialistinė” pozicija atskiria mąs
tantį žmogų nuo apmąstyto objekto, 
reiškia, neišryškina, kad žinoti reiš
kia veikti ir dalyvauti. Collignon in
terpretuoja Teilhard’ą, priešingybėje 
tam, kaip “egzistencialistą”. Jo vizija 
buvo neatskiriamai jo darbo ir gyve
nimo dalis, todėl jis nesukūrė kokią 
"Ersatz" — religiją, bet parodė “eg- 
zistencialinį ieškojimą” to, kas suar
tintų žmones. Toks Teilhard’o eg
zistencializmas panašus į paties Kris
taus. Kristus mokindamas palygini
mais niekur nedefinuoja abstrakčią, 
galutinę tiesą. Ką jis mokina, tai eg
zistencialistinį teisybės ir meilės ak
tą, kuris buvo suprantamas tų laikų 
ir tos aplinkos žmonių, tame evoliu
cijos taške. Taigi Kristus parodė 
kryptį vystymuisi, aiškėjančių iš Nau
jojo Testamento dvasios, į didesnį 
sudvasėjimą, sąmoningumą. Ir Teil
hard, įsigilinęs į žmogaus istoriją, 
pasistatęs Kristų pavyzdžiu, parodo 
kryptį.

GERIEJI SAMARIJIEČIAI
Paskraidę idėjų aukštumoje, nu

sileiskime truputį žemyn ir pažvel
kime, kaip tam artimo meilės simbo
liui, gerajam samariečiui, sektųsi mū
sų dabartiniame, meilės išalkusiame 
pasaulyje. Apie tai rašo Lois Wille, 
straipsnyje “Good Samaritans — 
Law and the Golden Rule" žurnale 
The Nation, bal. 26 d. Jis aptaria 
neseniai University of Chicago įvy
kusį sociologų, psichologų, psichiat
rų, filosofų ir žurnalistų tarptautinį 
seminarą, kuris svarstė aliarmuojan
čią apatiją žmonėse nelaimėn pa
kliuvusio žmogaus atžvilgiu ir aliar-
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muojančias pasekmes, kurias įsikiši
mas gali turėti "geram samariečiui". 
Štai pavyzdys: Chicagoje juodukas 
“taksi” vairuotojas padėjo dviems 
trijų juodukų užpultiems baliukams. 
Gindamas juos jis buvo vieną kartą 
pašautas į ranką ir du į krūtinę. Po 
keturių metų šis vyras turi apie 
$8,000 skolų už ligonines, daktarus 
ir kitus dalykus, ir taip pat neteko 
darbo, kadangi nebevaldo peršautos 
rankos. Checker Cab Co. atleisdama 
jį dar pamokino, kad viskas jo kal
tė, nes jis apmokamas už vairavimą, 
ne herojiškumą. Paklaustas, ar dar 
kartą įsikištų, vyras atsakė taip, nes 
“jeigu matai žmogų bėdoj, jeigu jam 
reikia pagalbos, turi jam padėti — 
ar ne?”

Kitoj problemos pusėje atsiminkime 
įvykį New Yorke, kada 38 žmonės 
matė, kaip gatvėje buvo nužudyta 
moteris ir niekas nepakėlė nė rage
lio pašaukti policiją.

Šie įvykiai atskleidžia visuomenės 
ir jos įstatymų stovį, nes faktas, kad 
šio krašto įstatymai nepadrąsina, ir 
gal atbaugina, būti “geru samarie
čiu”. Jie nenumato jokios pagalbos, 
jeigu žmogus padėdamas kitam su
sižeistų ir net įspėja, kad toksai gali 
pakliūti į teismą (kaip tas vyras, ku
ris norėdamas padėti užpultai mote
riai, iššovė per langą įspėjantį šū
vį ir dabar tų pačių užpuolikų trau
kiamas į teismą).

Toks įstatymų stovis verčia klaus
ti, ar padėti kitam žmogui tik idea
las ar pareiga. Seminaras pasiūlė, 
kad visuomenė atlygintų sužeistiems 
“samariečiams” kaip ir sužeistiems 
kareiviams, kadangi abu gina ją. Dėl 
antro punkto, ar įstatymais priversti 
padėti, suskilo amerikiečių ir euro
piečių nuomonės. Amerikiečiams tai 
atrodė legaliai per komplikuotas 
klausimas, nes kas ir kaip pagaliau 
nuspręstų, ar reikėjo ir buvo galima 
padėti. Labai išryškėjo amerikiečių 

mentalitetas, kuris nori apginti savo 
privatų kampelį ir sukasi aplink ame
rikiečių patarimą "mind your own 
business", toks užsidarymas savaime 
reiškia indiferenciją kito žmogaus at
žvilgiu. Tokia laikysena yra nepa
neigiama amerikiečio būdo dalis ir ją 
įstatymais nepakeisi. Tačiau čia eu
ropiečiai turėjo gerą argumentą, kad 
pagaliau įstatymais pavyksta pakeis
ti šimtmečių laikyseną negrų atžvil
giu. Europiečiai visi pasisakė, kad 
įstatymai turėtų priversti padėti, jei
gu "samariečiui” gyvybei negresia 
pavojus. Prancūzijoje toks įstatymas 
veikia jau 24 metus. Joks argumentas 
negali pateisinti neveikią. Akmuo ne
atsakingas, jeigu nužudymas vyksta 
šalia jo, bet žmogus yra, nes nuspręs
damas neįsiterpti jis dalyvauja nužu
dyme. įstatymo galia ribota, bet aiš
ku, jeigu įstatymai nepadrąsins pa
gelbėti, tai jie savaime atbaugins. Jie 
nepadarys žmogų geru, bet jie gali 
padėti ir padrąsinti daryti gerą.

R. Šliažas

VOX POPULI
Kad belaukdami nemirtume

Perskaitęs Dr. Vyt. Vyganto 
straipsnį apie "Pasaulietį Bažnyčio
je" negaliu neatsakyti į paskutinį jo 
skirsnelį: "belaukdami numirsime”, 
kad belaukdami tikrai nenumirtume, 
išdėsiu keletą minčių,kurios galėtų bū
ti tiltas tarp pasauliečio ir kunigo, 
žiūrint iš kunigo pusės.

Kunigo ir pasauliečio santykis

Nesigilinsime čia į teologinius iš
vedžiojimus, bet tik užteks pacituoti 
Šv. Petro laišką tikintiesiems, kur 
jis tarp kitko taip į juos kreipiasi: 
“Bet jūs esate išrinktoji giminė, kara
liškoji kunigystė, šventoji tauta, įsi
gytieji žmonės, kad skelbtumėte do
rybes to, kuris jus pašaukė iš tam
sybių į savo nuostabią šviesą” (I 
Petr. 2, 9). Taigi pirmas popiežius, 
kreipdamasis į savo laiko pasaulie
čius, vartoja išsireiškimą: “karališko
ji kunigystė”. Kitais žodžiais tariant 
ir pasauliečiai dalyvauja kunigystėje, 
kuri vadinama karališka, tai yra pri
vilegijuota, kuri, tiesa, skiriasi nuo 
sakramentinės kunigystės tuomi, kad 
nekonsekruoja ostijos, bet konsek
ruoja pasaulį, neskelbia Evangelijos 
žodžiu, bet darbais. Kitais žodžiais 

tariant, sakramentinė kunigystė per
teikia Dievo malones ir patį malonių 
davėją Kristų pasauliečiui, kad jis 
toliau neštų tas malones savo bro
liams, neštų Kristų į savo šeimą, fab
riką ir visuomenę.

Pasaulietis kaip ir kunigas yra 
įjungtas į Kristaus kunigystę jau per 
krikšto sakramentą. Kunigas užbaig
damas krikšto apeigas naujoje litur
gijoj dar prideda šią pastabą kai pa
tepa su šventa krizma galvą: “Pa
tepsime šitą kūdikį, kurį pašventino 
krikšto sakramentas ir padarė Kris
taus dalyviu”. Dar labiau išaiškėja 
pasauliečio įjungimas į Kristaus ku
nigystę, kai sutvirtinimo metu per 
patepimą gauna Šv. Dvasios dovanų 
pilnybę, kaip ir kunigas šventimų 
metu, kad galėtų vykdyti savo pa
saulietišką misiją. Taigi kunigas ir 
pasaulietis abu dalyvauja toje pačio
je Kristaus kunigystėje, nors skirtin
goje formoje. Todėl abu yra Kris
taus broliai ir vienodai vertingi, tik 
skirtingi savo veikime.

Praktiškai kunigo ir pasauliečio 
santykis išplaukia iš to, kad abu bū
dami Kristaus broliai, turi broliškai 
sugyventi ir padėti vienas kitam ge
riau išpildyti savo misiją, nuoširdžio

je draugystėje. Tai žinoma yra idea
las, kuris nevisada pavyksta įgy
vendinti dėl žmogiškų silpnumų tiek 
iš kunigo, tiek iš pasauliečio pusės. 
Bet tikrai santykis tarp abiejų nega
li būti kitoks, kaip broliškas ir drau
giškas. Vienas kitą turi papildyti, 
vienas kitam padėti atlikti didžią 
misiją: pasaulio pašventinimą, sielų 
išganymą ir Kristaus karalystės įsa
kymo įgyvendinimą: mylėti visus 
Kristaus meilės pavyzdžiu.

