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MŪSŲ

STOVYKLOS

Ateitininkų stovyklos jau yra tapę jaunimo “vasarinėmis institu
cijomis”. Sunku būtų įsivaizduoti vasarą — be stovyklos... Tačiau 
mėginant nustatyti stovyklų tikrąją vertę įvairiais atžvilgiais, darosi 
nelengvas uždavinys: kokia gi iš tiesų mūsų stovyklų vertė? Tūlas 
kuopos globėjas yra net šitaip išsireiškęs: “Mano nuomone, stovyk
la yra tiek pasisekusi, kiek lietuviškų šeimų dėka jų susikuria”...

Mes šitaip vienapusiškai stovyklas vertinti nedrįstame; stovyk
los nėra vedybų biurai... Jų vertinimas galbūt galėtų būti pagal tai, 
ko mes iš tiesų iš stovyklų laukiame. Pagrindinai laukiame štai ko: 
kad jaunimas išmoktų galvoti. Todėl ir stovyklą vertinant, tiktai tada 
stovyklos vertė paaiškėja, kai pasirodo mūsų jaunimo galvojimas ir 
stovyklos įtaka — galvojime. Todėl šiame numeryje ir apsiribojame 
tik kai kuriais stovykliniais dalykais, pagal kuriuos matysime, kas 
jaunimui rūpi, ir apie ką jis galvoja. Vietoje tradicinių stovyklų ap
rašymų, kur pasakojami grynai impresijonistiniai dalykai (“gerai da
vė valgyti, lietus lijo ir turėjome šokius, kurie visiems patiko”), — 
duosime keletą paskaitų ir diskusijų, pačių stovyklautojų aprašytų, 
kad lengviau būtų matyti, kaip įvairūs paskaitininkai ir kalbėtojai 
buvo jaunimo suprasti. Gi ir patiems lektoriams ar tik nebus įdomu 
išgirsti jų pačių temas “išverstas” į moksleivių kalbą...

Antras įdomus dalykas yra tai, kad nežiūrint bendro įspūdžio, jog 
kai kurios stovyklos atrodo grynai masinės — visdėlto labai mažas 
moksleivių skaičius jose dalyvauja. Mūsų apskaičiavimu, šią vasarą 
stovyklose dalyvavo 454 moksleiviai, arba 20 procentų viso MAS jau
nimo Amerikoje ir Kanadoje. O kur tie kiti?

MAS

SUVAŽIA

VIMAS

1968

Remiantis pereitų metų Moksleivių Ateitininkų Suvažiavimo nutarimais, 
MAS CENTRO Valdyba bus renkama šių metų gale. Moksleiviai anuo 
metu pareiškė pageidavimą, kad kandidatai į Sąjungos vadovybę būtų 
kaip galima anksčiau sužinomi ir paskelbiami. Tai naujas ir šiek-tiek 
“idealus” pageidavimas nes praeityje valdybos rinkimas būdavo pasku
tinių valandų darbas. Valdybos sudarymas nėra lengvas dalykas, nes 
reikia surasti pasiaukojančių žmonių, kurie pasiimtų atsakomybę dviems 
labai sunkiems metams. Atsakomybė didelė, nes vadovauti jaunimui nor
maliose sąlygose nėra lengva, o dabartiniai laikai ateitininkų jaunimo 
ugdymui yra ypač nepalankūs. Todėl prašome visus, kuriems mokslei
vių ateitininkų darbas rūpi ir yra “arti širdies” — pagalvoti ir pasvars
tyti, kas vadovaus MAS sekančiais metais. Gi visus, kurie norėtų būti 
kandidatais, sveikiname iš anksto ir prašome parašyti mums, kad dar 
prieš suvažiavimą galėtume juos parodyti žurnalo puslapiuose. Darbas 
sunkus, atlyginimas mažas, problemų daug, bet jaunimo dar daugiau... 
ar surasime reikiamą skaičių idealistų?