Kunigo ir pasauliečio misija
Nors kunigo ir pasauliečio misija 

galutinėje sąskaitoje yra ta pati: sie
lų išganymas, pasaulio pašventini
mas: "consecratio mundi” (pagal Pi
jų XII), tačiau jų veikimo būdai yra 
skirtingi, vieno yra kaip tarpininko, 
kito kaip realizuotojo. Kunigas gau
na malones per Kristų ir jas perteikia 
pasauliečiui, o pasaulietis gavęs šias 
malones ir patį Kristų (Eucharistijo
je) neša toliau savo broliams, jis 
tampa christoforu — Kristaus nešė
ju į pasaulį, į aplinką. Kunigo misija 
būtų daugiau pasyvi, o pasauliečio ak
tyvi.

Simboliškai tai galima išreikšti mi
šių aukos liturgija. Kunigas priima iš 
pasauliečių aukas (kaip pirmais am-
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žiais buvo paprotys), jas Dievui pa
aukoja, konsekruoja ir vėl kon
sekruotas atiduoda žmonėms ir 
baigdamas mišias sako: Ite misa 
ėst — mišios baigėsi, dabar eikite ir 
neškite šias malones toliau. Kunigas 
baigė mišias prie altoriaus, dabar 
prasideda pasauliečio mišios — jo 
misija nešti Kristų j savo aplinką.

Pasauliečio misija todėl yra lygiai 
šventa kaip ir kunigo, nes jis neša 
tą patį Dievą savo širdyje, savo pro
te ir jį perduoda toliau savo bro
liams. Todėl jo širdis turi būti ly
giai tyra, kaip ir kunigo, jo žodžiai 
lygiai šventi, kaip ir kunigo, nes per 
juos ir per savo gyvenimo pavyzdį 
jis neša linksmą naujieną — Evange
liją į pasaulį. Todėl pasauliečiui pir
moji knyga turėtų būti Evangelija, 
kuri turėtų būti jam pačiam kelro
džiu ir šviesa apšviesti savo brolius.

Norėčiau dar tik pridėti, kad 
Evangelijai komentarus turi pats pa
saulietis (lygiai ir kunigas) parašy
ti ne rašalu, bet savo gyvenimo pa
vyzdžiu, kad kiti matydami darbus, 
be sunkumų įtikėtų į skelbiamą žo
dį. Jeigu panagrinėsime pirmųjų 
krikščionių gyvenimą, tai matysime, 
kad jų didžiausias pasisekimas sklei
džiant Kristaus Evangeliją buvo kaip 
tik jų krikščioniškas pavyzdys, ku
ris rėmėsi brolių meile, kuri stebino 
ano meto pagonius ir juos atvertė. 
Tas pats pasikartotų ir pasikartoja 
mūsų dienomis, kur tikrai kunigai ir 
pasauliečiai gyvena Evangelija ir ją 
pritaiko gyvenime. Jie pamažu pa
keičia savo aplinką ir savo gyveni
mo tyrimu įtikina savo brolius. Už
tenka jau Evangeliją skaityti ir stu
dijuoti, atėjo laikas ją praktikuoti, 
kad pasaulis pažintų "Viengimį Tė
vo Sūnų” ir įtikėtų iš tikinčiųjų dar
bų.

Nėra didesnės vienybės ir dides
nio bendradarbiavimo, kaip prie 
Evangelijos ir Eucharistijos stalo, 
kur kunigas ir pasaulietis paduoda 
vienas kitam ranką vienoje ir toje 
pačioje Kristaus kunigystėje.

Kun. Augustinas Steigvilas, MIC

PERDĖTAS PRETENZINGUMAS

“Ateitis” kovo mėn. numeryje įdė
jo J. Šoliūno rašinį "Nerami dvasia”. 
Pasirodo, tokia filosofinė antraštė 
skiriama žemiškam reikalui — Lie
tuvių Bendruomenei.

Iš tikrųjų reikėtų tik džiaugtis, kad 
mūsų jaunimo žurnalas susidomėjo 
tokiu reikalu, kuris liečia mus visus 
ir lietuvišką mūsų ateitį. Bet skaity

damas nusimeni dėl putlaus autoriaus 
pretenzingumo: jam gera tik jo nuo
monė, o visų kitų pastangos ir dar
bai — tai tik “namai ant smėlio”. 
Daugiau — stebėdamas šiandieninę 
Lietuvių Bendruomenės veiklą, jis ne
matąs net ir tokių namų:

Kultūriniame gyvenime LB ten
kinasi vienkartiniais darbais. Gi vi
soje LB egzistencijoje veiklos tęs
tinumo taip ir nėra ir negali būti 
todėl, kad LB nebeturi tvirtų pa
grindų.
O tie “tvirti pagrindai” bematant 

atsirastų, jei Bendruomenė, autoriaus 
manymu, 1) neskirtų tūkstantinių su
mų “Aleksandrynui” leisti, o šiuos 
pinigus atiduotų žurnalui "Lituanus” 
bei kitų lietuvių jaunimo organizaci
jų leidiniams paremti, 2) nesirūpintų 
jaunimo suvežimu į dainų bei šokių 
šventes, o remtų jaunimo vasaros 
stovyklas ir rengtų sporto bei vasa
ros stovyklų vadovus, 3) nerinktų 
pinigų Tautos Fondui, o imtų statyti 
jaunimo namus ir vietoj “visokiausių 
LB rinkimų” surinktų jaunimą “nuo 
gatvių kampų”.

Autorius į Bendruomenę, kaip ma
tom, žvelgia ne tik siauru, bet ir 
kreivu žvilgsniu, nes stengiasi nema
tyti to, už ką Bendruomenę bara. 
Pvz., kai paramos reikėjo, žurnalas 
Lituanus iš Bendruomenės jos gavo 
(JAV). Ten, kur reikia, Bendruome
nė globoja ir stovyklas (Vokietija), 
ir stato namus (Australija). Iš kitos 
pusės kultūringai tautai reikia moks
lo ir kultūros lobių, nes tai jos gy
vatos šaltiniai. Štai kodėl JAV Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros Fon
das išleido Biržiškų “Aleksandryną”
— ne tik pagerbė savo tautai nusi
pelniusių mokslininkų atminimą, bet 
davė jai ir išliekamos reikšmės li
tuanistikos mokslo veikalą, dabarti
nėmis sąlygomis negalimą okupuotoje 
Lietuvoje. Štai kodėl JAV ir Kanados 
lietuvių bendruomenės reguliariai ren
gia dainų bei tautinių šokių šventes, 
Australijos lietuvių bendruomenė me
no dienas — tokios šventės ne tik 
išjudina, bet ir traukia į tautinės kul
tūros gyvenimą bei darbą. Štai ko
dėl Vokietijos lietuvių bendruomenė 
įsteigė Vasario 16-osios gimnaziją — 
toks švietimo židinys yra laisvojo pa
saulio lietuvių atsakymas į okupanto 
kėslus.

Tai yra mūsų pastangos, susijusios 
su dideliu pasiaukojimu ir sunkiu 
darbu. Tik pretenzingam J. Šoliūnui
— tai “pinigų iššvaistymas” ir “na
mai ant smėlio”. Jaunimo stovyklos 

jaunimą jam telkia, nors veikia trum
pai vasaromis, o lietuviški chorai ir 
tautinių šokių būreliai “neteikia”, nes 
tai tik "proginiai darbai”. Ir tokiais 
neatsakingais perdėjimais nusagstytas 
visas jo raštas, kalbąs ir apie tai, 
kur nematyti net mažiausio suprati
mo. Antai, Tautos Fondą jis suplaka 
su Lietuvių Bendruomene ir barasi: 
"Kokios tautos? Ar kai nebeliks jo
kios tautos? Kai tik istorikai minės, 
kad čia kažkada gyveno lietuviai. Ne 
tolimai ateičiai, bet dabarčiai yra 
būtini pinigai”. Bet Tautos Fondas 
yra ne Bendruomenės, o Vliko or
ganas ir pinigus renka kaip tik da
barčiai. Jei J. Šoliūno taikyta į Lie
tuvių Fondą, tai irgi prašauta pro 
šalį: šio fondo kapitalu taip pat min
ta gyvieji lietuvių švietimo, mokslo, 
kultūros reikalai.

Bet yra J. Šoliūno rašiny ir gerų 
minčių. Vienai tokiai minčiai nuošir
džiai pritariam: vietoj pretenzingų ir 
neatsakingų kalbų reikia konkrečių 
darbų. Apsidžiaugtume, jei autorius 
pats savo mintim pasektų.

St. Barzdukas 
MIELIEJI,

Būdamas “Ateities” skaitytoju nuo 
1919, matau, kaip dabartinė ameri
kinė “Ateitis” pašėlusiai yra nuto
lusi nuo Lietuvos “Ateities”. Supran
tu neišvengiamą aplinkos ir laiko rei
kalų poveikį. Bet nepateisinu "Atei
ties” perdažno nuslydimo nuo ateiti- 
ninkiškojo lietuviškumo principo. Pa
vyzdžiai čia netelpa. “Ateities” są
jūdis kilo kaip rezistencija nureligė- 
jimui ir nutautimui. Jei amerikinė 
“Ateitis” pirmuoju atžvilgiu yra be 
priekaišto, tai antruoju sudaro grau
dų vaizdą. Lietuviškumo ugdymo 
"Ateity” nebejusti. Atvirkščiai, skel
biamas miglotas kosmopolitizmas, to
lygus sovietiniam internacionalizmui. 
Esą nedera būti trupmena. O kas- 
gi yra visuma? Quo vadis "Ateitis”? 
O juk aplink “Ateitį” tebesitelkia iš
kiliausios jaunimo jėgos. Joms ta
čiau arčiau širdies Amerikos rasinė 
diskriminacija, nei savo tautos tra
gedija. Skautai, santariečiai daug 
daugiau dėmesio tautinėm problemom 
skiria, Vyrai, pagalvokit. Vt. Vt.

GERB. REDAKTORIAI,
“Ateityje” (Nr. 8, 1964) puolate 

B. Lietuvninko straipsnį “Dirvoje” 
apie komunistų skleidžiamą propa
gandą per Amerikos universitetus. Jū
sų manymu, tai “autorius svaičioja”.

Ne tik B. Lietuvninkas "Dirvo
je”, bet ir amerikiečiai žurnalistai
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pastebi, kad Amerikos universitetai 
skleidžia komunistinę propagandą. 
Šių metų kovo 26 d. New York’o 
“Daily News” vedamajame nurodo
mi universitetai, kurie ruošia komu
nistinius seminarus, kviesdami kalbė
tojais Amerikos komunistų partijos 
sekretorių Gus Hali ir kitus kairiuo
sius.

Kaip tik Amerikos politikai spūs- 
telėja komunizmo pūslę Azijoje ar 
Europoje, tuoj gaisras atsiliepia Ame
rikos viduje. Iš kur tie laiškai ir me
morandumai pasirašyti 400-tų profe
sorių. Kairiųjų studentų demonstra
cijos, sėdėjimai, gulėjimai, tupėjimai 
prie Baltųjų Rūmų, gatvėse ir kitur.

Ar jie angliakasiai ir laivų krovė
jai? Intelektualai skleidžia komunizmo 
idėjas. Komunistai kaip tik stengiasi 
įsifiltruoti į universitetus ir tai jiems 
gan gerai sekasi.

Lietuviai studentai nenori to ma
tyti arba jų smegenys taip perplauti, 
kad neatskiria kur komunistinė pro
paganda. Laivų krovėjai parodo di
desnį komunizmui pasipriešinimą, ne
kraudami komunistinių kraštų laivų.

“O dabar Darbininko eilė" (Atei
tis Nr. 3). Kaip griežtai lyg ultima
tumas. Kas atsitiks “Darbininkui”, 
jeigu neparašys stipraus vedamojo 
civilinių teisių reikalu? Juk jūs “Atei
tyje” užtenkamai parašote, kam 
“Darbininkui” rašyti.

"Ateities” šių metų pirmame Nr. 
redaktoriai patiekia žinutę, kad tė
vai sužaloja vaikų. Tikrai žiauru. Di
deli skaičiai. O kur lazdos antrasis 
galas. Kiek vaikai atsimoka nedėkin
gumu savo tėvams ir užmuša juos. 
Ar tik nebūtų didesni skaičiai?

“Ateityje” Nr. 3 rašoma: “Nuo 
mažens vaiko dvasioje auginti neapy
kantą betkam (lenkams, žydams, ru
sams, negrams — taip, net ir ko
munistams) yra vaiko dvasios žalo
jimas.” Redaktoriai atrado naują tau
tybę “komunistas”.

Anot “Ateities” redaktorių vai
kams negalima aiškinti apie komu
nizmą. Man nuostabu, kad jūs kata
likai ateitininkai rašote, jei vaikui 
aiškinsi nuo mažens apie komunizmo- 
ateizmo žalą, žiaurumus, tai bus vai
ko dvasios žalojimas. Jei tėvai savo 

vaikus nuo mažens supažindins kas 
yra komunizmas-bedievybė, tai pa
augęs vaikas įstos į ateitininkų gre
tas ir kovos prieš bedievybę-komu- 
nizmą. Čia nėra joks dvasios žalo
jimas, o sakyčiau katalikų tikėjimo 
didvyrių ugdymo kelias. Kristus aiš
kiai pasakė, kad kas ne su Juo, tas 
prieš Jį arba negali tarnauti Dievui 
ir mamonui. Vidurio kelio nėra. Pa
gal “Ateities” redaktorius mes kata
likai toleruokime komunizmą, kad 
komunizmas žudytų katalikus už ti
kėjimą į Dievą.

Su gilia pagarba
P. Kazlauskas

New York, N.Y.

GERB. REDAKTORIAI,

Perskaičiau Dr. I. Skeivio laišką. 
Komentarų tikrai nereikia, nebent pa
sveikinti už drąsą.

Kad ATEITIS dėl to piniginiai ne
nukentėtų siunčiu auką ir prašau Dr. 
Skeivio ATEITĮ siųsti kam kitam.

Su pagarba,
K. Skrupskelis

mūsų 
organizacijoje
Gediminas Kijauskas, S.J.

JAUNIMAS DABARTY IR MŪSŲ 
UŽDAVINIAI

Savo pranešimą moksleivių veik
los reikalu pradėsiu trimis citatomis. 
Jų prasmė, tikiu, paaiškės iš paties 
pranešimo.

“Kam ateitininkai nėra?

Sąjūdis nebuvo sukurtas vien tik 
Lietuvai vaduoti, todėl nebūtų gera 
ateitininkus dabar padaryti tik anti
komunizmo apaštalais. Ateitininkai 
iškėlė pilnutinio žmogaus idealą, to
dėl būtų netikslu sendraugius padary

ti auklėmis ar jaunimo globėjais” 
(DRAUGAS, antroji dalis, 1964 
lapkr. 21, “KERTINĖ PARAŠTĖ”, 
“Nešti gyvąją dvasią”, pasirašo A.A., 
P- !)•

“Kokie darbai ypač mums skirti?

Iš tikrųjų yra tik vienas: nuolat 
budinti mūsų miego ištroškusią lietu
vių visuomenę. Budinti naujai min
čiai, naujam entuziazmui dėl dalykų, 
kurie yra savyje verti. Sendraugių 
veikla tebūna gaivinančios minties 
skleidimas — pamilkime minties pa
saulį, kad patys atsigaivinę ir kitiems 
padėtume atsibusti. Visomis jėgomis 

meskimės į Bažnyčios atsinaujinimo 
darbą. Nesigėdykime, kad mums mie
las minties pasaulis, nes mūsų tiesio
ginis pašaukimas yra mintį į gyve
nimą nešti. Jei tuo rūpinsimės, viskas 
kita — ir jaunimo globa, ir tarpusa
vio bendravimas — taps kur kas 
prasmingesni” (DRAUGAS, 1964 
lapkr. 7, šeštad., “Suvažiavimui ar
tėjant”, A. Liulevičius).

“Mūsų tikslas — Dievo karalystė 
ir jo tiesa

Mes turime drįsti tapti ir pasirody
ti tikri krikščionys... Nereikia aiškin
ti, kad lengviau visa tai bus pasiek-
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ti, kai mes vienas kitam padėsime, 
kai stipresni medžiagiškai ir intelek- 
tuališkai paremsime silpnesniuosius, 
kai turintieji ginklus apginkluosime 
beginklius. Tokią visų, su mumis su
tinkančiųjų, susispietimo vieta tebū
na... ATEITIS. Čia mes išreikšime 
savo Credo ir vykdysime gyveniman 
didžiausią mūsų uždavinį :Viską at
naujinti Kristuje” (Pr. Dovydaitis, 
ATEITIS, 1911 m. vasario, Nr. 1, 
p. 23).

Žmogaus gyvenimas yra skirtas 
kurti nuo to pirmojo įsakymo, kai 
Dievas patalpino pirmuosius tėvus 
rojuje ir liepė jiems apvaldyti žemę 
(Gen. 1). Pats apvaldymas jau yra 
savos rūšies kūryba. Jaunųjų meni
ninkų kūriniuose regime ryškų ir pa
sigėrėtiną tokios kūrybos pavyzdį. 
Kūryba, žinoma, gali būti įvairių rū
šių. Savo esme ir Dievo paskyrimu 
visgi žmogus skirtas kurti ir apvaldy
ti Tvėrėjo jam duotą pasaulio dalį ir 
tuo pačiu atskleisti save, kurti savo 
asmenybę.

Veikla su jaunimu yra gal vienas 
iš gražiausių tokios kūrybos pasireiš
kimų. Jauno žmogaus sieloje juk ku
riamas nuostabus paveikslas, kuria
me atsispindi paties Kūrėjo atvaiz
das. Su mūsų pagalba iš mažo vai
ko ryškėja jaunuolio ir subrendusio 
žmogaus asmenybės nuostabus spal
vų derinys. Šis darbas beveik pri
lygsta Dievo-Žmogaus misijai — pa
daryti mus Dievo vaikais. “Mylėkite 
vienas kitą, kaip aš jus mylėjau.. 
Niekas neturi didesnės meilės, kaip 
tas, kuris guldo savo gyvybę už sa
vo prietelius... Aš atėjau, kad jie tu
rėtų gyvenimą, ir jį apsčiau turėtų.”

Žvelgdami į jaunimo veiklą, pir
miausiai kalbame apie nuostabų gy
venimą, kurį mums teikia ateitinin- 
kiškoji idėja. Kalbame paie jaunojo 
ateitininko dvasinio pasaulio kūrybą 
— jo asmenybės atsiskleidimą bei iš
sivystymą natūralioje bei antgamtinė
je plotmėje. Šios kūrybos pačiame 
centre stovi žmogiškasis asmuo. Pir
masis to šedevro kūrėjas yra tas pats 
jaunasis žmogus, nes ir organizacija 
bei kiti veiksniai — jo pagelbininkai 
Tikiu, ne tik mūsų svarstymai ir siū
lymai nutarimams, bet ir vėlesnis 
bendradarbiavimas šioje srityje atsi
žvelgs į tai ir vyks šioje dvasioje.

Dabartinė padėtis

Vienas jaunimo veiklos komisijos 
narys, kalbėdamas apie man skirtą 
padaryti pranešimą, patarė papasako-
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ti, ką teko matyti ir girdėti, belan
kant moksleivių ateitininkų kuopas, 
ką pats jaunimas galvoja. Tuo pata
rimu ir vadovausimės. (Šia proga 
nuoširdi padėka aplankytųjų vieto
vių sendraugiams, kurie maloniai tal
kino, priėmė ir daugelyje vietų net 
pridėjo "ant gazo”.)