LI..Ti C3
NAGO.-' 'NE 
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BG 10" \’A
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APIE TEMPERAMENTUS
(Pašnekesiai MAS stovykloje Dainavoje)

KUN. STASYS YLA

Gyvenimas nebūtų įdomus, jei visi žmo
nės vienodai galvotų, jaustų, veiktų. Ar tu 
norėtum su tokiais žmonėm bendrauti? Ir 
kam bendrauti, jei kitas tau nieko naujo 
nepasako, nieko skirtingo neatskleidžia? Gerai, 
kad žmonės skirtingi, bet ar ne per daug tų 
skirtumų? Tiek daug, kad kartais nebegali su 
kitais susikalbėti, jų suprasti. Ką tie skirtu
mai reiškia, kokia jų prasmė?

Skirtumai rodo, kad tarp žmonių yra pa
dalintos įvairios savybės, kurių vienas atski
ras žmogus nepajėgtų savyje sutalpinti. Ar 
tu galėtum būti kartu staigus ir lėtas; ra
mus, griežtas ir nuolaidus; aktyvus ir pasy
vus; valingas ir jausmingas; racionalus ir in
tuityvus? Padalintos savybės sudaro spalvingą 
žmonių įvairumą, kuris sudaro žmonijos tur
tą. Tuo turtu galime naudotis, bendraudami 
ir bendradarbiaudami su kitais.

Bet ar bendrauti įmanoma, kai skirtumai 
būna labai dideli? Ar ne dėl to tarp žmonių 
atsiranda įtampos, rungtynės, barniai, nesu
tarimai? Taip. Bet antra vertus, ar ne ta
da, kai skirtingi žmonės sueina, atsiranda 
naujų minčių, naujų akstinų galvoti ir veik
ti, save šlifuoti, save ir kitus labiau supras
ti, siekti bendros pažangos ir tobulybės? Jei 
rašytojas neparodytų skirtingų charakterių, 
jų konfliktų ir susiderinimo, nebūtų įdomus, 
nebūtų vertingas jo romanas.

Viena sąlyga suprasti skirtumus yra pa
žinti temperamentus.

Kas tie temperamentai?
Senovėje astrologai bandė nustatyti ats

kirus žmonių tipus pagal žvaigždes (konkre
čiai pagal Zodiako ženklus). Jie galvojo, kad 
žmonės gimsta “po tam tikra žvaigžde” ir dėl 
to būna užsispyrę, kaip “Ožys”; karingi, kaip 
“Šaulys” — ir panašiai. Graikų medikai žmo
nių skirtingumus pradėjo nauju būdu, būtent
— dėl skirtingos kūno sudėties, konkrečiai
— dėl skirtingai funkcijonuojančių trijų da
lykų: kraujo, tulžies ir gleivių, šį pirmą 
žingsnį padarė žymiausias graikų medikas 
Hippokritas, o kitas gydytojas Galenos II a. 
po Kr. pritaikė tai žmonių temperamentams. 
Pagal jį, judraus, neramaus kraujo žmonės 
turi sangvinišką temperamentą; tie, kurių 