Ką galime pastebėti apie mokslei
vių ateitininkų padėtį tose kuopose, 
kurias teko aplankyti? Pirmiausiai, 
kad moksleivių veikimas ir kartu gy
vavimas ne visur vienodas. Yra kuo
pų, kur susirinkimai šaukiami kas 
trys savaitės ar net dažniau. Jei kurį 
sekmadienį nebūna susirinkimo, na
riai klausia, kodėl nėra. Vienoje kuo
poje pereitais metais sušaukė du su
sirinkimus. Tokiu atveju, ateitinin- 
kiškasis jaunimas pereina į kitas or
ganizacijas.

Prieauglis, žodžiu, didele dalimi nri- 
klauso nuo kuopų veiklumo. Jei kuo
pos susirinkimai įdomūs, jei juose na
riai aktyviai reiškiasi, jei jie reiš
kiasi viešai pasirodymuose, tai jau
nimas mielai ateina ir greitai įsijungia 
į narių eiles. Torontas čia yra geras 
pavyzdys. Paskutiniuoju metu Cleve- 
lande pas moksleivius jaučiamas pa
našus reiškinys. Torontas, pvz. prieš 
pora metų vos gyvavo, šiandien jie 
skaičiuoja netoli 200 narių. Cicero, 
ir šiuo metu Clevelandas, patraukia 
narius į kuopą per sportą. Verta pa
stebėti, kad sportas svarbu ne tik na
rių prieaugliui, bet taip pat ir pil
nutiniam žmogaus vystymuisi. Noriu 
pabrėžti, kad skaičius nėra mūsų pir
mutinis ar net pagrindinis veikimo 
tikslas, tačiau be narių kaikuriose 
kolonijose kuopų egzistavimas atsi
stoja į pavojų. Šiuo metu Bostonas 
ir Brocktonas turi veikti kartu, nes 
per abi kolonijas tesusidaro tik ketu
ri vyresnieji moksleiviai. Gi tam pa
čiam Bostone labai gražiai veikia 
jaunesnieji ir jaunučiai — virš 20 na
rui. Kai kuriose kuopose berniukai 
jau beveik išnykę, pvz. Grand Ra
pids, Mich., ar Baltimorėje, kur be
veik vien mergaitės sudaro kuopas 
(Kennebunkportas ir Putnamas, aiš
ku, pagal planą “segregaciją” pri
ima). Klausiame, kodėl šios vietovės 
daugiau berniukų neįtraukia? Ar vei
kimas kartais nepritaikytas daugiau 
mergaitėms? Gal Clevelando ir Cice- 
r > pavyzdys patarnautų — per spor
tą patraukti ir berniukus?

Ideologinis narių susipratimas

Jauno žmogaus įsijungimas į atei
tininkų organizaciją suteikia jam ga

limybę ugdyti savo asmenybę pagal 
krikščioniškus principus — tapti pil
nutiniu žmogumi. Ateitininkų ideolo
gija šioje srityje gal būt yra viena iš 
turtingiausių. Tai jauną žmogų pa
traukia. Jaunas ateitininkas neseniai 
pareiškė: “Man patinka, ką ateiti
ninkai daro ir dėl ko stovi”. Čia ir 
glūdi ateitininkų organizacijos galin
ga ir užburianti traukos jėga. Bet ar 
mes ją gyvai ir jaunimui prieinama 
kalba, suprantamai pristatome? Idea
liste mergaitė prisipažino: "Iš ateiti
ninkų aš tikrai nieko nenoriu — tik 
būti gera narė ir vykdyti ateitininkiš- 
kas idėjas".

Iki šiol dar neturime konkrečios 
programos, kuri perduotų mokslei
viams ateitininkų ideologiją jiems pri
taikytu metodu, suprantama ir pa
trauklia kalba. MAS CV daro ban
dymus ir ruošia tokios programos 
metmenis, remiantis Nepaprastosios 
Konferencijos nurodymais. Pagal pla
ną numatyta paruošti 4 metų progra
mą vyresniesiems moksleiviams. Jau
nučiams greičiausiai teks perredaguo
ti esamą programą, ją papildant jau
nučių globėjų pasiūlymais.

Globėjų suradimas

Sunku rasti globėjų ir dar sunkiau 
suieškoti tokių, kurie suprastų jauni
mą, pajėgtų tą jaunimą įtraukti į 
veiklą ir tuo pačiu neužgniaužtų pa- 
ičų jaunųjų pasireiškimo. Globėjų 
problemą supras tik tas, kuriam jų 
tenka ieškoti arba kuriam, globojus 
moksleivius eilę metų, net su šviesa 
nerasta pakaitalo ar padėjėjo. Ši prob
lema yra ne tik Bostone, New Yorke 
ar Philadephijoje, bet ir Chicagoje. 
Lauksime ne tik nutarimų šiuo klau
simu, bet ir rezultatų iš vietinių sen
draugių skyrių. Kur nėra tinkamų glo
bėjų, ten kuopos vos gyvuoja.

Dvasios vadas

Nemažiau rimta ir kebli dvasios 
vado problema. Yra kuopų, kurios 
iš vis neturi dvasios vado, nes jo tin
kamam atstume surasti negalime. Vie
nos kuopos kapelionas gyvena už 
100 mylių! Problema dažnai yra ta, 
kad ne visur yra lietuvių tremtinių 
kunigų. Čiagimis kunigas retas kuris 
imasi dvasios vado pareigų. Kas lie
čia dvasios vado svarbą ateitininkų 
organizacijai prisimintini prof. St. 
Šalkauskio žodžiai: “Kitas dalykas, 
tai turėti iš savo tarpo religiniam gy-
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venimui pakankamai pasiaukojusių 
kunigų, kurie su pilnu pasiruošimu ir 
nuoširdžiu palankumu, su religiniu 
kompetentingumu ir pedagoginiu nu
siteikimu sugebėtų prieiti prie savo 
jaunųjų draugų. Kol šitoks visų atei
tininkų grupių aprūpinimas apaštališ
kais kunigais neįvyksta, negalima kal
bėti apie normalų religinį ateitininkų 
gyvenimą. Tam reikalui reikia pasi
tikėti Dievo Apvaizdai, kuri panorės 
sužadinti pakankmai kunigiškų pa
šaukimų mūsų tarpe (Ateitininkų 
Ideologija, p. 100).

Klausiu: kiek turime tokių kunigų? 
Ar nevertėtų mums daugiau rūpin
tis šios vis kasdien didėjančios spra
gos užpildymu?

Pozityvi dvasia, paskatinimas, 
entuziazmas

Viena globėja primygtinai malda
vo: "Laukiame iš sendraugių daugiau 
pozityvaus paskatinimo, padrąsinimo, 
entuziazmo". Keletoje vietų globėjai 
nusiskundė, kad jiems dažnai tenka 
patirti neužtarnautos kritikos. Nema
nau, kad čia susirinkusieji kalti. Ver
tėtų visų pastangomis ieškoti būdų 
kitų darbą pozityviai įvertinti, ir kri
tiką, jei ji reikalinga ir naudinga, 
kreipti į tinkamus asmenis, niekuomet 
neperdedant ir neardant kitų pasi- 
šventusio veikimo. Prisiminkime, glo
bėjai pašvenčia jaunimui savo laiką, 
dalį savo uždarbio, neretai negaili sa
vo sveikatos. Gaila, kad kaikurie iš 
jų tesusilaukia skaudaus teismo.

Metodo klausimu

Nepaprastojoj Konferencijoje dr. V. 
Vygantas kėlė metodo klausimą: 
"vietoj referatų reikia debatų". Šiuo 
metu dar neturime pakankamų duo
menų, bet, atrodo, kad diskusinis ir 
indukcijos metodas kartu su mokslei
viams pritaikyta veikimo programa 
bus labai efektingas. Svarbu pačiam 
jaunimui leisti reikštis. Aišku, dažnai 
jaunuosius reikės skatinti, jiems pa
tarti, ir svarbiausia — būti jų draugu. 
Jauniams ir ypač jaunučiams, aišku, 
reikės daugiau globos, paskatinimo 
konkrečiam veikimui. Kartais norisi 
klausti, ar kaikurie globėjai ne per 
daug globoja jaunesniuosius, viską 
jiems surengdami, padarydami, taip, 
kad jaunieji tik sėdi ir dažniausiai 
reiškia savo nepasitenkinimą? Neuž
mirškime, kad moksleiviai jau nori 
patys eiti į veikimą. Ne globėjas tu
rėtų ruošti jaunimui šokius, organi

zuoti iškylas, ruošti šventes, o pa
tys moksleiviai, aišku, su moksleivių 
globėjo pagalba, patarimu. Tik tada 
moksleiviai ruošis tinkamai visuome
niniam veikimui ir bus patenkinti 
kuopos veikla. Šiandien jie ne be 
reikalo kartais skundžiasi, kalbant 
apie kuopą ir jos veikimą: “Čia nėra 
kas veikti”.

Šiandien mes stovime prieš didelę 
misiją. J mūsų rankas sudėtos nuo
stabios galimybės ir sverianti atsa
komybė: nuo mūsų didele dalimi pri
klausys ar jaunieji mūsų broliai ir 
sesės sieks kilniųjų idealų ar nusi
gręš pasaulio siūlomų vertybių link 
bei augs pagoniškoje dvasioje. Da
bartinis istorijos momentas byloja 
aršią kovą, nors ir negirdime ginklų 
žvangėjimo. Kova vyksta ne tarp ko
munizmo ir laisvojo pasaulio, o tarp 
dviejų skirtingų pasaulių, dviejų pa
saulėžiūrų — pasaulio, kuris nepa
kyla virš savo horizonto, kuris ribo
jasi savo atsiektais laimėjimais, ir pa
saulio, kuris tiki antra, antgamtine, 
realybe, kuris pasiruošęs suimti sa
vyje visus žmogaus laimėjimus ir juos 
perkelti į naują plotmę — juos per
keisti Dievo-Žmogaus Evangelijos 
šviesoje. Kova ne nauja. Ji taip ly
giai sena kaip pats žmogus. Gal tik 
tas skirtumas — šiandien ji platesnė 
savo apimtimi ir apgaulingesnė savo 
pasireiškimuose.

Moksleivių veikla bei gyvavimas 
ir mūsų tikėjimas bei gyvas ateitinin- 
kiškosios idėjos išgyvenimas niekuo
met negalima atskirti. Gyvoji ateiti- 
ninkiška dvasia mumyse turės at
garsio ir pas jaunuosius. Mes neša
me atsakomybę už savo brolius.

SENDRAUGIŲ SĄJUNGOJE
1. Ateitininkų Federacijos kongre

sas. Norime priminti, kad kongresas 
vyks Toronte liepos 3-4 dienomis. Sky
rių valdybos privalo savo vietovėse 
vesti energingą kongreso reklamą ir 
rūpintis, kad visi sendraugiai, kas tik 
gali, vyktų Torontan.

Taip pat būtina išsirinkti skyrių at
stovus kongresui. Kiekvienas skyrius 
nuo 25 narų renka vieną atstovą ir 
nuo 13-kos likučio taip pat vieną. At
stovams turi būti parūpinti formalūs 
įgaliojimai.

Skyrių valdybos taip pat turėtų 
stengtis, kad ne tik vietos sendraugiai, 
bet ir moksleiviai bei studentai gau
siai kongrese dalyvautų. Čia verta 
pagalvoti apie moksleivių nuvežimą 
Torontan, ar apie finansinę paramą 
jų kelionės išlaidoms padengti.

AF valdyba taip pat prašo priminti, 
kad kongrese bus giedamos bendruo
meninės šv. mišios “Bendruomenės 
auka”. Gaidos gaunamos pas tėv. jė
zuitus, 2345 W. 56th Str., Chicago, 
Illinois.

2. Prof. P. Dovydaičio monografija. 
ASS centro valdyba nutarė leisti prof. 
Dovydaičio monografiją. Tam reikalui 
sudaromas komitetas ir ieškomas au
torius. Kas turite medžiagos šiam lei
diniui, prašome siųsti J. Mikailai, 
16870 Stoepel, Detroit, Michigan 
48221.

3. Pax Romana žurnalas. Priklausy
dami Pax Romana organizacijai, turi
me remti ir jos spaudą. Užtat netrukus 
centro valdyba užprenumeruos Pax 
Romana žurnalą sekantiems dides
niems skyriams: Čikagai, Clevelandui, 
Detroitui, New Yorkui ir Los Angeles. 
Jei šie skyriai žurnalą jau gauna,arba 
jei dėl kokios nors neįsivaizduojamos 
priežasties žurnalo nenori, turi praneš
ti mums iki birželio 5 dienos. Prenu
meratos kaina — 2.00 dol. metams. 
Pradėję gauti žurnalą, prašome mums 
atsilyginti.

4. Rinkimai. Apgailestaujama, kad 
dėl kandidatų sąrašų stokos, ASS or
ganų rinkimai užsitęsė. Tikimės, kad 
jie bus pravesti greitu laiku. Kviečiame 
visus korespondenciniuose rinkimuose 
dalyvauti.

ASS Centro Valdyba

SENDRAUGIŲ STOVYKLA

Stovyklavimas prasidės sekmadienį 
rugpiūčio 1 dieną apie 12 vai. pietumis 
ir baigsis sekantį sekmadienį pusry
čiais. Nakvynės bus arba miegamuose 
nameliuose, kur viename kambaryje 
yra 30 lovų, arba naujame pastate, kur 
kambaryje telpa iki 6 lovų. Apgailes
taujame, kad naujo pastato visi kam
bariai jau yra užsakyti tų, kurie pa
mėgę šią savaitę kasmet į ją grįžta. 
Visos turi matracus, pagalves ir ant
klodę. Reikia atsivežti lovos baltinius 
ir, kas norėtų, papildomą antklodę.

Norintieji gali užsisakyti kambarius 
moteliuose betarpiai. Motelių adresai: 
Napoleon Motei, 6641 Brooklyn Rd., 
Jackson, Mich. (8 mylios nuo stovyk
los) arba Irish Hills Restaurant and 
Motels, Irish Hills, Mich. (9 mylios).

Papildomos informacijos pas stovyk
los administratorių Jurgį Mikailą, 
16870 Stoepel, Detroit, Mich. 48221.

Stovyklos adresas: Lithuanian Youth 
Camp Dainava, 15100 Austin Road, 
Manchester, Mich. Stovykla randasi 
penkios mylios į vakarus nuo Manches
ter ant kelio Manchester — Napoleon.

Stovyklavimo programa ir kitos in
formacijos bus skelbiamos DRAUGE.
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sportas
SEZONUI PASIBAIGUS

Ir vėl vienas lapas užverstas. Su 
pabaltiečių sporto varžybomis, įvyku
siomis gegužės mėn. 15-16 d. Chica- 
goje, baigėsi kitas Š. Amerikos lietu
vių sportinio gyvenimo laikotarpis. 
Paskutinysis žiemos sporto sezonas 
pasižymėjo savo aktyvumu ir iški
liais sportiniais pasirodymais. Lie
tuviai sportininkai pasižymėjo ne tik 
savose sporto varžybose, bet taip 
pat pasiekė ir puikių pasekmių sve
timtaučių sportiname gyvenime.

Šįmet sporto salėse lietuvių spor
tininkų aktyvumas koncentravosi 
stalo tenise, tinklinyje ir krepšinyje.

Iškiliosios stalo tenisininkės
Bene didžiausių laimėjimų buvo 

pasiekta stalo tenise. Ypatingai pui
kiai pasižymėjo dvi mūsų jaunosios 
stalo tenisininkės iš Toronto. Tai 
vytietės Elena Sabaliauskaitė ir Vio
leta Nešiukaitytė. Jos ne tik domi
navo lietuvių stalo teniso varžybose, 
bet gerai pasirodė ir tarptautiniuose 
turnyruose. Pereitąjį rudenį Saba
liauskaitė laimėjo lietuvių dešimtuko 
turnyrą, vėliau pasipuošė lietuvių 
stalo teniso meisterės karūna, o ba
landžio mėnesį dalyvavo Jugoslavi
joje įvykusiose pasaulinėse pirmeny
bėse. Tai buvo pirmas kartas, kad 
lietuvaitė būtų atstovavusi Kanadą 
tarptautinėse varžybose.

Nešiukaitytė buvo pereito sezono 
teniso sensacija. Ji buvo karalaitė 
visose lietuvių mergaičių stalo teniso 
varžybose, ji pirmavo Kanados įvai
riuose turnyruose ir pagaliau visą 
sezono darbą apvainikavo dviem iš
kiliais laimėjimais. Ji šįmet buvo pir
moji lietuvaitė laimėjusi visos Š. 
Amerikos jaunučių pirmenybes, o 
pereitą mėnesį tapo Pabaltijo mote
rų stalo teniso meistere.

Bendrai lietuvių stalo teniso var
žybose daugiausia pasireiškė Toron
to Vytis, laimėjusi vyrų ir moterų 
komandines varžybas; Clevelando 
Žaibas — čia Vyt. Nasvytis apgy
nė jaunių meisterio vardą ir Chicagos 
Lituanica, kurios Jonas Kavaliaus
kas ir vėl laimėjo vyrų klasės var
žybas.

Pabaltiečių jaunių meisteris “Aras”

Tinklinyje — moterys mūsų 
pasididžiavimas

Neseniai įvykusios pabaltiečių 
tinklinio varžybos įrodė, kad mūsų 
moterų tinklinio atstovės padarė ne
paprastą pažangą ir pralenkė kitas 
Pabaltijo tinklininkes.

Du sporto klubai: Clevelando Žai
bas ir Chicagos Neris yra mūsų tink
linio tvirtovė. Šįmet Žaibo moterų 
komanda laimėjo ne tik Vid. Vaka
rų Sporto Apygardos meisterystę, 
bet taip pat ir visą eilę amerikiečių 
turnyrų. Tai vienetas, kurį žino vi
sas Š. Amerikos tinklinio pasaulis. 
Žaibo moterų stiprybė glūdi nuola
tiniame darbe ir pasiaukojime. Šis 
vienetas savo laisvas valandas ir at
liekamas santaupas paaukoja lietu
vių sporto garsinimui, Žaibas gali 
tik džiaugtis savo vadovu Rytu Ba
bicku bei tokiomis iškiliomis tinkli- 
ninkėmis kaip Barzdukaitė, seserys 
Besparaitytės, Gelažytė, Jurgaitytė, 
Mockutė ir Čiurlionytė.

Kitas iškilus lietuvių moterų tink
linio vienetas yra Neris, kuri taip 
pat nepaprastai aktyviai dalyvauja 
lietuvių bei amerikiečių pirmenybėse. 
Žinoma, nerietės yra daug sėslesnės 
nei Žaibas, tačiau jos nuolatos da
lyvauja įvairiuose Chicagos turny
ruose ir turi geriausią bei gausiau
sią tinklinio prieauglį. Neries iški
liosios tinklininkes: O Blandytė — 
Jameikienė, Balonn, Maskoliūnaitė, 

Prunskytė, Dambrauskaitė. Kad Ne
ris iškopė į tinklinio viršūnes, turi
me būti dėkingi jos vadovui Zigmui 
Žiupsniui.