jautresnė geltonoji tulžis — choleriškąjį, ku
rių juodoji tulžis per jautri — melancholiš
kąjį ir kurie turi jautresnes gleives — fleg
matiškąjį. šis temperamentų paskirstymas iš
liko net per septyniolika šimtmečių. Naujai
siais laikais pradėta ieškoti naujų paskirsty
mų. Vokiečiai sukūrė tipologijos mokslą ir prie 
to dirbo Eduard Spranger, ir kiti, žinomiau
sias iš jų buvo Kretscher — medikas ir psi
chologas, kuris žmones suskirstė į tris tipus: 
pikniko, asteniko ir atleto. Populiariai tariant, 
pirmasis būtų riebalinis (patukęs) žmogus, 
antrasis — kaulinis (liesas, labiau nerviškas) 
ir tretysis raumenims (plg. Koerperbau und 
Charakteruntersuchungen zur Konstitutions- 
problem und Lehre von den Temperamen- 
ten, Berlin 1944). Prancūzai ir belgai, užuot 
mažinę, bandė padidinti temperamentų skai
čių. Rašytojas Stenhal savo knygoje “De 
L’Amour” (skyrius XL) prisimena šešis tem
peramentus: sangviniškąjį (prancūzų), karin
gąjį (ispanų), melancholiškąjį (vokiečių arba 
Šilerio don Carlos), flegmatiškąjį (olandų), 
nerviškąjį (Voltaire) ir atletiškąjį (Milton de 
Crotone). Du flamanų profesoriai G. Hey
mans ir E. Hersma rinko medžiagą ir ją sis
temino aštuoniems temperamentams. Prancū
zas Rehe Le Genne, panaudojęs tą medžiagą 
(Trait de Charecterologie, Paris 1946), aštuo
nis temperamentus paskirstė šia eile: nerviš
kasis, sentimentalusis, choleriškasis, aistrin
gasis, beformis (passione), sangviniškasis, 
flegmatiškasis, beformis (amorphe) ir apatiš
kasis.

Bandymas išplėtoti temperamentus smul
kesnėmis atšakomis pasirodė neperdaug sėk
mingas ir gal nereikalingas, nes nauji ketu
ri temperamentai atrodo lyg atplėštos dalys 
nuo pirmųjų, klasiškųjų. Nerviškasis ir sen
timentalusis daugiau priklauso melancholiš
kajam, aistringasis — pusiau choleriškajam, 
pusiau melancholiškajam, o du paskutinieji 
— beformiškasis ir apatiškasis — flegmatiš
kajam.

Vokiečių ir prancūzų bei flamanų pastan
gos neįnešė esminio pakeitimo į keturius kla
sinius temperamentus. Tos pastangos davė tik 
naujos medžiagos bei naujų motyvų. Vienas 
žymiausių šio šimtmečio psichologų, šveica-
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Temperamentai studentų ateitininkų literatūros meno vakare, SAS stovykloje Nuotr. G. Naujokaičio

ras C. G. Jung (Modern Man in Search of 
a Soul, New York, H. M.) dėl to pastebi: 
“Graikų klasifikacija pagal keturias fiziologi
nes dispozicijas ir individų elgseną yra gana 
tiksli ir atitinka tam, ką yra davusi šių die
nų moderni fiziologinė tipologija”. Iš keturių 
klasiškųjų temperamentų du yra aktyvūs 
(sangviniškasis ir choleriškasis) ir du pasy
vūs (melancholiškasis ir flegmatiškasis). Pir
muosius kai kas vadina vyriškaisiais, antruo
sius — moteriškaisiais temperamentais. Nots 
tai toli gražu neatitinka tikrovei. Neatitin
ka dėl to, kad tame pačiame žmoguje yra 
ne vienas temperamentas ir ne tas jų deri
nys. Galima sakyti, jog kiekvienas turime vi
sus keturis temperamentus, tik vienas iš jų 
pirmauja, duoda toną, persveria, arba du pir
mieji temperamentai rungiasi tarp savęs, 
ypač jei vienas yra aktyvus, antras pasyvus, 
arba vienas stiprus (kiti vadina — sunkus), 
kaip cholerikas ar melancholikas, o kitas leng
vas, kaip sangvinikas ar flegmatikas.

Norint tad pažinti save, reikia susipažin
ti su visais temperamentais ir žiūrėti, kuris 
iš jų mumyse pirmauja, kuris papildo pir
mąjį, jį aktyvina ar ramina, lengvina ar aš
trina.