Vyrų tinkliniu mūsų sporto klu
bai daug mažiau domisi ir todėl tik 
Žaibas turi prieauglio. Šįmet geriau
siai pasirodė Chicagos Lituanicos 
vyrai, laimėdami savo apygardos 
meisterio vardą. Geriausias lietuvis 
tinklininkas Bronius Andriukaitis yra 
garsiosios George Williams kolegi
jos komandos geriausias žaidėjas.

Vis daugiau tinkliniu pradeda do
mėtis ir Chicagos Audros klubas bei 
Cicero Ateitis. Abu vienetai turi di
delį būrį tinklinio prieauglio ir ne
abejojama, kad jiems priklauso gra
ži ateitis.

Krepšinis tebekaraliauja
Šįmetinis žiemos sezonas ir vėl 

pasižymėjo nepaprasta lietuvių krep
šinio klase. Šioje sporto šakoje Š. 
Amerikos Sporto Sąjunga turi tarp
tautinės klasės žaidėjų. Jau 1964-jų 
metų išvyka Australijon įrodė, kad 
lietuviai krepšininkai, jei sąlygos bū
tų, galėtų būti pirmaujančiais krep
šinio atstovais visame pasaulyje. Šio 
sezono lietuvių ir pabaltiečių krep
šinio varžybos tą nuomonę patvir- 
tno.

Vidurio Vakarų Sporto Apygarda, 
kuriai priklauso Chicagos, Cleve
lando ir Detroito sporto vienetai, 
šįmet karaliavo lietuvių pirmenybė
se.
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Vyrų grupėje lietuvių krepšinio 
meisteriu tapo Detroito Kovas, o 
2-ji vieta teko Chicagos Neo-Litua- 
nia klubui. Kovas tiek apygardos, 
tiek bendrose pirmenybėse buvo iš
kiliausias vienetas. Tai dėka mūsų 
garsiųjų rinktinės žaidėjų Pr. Če- 
kausko ir J. Skaisgirio, kurie ir bu
vo komandos pergalių didžiausieji 
kalviai. Neo-Lithuania šįmet krep- 
šinyje tikrai gerai užsirekomendavo, 
laimėdama apygardos meisterio var
dą ir lietuvių pirmenybėse antrąją 
vietą. Neo-lituanų geriausieji buvo 
Modestavičius, Šilingas, Miknaitis ir 
Eug. Burkauskas.

Be minėtųjų klubų ir vėl įvairiose 
varžybose puikiai pasirodė Chicagos 
Lituanica, Neris bei Waterburio 
Gintaras ir Toronto Aušra.

Pagaliau paskutiniosios pabaltie- 
čių pirmenybės išryškino nepaprastą 
lietuvių krepšinio klasę ir įrodė, kad 
krepšinyje lietuviai, iš Pabaltijo tau
tų, dar vis tebėra stipriausieji. Mū
sų krepšinio rinktinė, kurią sudarė: 
Čekauskas, Skaisgiris (Kovas); Mo
destavičius, Miknaitis (Neo-Litua- 
nia); Varnas (Neris); Jesevičius 
Mileris (Lituanica) ir Gudas (Auš
ra) latvių rinktinę nugalėjo dukart. 
Pirmąją varžybų dieną lietuviai lai
mėjo 113:98, o antrąją — 138:82! Dar 
niekad pabaltiečių krepšinio pirme
nybių istorijoje niekas taip nedomi
navo, kaip šįmetinė lietuvių rinktinė.

Neblogai atrodė ir mūsų jau
niai krepšininkai. Čia dominavo

Viliote Nešiukaitytė Pabaltijo moterų stalo teniso meisteris

Cicero “Ateities” klubo krepšininkai

Chicagos klubai. Meisterio vardą 
laimėjo Aras, baigmėje nugalėjęs 
Vid. Vakarų Sporto meisterį Litua- 
nicą. Iš kitų klubų geriausiais laiky
tini Hamiltono Kovas. Chicaga turi 
visą būrį iškilių jaunių: Rath, NJolis, 
Ed. Burkauskas, Klausa (Aras); 
Jankauskas, Abramavičius, Vaišno
ras, Bačinskas (Lituanica); Puo
džius, Petraitis (Neris) bei Bražins
kas (Neo-Lituania). Kiti mūsų ge
riausieji jauniai krepšininkai tai Ha
miltono Kovo Meškauskas ir Vi- 
nerskis bei Clevelando Žaibo And
riulis.

Gaila, kad šįmet bendrose lietu
vių krepšinio pirmenybėse nepasiro
dė Rytų Sporto Apygardos jauniai.

Bendrai šis žiemos sporto sezonas 
lietuviams sportininkams buvo ypa
tingai sėkmingas.

Stalo teniso varžybose — pabal
tiečių pirmenybėse latviai laimėjo 
komandinius susitikimus, bet moterų 
ir mergaičių meistere tapo jaunoji V. 
Nešiukaitytė. Jaunių nugalėtojas — 
Vyt. Nasvytis, o vyrų senjorų — 
Dr. Alg. Nasvytis.

Tinklinio meisteriu pabaltiečių pir
menybėse tapo taip pat lietuvių
rinktinė, mergaitės laimėjo pirmąją 
vietą ir tik vyrai suklupo prieš lat
vius.

Baigėsi sporto varžybos salėse. 
Dabar mūsų sportininkai rungtyniaus 
lauko tenise, futbole, plaukyme bei 
lengvojoje atletikoje. Beje, kalbant 
apie plaukymą, šio sezono metu lie
tuvių jaunieji plaukikai taip pat la
bai gerai pasižymėjo. Iškiliausias 
plaukikas šitame sezone buvo R. 
Grybauskas, kuris lietuvių plauky
mo pirmenybėse laimėjo aštuonias 
pirmąsias vietas!

Bent žodžiu tektų paminėti ir mo
terų krepšinį. Nors šitoje šakoje ir 
neturime daug sportininkių, tačiau 
Toronto Vytis ir Aušra vis dar ne
užmeta ir šios sporto šakos. Šįmet 
moterų krepšinio meisteriu tapo 
Aušra. Iškiliausios žaidėjos buvo 
aušrietės Klimaitė, Ramanovaitė ir 
Grigaitė.

J. Šoliūnas
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Studentų Ateitininkų Vasaros 
Stovykla

Norėdami patenkinti visus sąjungos 
narius stovyklos laikotarpio parinki
mu, buvome pasirinkę rugpjūčio 16-30 
dienas. Šiuo norėjome patenkinti ne 
tiktai tuos studentus, kurie per vasa
rą galvojo dirbti, bet ir tuos, kuriems 
mokslas prasideda žymiai anksčiau be
lankant tri-semester universitetus.

Besiteiraudami ar dauguma sąjungos 

narių buvo patenkinti šiomis datomis, 
pastebėjome, kad didesnis skaičius ne
buvo palankiai nusiteikę mūsų nuspren
dimu. Žinodami, kad negalime visų .no
rus patenkinti, stengsimės pataikauti 
ko didesnėm skaičiui. Tos minties ve
dami, nutarėm oficialiai ir galutinai 
stovyklą pravesti nuo rugpiūčio 25-tos 
dienos iki rugsėjo 6-tos.

Stovykla bus visais atžvilgiais tur
tinga — ypatingai svarbesnėse srityse: 

pažadas .nėra be pagrindo, kadangi sto
vyklą organizuoja ne tik kompetetingi, 
bet ir kūrybingi žmonės, kurie naudo
jasi palankiom ir lengvai prieinamom 
priemonėm.

Stovykla įvyks gerai žinomoj ir vi
sų mėgiamoj vietoj — DAINAVOJ. To
limesnės, smulkesnės žinios bus prista
tytos per GAUDEAMUS, lietuviškoj 
spaudoj ir aplinkraščiais — prašome 
atkreipti dėmesio. Ant Vainius, Jr.

nuo rytų iki vakarų
TORONTO

Moksleiviai

Paskutiniai trys mėnesiai Toronto 
Stasio Šalkauskio kuopos vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų gyvenime buvo 
labai veiklūs ir pelningi. Mūsų kuo
pos susirinkimai yra daromi kas dvi 
ar tris savaites. Kartais atvyksta ir 
svečių. Diskutuojame įvairiausias te
mas nuo šv. Mišių iki “teenagerių” 
problemų. Po svečio arba vieno kuo
pos nario trumpo įvado arba referato, 
mes susiskirstome į grupes ir disku
tuojame toliau pašnekesio būdu. Pas
kutiniuoju laiku pas vyresniuosius 
moksleivius renkasi vis daugiau narių. 
Mes visi stengiamės dirbti kuopai ir 
pildyti ateitininkų šūkį — “Visa at
naujinti Kristuje!”

Moksleiviai leidžia savo laikraštėlį 
“Pirmyn, Jaunime!” (red. Laima Švėgž- 
daitė); šiais metais jau trys numeriai 
šio laikraštėlio išėjo ir ketvirtas yra 
ruošiamas. Jame rašo patys mokslei
viai, ir sekančiam numeryje žada pri
sidėti studentai.

Moksleiviai prisideda ir Toronto 
kultūrinėje veikloje. Kovo 7 d. stu
dentų draugovė suruošė labai sėkmin
gą šv. Kazimiero minėjimą — prie 
programos prisidėjo ir moksleiviai. Ko
vo 21 d. moksleiviai suruošė koncer
tą, kurį išpildė sol. D. Stankaitytė, sol. 
V. Verikaitis, ir deklamatorė p. Žmui- 
dzinienė.

Neatsilikome ir socialiniu atžvilgiu. 
Jau tris kartus suruošėme šokius To
ronto jaunimui su labai dideliu pasise
kimu. Salė būdavo dailiai ir įdomiai iš
puošta ir nuota:ka labai linksma. Atei
tyje planuojame turėti keletą ekskur
sijų į gamtą ir gale mokslo metų, bir
želio mėnesį, važiuosim aplankyti New 
Yorką ir Pasaulinę Parodą.

Paskui turėsime darbo Toronte, nes 
liepos 3-4 d. čia įvyksta Pasaulinis 
Ateitininkų Kongresas ir mes ruošia
me visiems moksleiviams susipažinimo 
vakarą. Taigi laukiame visų mokslei
vių atvažiuojant.

Taip pat kviečiame visus mokslei

vius (o ypatingai amerikonus) atvykti 
į Kanados moksleivių ateitininkų sto
vyklą, kuri prasideda liepos 25 d. New 
Wasago vasarvietėje. Iki pasimatymo 
kongrese.

Antanas Bušinskas

DETROIT
Sendraugiai

Detroito sendraugiai ateitininkai 
vasario 21 d. Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje suruošė literatūros popietę. 
Buvo kviesti ne tik moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai, bet ir plačioji lie
tuvių visuomenė. Prie užtiestų stalų 
ir kavos puoduko susirinko apie šim
tą entuziastų išklausyti savųjų bandy
mų. Jiems buvo pristatyti: A. Milman- 
tienė, V. Bogutaitė - Keblienė, K. 
Keblys, A Gladkauskas (jo poeziją 
skaitė I. Damušytė) ir D. Bajorūnaitė. 
Programa įvairi — beletristikos ir 
poezijos mišinys. Visą popietę suor
ganizavo ir sklandžiai su lengvu hu
moru pravedė K. Keblys. Kad pra
sitęstų jaukus pobūvis, sendraugių 
valdyba nepagailėjo nei kavos, nei 
pyragų; o jaunimas, Pr. Zarankai ir 

Toronto moksleivių ateitininkų grupė

Pr. Baltakiui vedant, dainų. Pakilioj 
nuotaikoj išsiskirstant norėjosi palin
kėti — iki kito karto...

B. 
CHICAGO

Studentai kalba apie laisvę
Chicagos Studentų Ateitininkų drau

govė susirinko sausio 10 d. Po mišių 
koplyčioje, studentai susibūrė į Jauni
mo Centrą užkandžiams ir ilgai lauk
tai paskaitai. Jonas Boguta, buvęs SAS 
pirmininkas, atvažiavo su šia tema — 
“Laisvai apie laisvę”. Paskaitos metu 
Jonas atskleidė šias mintis: laisvės 
klausimas yra visiems žmonėms ak
tualus. Laisvė duoda mums progą pa
sirinkti plačiai, ne specifiniai. Laisvė 
nestato ribų tiesai, bet tik ją atsklei
džia. Krikščionybė duoda mums progą 
apsisprendimui. Prie paskaitos galo 
Jonas svarstė, kaip laisvės ypatybės 
derinasi su SAS organizacija.

Po paskaitos sekė įdomios diskusi
jos, kuriose vieni kitiems aiškinome 
laisvės klausimus. Diskusijų metu pa
aiškėjo dar toliau kaip laisvė priklauso 
žmonėms ir kaip reikia ją įvertinti.
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Diskusijoms užsibaigus sekė eina
mieji reikalai ir neužilgo skirstėsi vi
si, vieni vienur, kiti kitur su laisvės 
ir tiesos mintimis. Buvęs

Studentai lanko našlaičius

Vasario 14, Valentino dieną, Chica- 
gos draugovė nuvažiavo aplankyti naš
laičių “St. Joseph’s House for the 
Friendless”. Studentai nusivežė di
džiausius maišus žaislų, saldainių ir 
pyragaičių.

Nuvažiavę rado našlaičius nuo 3 iki 
4 metų amžiaus, kurių buvo 90. Jie 
buvo suskirstyti pagal amžių ir kiek
viena grupė turėjo savo kambarius. 
Studentai juos užėmė pasakomis, dai
nomis, žaidimais, juokais ir žaislais bei 
saldumynais ir “soda pop”. Našlaičiai 
aiškiai džiaugėsi, kad kas nors juos 
užėmė ir pamokino naujų žaidimų.

Buvęs

Lipniūno kuopos susirinkimas

Lipniūno kuopos susirinkimas įvyko 
kovo 21 d. Jaunimo Centre po dešimtos 
valandos mišių, tai yra apie 11:20.

Kaip ir prieš kiekvieną susirinkimą 
buvo kalbama malda. Nors dažniau
siai mes dar padainuojame rateliu su
sikibę, bet šį sekmadienį negalėjome, 
nes buvo gavėnios metas. Po maldos 
Romas Sakadolskis pasveikino atvy
kusį iš Clevelando svečią — Antaną 
Razgaitį. Į prezidiumą Romas pakvie
tė Aloyzą Rimkų pirmininkauti ir 
Daivą Matulionytę sekretoriauti. Se
kė praeito susirinkimo protokolo skai
tymas, kurį įvykdė Rima Pakeltytė, 
praeito susirinkimo sekretorė.

Kun. Raibužis, kuopos dvasios va
das ir globėjas, mums gražiai ir įdo
miai pamokė ir paaiškino apie nau
jas bažnyčios reformas.

Toliau sekė Gintauto Rapšio re
feratas “Meilės psichologija”. Sekė 
inteligentiškos diskusijos apie tą 
“meilės psichologiją” bei referatą. Į 
diskusijas įsijungė beveik visi nariai 
ir svečiai.

Pabaigoje buvo valdybos praneši
mai. Romas, mūsų pirmininkas, mums 
pranešė apie kandidatų priėmimo eg
zaminus. Rima Pakeltytė, iždininkė, 
pranešė, kad iš neseniai įvykusio “Bly
nų baliaus” surinkta iš viso 80 dolerių 
pelno. Dr. Arūnas Liulevičius, kuo
pos globėjas, mus visus pakvietė at
silankyti į diskusijas, kurios įvyks ko
vo 28 d. Jaunimo centre po 10 vai. 
mišių.

Susirinkimas baigėsi ateitininkų 
himnu.

Daiva Matulionytė

Gavėnios seminaras

Jau bene septintąjį kartą Chicagos 
studentai ateitininkai ruošė paskaitų 
ciklą gavėnios metu. Šių metų ciklo 
temą — “Žmogus ir meilė” — nagri-

Velykų Bobutė pas Hamiltono mažuosius

nėjo trys paskaitininkai. Seminaro ruo
šimui daug rūpesčio įdėjo draugovės 
kapelionas t. K. Trimakas, SJ. Paskai
tose, kurios vyko Jaunimo Centre, da
lyvavo gausus būrys klausytojų. Ga
lima manyti, kad dalyvių skaičių pa
didino ir atspausdintas kvietimo la
pelis su t. A. Kezio, SJ pagaunančia 
nuotrauka.

Ciklą atidarė dr. V. Bieliauskas ko
vo 13 d. su paskaita “Meilė šeimoje”. 
Pašnekesyje nagrinėtos meilės rūšys: 
paauglių, erotinė ir subrendusio žmo
gaus meilė. Paskaita įdomi savo opti
mizmu: vietoj žvelgęs į vedybas kaip 
į kovą su atsibodimu vieno kitam, dr. 
Bieliauskas jose mato galimybę meilei 
augti ir gilėti: bendras gyvenimas gali 
turtinti, o ne vesti į skurdą.

Savo paskaitoje apie “Vyrą ir žmo
ną išeivijos literatūroje” D. Brazytė- 
Bindokienė rado, kad lietuviai auto
riai šeimų problemom neužsiiminėja 
— mūsų literatūra yra “belytė”. Daug 
dažniau nagrinėjami tėvų ir vaikų san
tykiai. Apie moterį daugiau rašoma 
kaip apie motiną, ne kaip apie žmoną. 
Savo teigimus kalbėtoja vaizdžiai pa
rėmė incidentais iš Ignatonio, Katiliš
kio, Barono, Alės Rūtos, Mazalaitės ir 
Kralikausko romanų.

Itin įdomi buvo paskutinioji ciklo 
paskaita, kurią skaitė kun. V. Bagda- 
navičius, MIC: “Teologijos žvilgsnis į 
vyro ir moters meilę”. Graikų minty- 
tojams meilė buvo tik noras to, ko 
žmogui trūksta (graikui nebuvo gali

ma suprasti, kad Dievas gali mylėti, 
nes tai būtų jo trūkumo ženklas). 
Krikščionybė, kuri pagrįsta mylinčiu 
Dievu, atvėrė duodančios meilės sąvo
ką. Savitas krikščionybės žvilgsnis į 
meilę ypač ryškus Povilo laiške Efe- 
ziečiams, kuriame vyro meilė žmo
nai lyginama Kristaus meilei Bažnyčiai. 
Šis palyginimas derinasi su gerąja Se
nojo Testamento tradicija, kurioje 
Dievo santykis su Izraeliu yra vaizduo
jamas vyro ir žmonos santykiu. Kris
tus taip pat save prisistato kaip su
žadėtinis. Net savo menkystėse šeima 
yra panaši į Dievo ir žmogaus santy
kį. Reikia viso gyvenimo pamatyti, ką 
re’škia vyras ir žmona vienas kitam, 
taip kaip ir viso gyvenimo reikia, kad 
žinotum, ką gyvenime reiškia Dievas. 
Moterystės uždavinys — neapsivilti, 
nepaisant apsivylimų: jie turi mistinę 
prasmę — kenčiant nepaisymą ar gru
bumą, kenčiama visos žmonijos nepai
symas ar grubumas Dievui. Visas ve
dybų pergyvenimas pasako ką nors 
apie Dievą: pavyzdžiui, lytinio santy
kio žavesys atspindi dieviškųjų asme
nų santykių laimingumą. Šeimos ne
santaikos priežastys yra gilesnės, nei 
netikintys gali suprasti—tai yra žmo
nijos nesantaikos su Dievu apraiška. 
Jų susitaikymas reiškia žmonijos su
sitaikymą su Dievu. Jų vienas kito 
ieškojime kun. Bagdanavičius mato gi
lią teologinę prasmę. Paskaita bus išti
sai atspausdinta “Laiškai Lietuviams” 
žurnale.
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ČIKAGOS DRAUGOVĖS 
VEIKLA

Vieną kartą, penktadienio vaka
re, susirinko 25 žmonės Jūratės 
Jakševičiūtės salione. Vieni patogiai 
įsitaisė sofoje, kiti prie jų kojų ant 
kilimo, o trečių, ant pianino atsi
rėmusių, veidai skendo žvakių šešė
liuose. Pora studentų susėdo ant 
žemės po dideliu lapu, kuris pri
klausė kažkokiai drambliškai gėlei. 
Vienų nugaros atsirėmė j duris už
stoti kelią vėliau atklydusiems, kiti 
pirštų galais barškino pagal Bob Dil
lon’s muzikos taktą.