Kaip pažinti temperamentus?
Teisingai mūsų rašytojas V. Mykolaitis 

Putinas yra pastebėjęs: “išraiška, eisena, lai
kysena visados esti sutapę su tikrąja žmo
gaus tema. Nuo to nepabėgsi ir niekuo neap
simesi, nes ir pats apsimetimas tave išduos” 
(Altorių šešėliai”, 269). Visų pirma išduoda 
mus mūsų žvilgsnis. Jeigu jis griežtas, tvir
tas, energingas, smarkus — reiškia, esi cho
lerikas. Jei graudus, liūdnas, susirūpinęs — 
esi melancholikas. Jei žvilgsnis linksmas, jud
rus, nerūpestingas — esi sangvinikas. Jei 
akys nejudrios, žvilgsnis neryškus, nerangus 
— esi flegmatiškas. Jei tavo du pirmieji tem
peramentai yra stiprūs ir kontrastiški, tada 
bus sunkiau pasakyti iš akių, kuris jų do
minuoja.

Daug pasako ne tik tavo žvilgsnis, bet 
ir žingsniai, eisena- Jei tu vaikštai tvirtu ir 
griežtu žingsniu — esi cholerikas. Jei tavo ei
sena lengvutė, vikri, lyg balerinos —esi 
sangvinikas. Jei tu vaikštai lėtai, sunkiai, bet 
tvirtai, lyg neštum kokią naštą — esi me
lancholikas. Jei tu eini nerangiai, nerūpestin
gai — esi flegmatikas.

Iš veido bruožų ir kūno sudėties taip pat 
galima tave atpažinti. Jeigu veido bruožai
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griežti, ryškūs, išraiškingi ir kūnas tvirtas — 
greičiausiai esi cholerikas. Jei veido spalva gy
va, bruožai lakūs, švelnūs, kūnas lieknas, jud
rus esi sangvinikas. Jei veidas pablyškęs, 
sausas, galva kiek palenkta, kakta rodo raukš
lių žymes, ir visas kūnas padžiūvęs — dau
giau negu tikra, kad esi melancholikas. Jei 
veidas ir visas kūnas patukęs — greičiausiai 
esi flegmatikas. Tačiau iš veido ir kūno ap 
raiškų sunkiau spręsti temperamentą jaunys
tėje, ypač bręstančiame amžiuje, nes gali vė
liau tos apraiškos keistis. Temperamentinės 
reakcijos galima toliau atpažinti iš reakcijų 
į bet kuriuos įvykius, į daromas tau pastabas, 
įspėjimus. Jei tu reaguoji greit, staiga, bet 
greit užmiršti, nusiramini — esi sangvinikas. 
Jei reaguoji labai pamažu, bet juo toliau juo 
labiau jaudiniesi — esi melancholikas. Jei tau 
nei šilta, nei šalta pradžioj ir vėliau esi fleg
matikas.

Imkime vieną pavyzdį: keletas virėjų pa
rengė vaišes ir po to šeimininkė pradaro du
ris į virtuvę ir sako: “Pietūs buvo labai blo
gi”. Koks įspūdis ir reakcijos bus virtuvėje? 
Cholerikė pradės trankyti indus, piktai šauk
ti, erzintis, ir tai truks ilgą laiką. Sangvinike 
užsidegs kaip ugnis, šauks ir barsis, bet greit 
nurims, ims juokauti, pagaliau net niūniuoti. 
Melancholikė pažiūrės į kitas kreivom akim, 
santūriai šyptels ir pradės galvoti, o toliau 
galvodama ims jaudintis, net verkšlenti ir il
gai negalės nusiraminti. Flegmatike bus ra
mi, kaip ir buvusi, pagaliau burbtels: “Jei 
pietūs blogi, galėjo nevalgyti”, po to patogiai 
atsisės, parems galvą ir ims snausti.