Ir kai visi patogiai susėdo, pra
dėjome Čikagos Draugovės informa- 
lų, penktadienį, balandžio 9 dienos 
susirinkimą. Kadangi už poros dienų 
ketinom aplankyti senelių prieglaudą, 
buvom pasikvietę V. Kleizą mums 
paaiškinti apie senelių padėtį, jų no
rus, baimes ir mūsų pareigas jiems 
padėti. Ypatingai šiais laikais pasau
lis garbina jaunumą ir pajėgumą, pa
brėžia darbo ir pinigų svarbą, o ta
čiau tokių, kurie nebėra jauni ir pa
jėgūs, kurie bedarbiai ir dažnai be 
pinigų, skaičius vis kyla. Tokiems 
žmonėms gręsia nereikalingumo jaus
mas, netikrumas ateitim, nuobodumas, 
visokios ligos, praradimas draugų, ir 

atitolimas nuo vaikų ir jų gyvenimo 
pulso. Tačiau jie yra nepaprastai 
naudingi ir reikalingi savo šeimoms 
— savo tradicijomis, patirtimi, stabi
lizuojančia ir ugdančia įtaka šeimos 
jaunimui. Į senelius turėtų ir studen
tai atkreipti daugiau dėmesio, ar tai 
jų aplankymu, sudarymu kilnojamų 
bibliotekų ar net suorganizuojant se
nelių vasaros stovyklą.

V. Kleizai supažindinus mus su se
nelių padėtimi, mes toliau tarėmės 
dėl meninės programos, kurią išpil- 
dysįm Lemonto senelių prieglaudoje. 
Buvo pranešimai apie galimybę vasa
rą atstovaujant Stud. At-kus važiuo
ti į Meksiką susipažinti su žmonė
mis ir kultūra, apie liuteronų baž
nyčioje vykstantį giesmių vakarą ir 
apie 1966 m. Pasaulio Lietuvių Kong
resą ir tarptautinę stovyklą.

Pranešimams pasibaigus kavą 
gurkšnodami toliau kalbėjomės, klau
sėmės muzikos ir apžiūrinėjom p. Jak- 
ševičių bute iš Europos ir Azijos 
atvežtų įvairenybių.

Verbų sekmadienį, Velykoms ir 
tikrajam pavasariui artėjant, būrys iš 
Čikagos Stud. At-kų Draugovės nu
važiavo į Holy Family Villa senelių 
prieglaudą. Meninę programą, kurią

ALp(LKA)1786 
seneliai šiltai 1965, Nl".5 
Liulevičius. f
nėlytė ir Ramūnas Motekaitis dviem 
duetais, Kazys Kivėnas trimitu, Ta
das Rūfa dainomis ir Laima Bačins- 
kaitė su Barbara Janik jų sukurta
me šokyje. Kun. Trimakas pradėjo 
ir užbaigė programą prajuokindamas 
senelius savo anekdotais.

Dar įdomiau už pačią mūsų prog
ramą tai buvo asmeniški pasikalbė
jimai su seneliais. Iš pradžių buvo 
mums nedrąsu — nežinia prie ko 
prieiti, nei apie ką kalbėtis. Vienus 
užkalbini lietuviškai, o išeina, kad 
jie lenkai. Tačiau kartą pradėjus, to
liau buvo visai lengva ir malonu pa
bendrauti.

Prieš mums išvažiuojant namo se
selė mums aprodė prieglaudos pasta
tą, senelių kambarius, valgyklas, sa- 
lionėlius, koplyčią.

Tikiuosi, kad seneliams patiko mū
sų apsilankymas — jie patys sakė, 
kad retai mato neraukšlėtus veidus. 
Ir mums studentams jis buvo ne tik 
smagus, bet ir vertingas — pamatė
me gyvus pavyzdžius tų problemų 
su kuriom V. Kleiza mus supažindi
no per susirinkimą. Tikėkimės, kad 
šis Čikagos Draugovės senelių aplan
kymas taps tradicija. J. J.

LIETUVI, TAVĘS LAUKIA 
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SUSIVIENIJIMAS!

Įstodamas į šią organizaciją pasiek
si tris tikslus: 1) užsitikrinsi paramą 
nelaimės atveju, 2) susitaupysi pinigų 
ir 3) sustiprinsi lietuvišką veiklą, nes 
mūsų organizacija padeda savo na
riams mirties, ligos ar susižeidimo at
vejais, o taip pat skatina ir remia lie
tuvišką veiklą šiame krašte.

LRKSA, kaip ir kitos apdraudos 
kompanijos, teikia įvairių rūšių gyvy
bės draudimą. Paminėtinos 4 apdrau
dos rūšys ir penktoji, specialiai jauni
mui ikj 16 metų.

L Dvidešimties metų mokėjimo pla
nas: apsidraudęs moka per 20 metų, 
o po to jis lieka apdraustas nustatytai 
sumai, nieko daugiau nebemokant. Už 
aodraudą mokėjimų dydis pareina nuo 
apsidraudimo sumos ir apsidraudusio 
amžiaus.

II. Dvidešimties metų taupymo pla
nas: apsidraudęs moka per 20 metų, o 
po to jam išmokama apdraudos suma 
ir tuo draudamas pasibaigia. Pilna 
draudimo suma išmokama, jei apsi
draudęs mirtų apsidraudimo laikotar
pyje.

III. Taupymas iki 65 metų: apsidrau
dęs moka įstojimo metu nustatytą 
mokestį iki 65 metų amžiaus, o po to 
jam išmokama apdraudos suma. Pilna 
apdraudos suma išmokama ir tada, 
jei asmuo miršta ir nesulaukęs 65 
metų amžiaus.

IV. Mokėjimas iki 85 metų: apsi
draudęs moka nustatytą mokestį iki 
85 metų amžiaus, o po to jo apdrau- 
da laikoma apmokėta ir jis laikomas 
apdraustu iki amžiaus galo. Pilna ap- 
drauda išmokama bet kuriuo metu ap
draustajam mirus.

V. Speciali jaunamečių apdrauda. 
Jaunamečių planų paaiškinimai yra to
kie pat, kaip ir pilnamečių.

LRKSA yra viena iš didžiųjų Ame
rikos lietuvių organizacijų, kurios tur
tas siekia arti trijų milijonų dolerių. 
Kviečiame ir tave į šios organizacijos 
narius, raginame paimti bet kokios rū
šies apdraudą. Jei toliau .nebenorėtum 
būti nariu, gali visada atsiimti savo 
įmokėtus pinigus su mažais atskajty- 
mais. LRKSA taip pat moka dividendus 
už apsidraudimo įmokas.

Informacijų reikalu kreipkitės į Cen
tro Raštinę, P.O. Box 32 (7173 S. 
Washington str.), Wilkes-Barre, Pa., 
arba pas viet:nės kuopos sekretorių.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI
I. GARBES PRENUMERATORIAI:

Lt. M. Karaška (Armija), 
Vyt. Šoliūnas (Lemont, Ill.), 
Algis Vedeckas (Stamford, Conn.), 
K. Mikšys (Hamilton, Ont.), 
Kan. P. Juknevičius (Chicago), 
Dr. Jurgis Balčiūnas (Strasburg. Ohio), 
kun. V. Martinkus (Providence, N. Y.),
II. AUKOJO “ATEIČIAI” PAREMTI: 
Aušrelė Skirmuntaitė (Chicago) $30.00 
kun. Vyt. Zakaras (Oklahoma) $10.00 
Dr. Uogintas (Anglija) $6.00
Vyt. Šoliūnas (Lemont, Ill.) $5.00
Dr. Bruno Valadka (Chicago) $5.00
Filadelfijos Jaunučiai Ateitininkai $3.00 
P. Balkus (Australija) $2.00

III. APMOKĖJO “ATEITIES” 
PRENUMERATAS 

UŽSIENIO MOKSLEIVIJAI:
Kun. St. Raila (Brooklyn) $6.00 
R. Salytė (Phila) $3.00
Juozas ŽiFo.nis (Cleveland) $3.00 
P. Tamulionis (Cleveland) $3.00 
Kan P. Juknevičius (Chicago) $3.00 
Dr. J. Balčiūnas (Strasburg, Ohio) $3.00 
Alg. Vedeckas (Stamford, Conn.) $3.00

IV. SPAUDOS MENESIO PROGA 
kun C. Auglys (Donnybrook. N. D.) su
mokėjo $6.00 už 3 naujas prenumera
tas.

Visiems nuoširdžiai dėkoja 
“ATEITIES” administracija

1,0

28