Imkime kitą pavyzdį iš šeimos santykių: 
tėvas išbarė vėlai grįžusį sūnų ir pasakė, 
“Kad man šitaip toliau nebūtų, nes aš ne
apkęstų savo šeimoje netvarkos. Jokių pasi
aiškinimų nepriimu!” Cholerikas paleis piktą 
žodį ir apsisukęs nueis. Iš apmaudo jis ne
galės ilgai nurimti, keletą dienų visai nekal
bės su tėvu, netgi nenorės jo matyti. Sang
vinikas užpyks, bet kol spės nusiprausti ir 
persirengti miegui, atleis ir iš ryto bus visai 
užmiršęs kas įvyko. Melancholikas ramiai iš
klausys tėvą, nieko jam nesakys ir ramiai grįš 
į kambarį. Bet čia pradės galvoti ir jaudin
tis. Jis svarstys tėvo žodžius, stebėsis jo su
sierzinimu, ieškos priežasčių, planuos ką rytoj 
sakyti tėvui, kaip jam atsikirsti. Iš ryto vėl 
galvos, ir sutikęs tėvą, neturės drąsos jam 
atsikirsti. Flegmatikas bus ramus ir abejin
gas, atsakys tėvui paprastai, komiškai ir kitą 

dieną vėl su tėvu kalbėsis taip, tarsi nieko 
nebūtų buvę.

šie pavyzdžiai gali ne visai tikti, jeigu 
žmogus turi du stipriai besireiškiančius pir
muosius temperamentus. Tada reakcijos gali 
švelnėti arba aštrėti. Bet gali keistis ir su 
amžiumi, kai vienas temperamentas labiau 
reiškėsi jaunystėje, o antras ar trečias išryš
kėjo jau subrendus.

Temperamentai tautų gyvenime
Prancūzų rašytojas Stendhal, kaip minė

jome, sangviniškąjį temperamentą pavadino 
prancūziškuoju, o flegmatiškąjį — olandiškuo
ju. Tai reiškia, kad jis prancūzus laikė tipiš
kais sangvinikais, o olandus — flegmatikais. 
Su tuo galima sutikti, tik vargiai tinka jo 
pritaikymas melancholiškojo temperamento 
vokiečiams. Bent jau prūsiškieji yra aiškūs 
cholerikai. Iš kitų Europos tautų sangvinikais 
laikytini lenkai, o flegmatikais — anglai bei 
anglosaksai. Kas gi Europoje tipiški melan
cholikai? Atrodo, kad tokiais būsime mes, lie
tuviai. Bent ne vienas stebėtojas mus tokiais 
laikė ligi mūsų nepriklausomybės atgavimo; 
tada mes buvome pasyvūs, giliai jautrūs, už
sidarę ir užsispyrę. Tačiau su nepriklausomy
bės laikotarpiu vėl ėmė reikštis mūsų aktyvu
mas, kuris buvo ryškus istorinėje praeityje.

Lietuvių temperamentas tačiau nėra vie
ningas, žiūrint etninių vienetų. Rytų Aukš
taičiai yra ryškūs sangvinikai, kaip ir dzūkai, 
šiaurės aukštaičiai daugiau cholerikai, kaip 
kapsai, zanavykai ir iš dalies žemaičiai. Visi 
lietuviai, išskyrus dzūkus ir zanavykus, turi 
dar stiprų melancholiškumą. Dzūkų antrinis 
temperamentas yra choleriškasis (kaip ir ai
rių), o zanavykų — flegmatiškas — kaip 
anglų.

Mūsų tautos temperamentas nebuvo spe
cialiai tyrinėjamas moksliškesniu pagrindu. 
Tačiau minėti skirtumai pavaizduoti dailiojo
je literatūroje ir kai kuriuose apibūdinimuo
se, remiantis stebėjimu.

Įdomus būtų klausimas, kokių tempera- 
mentinių skirtumų turi mūsų tautos moteriš
kasis pasaulis ir vyriškasis. Kitose tautose, 
kaip lenkų, dominuojantis ir stipriau aktyvus 
yra moteriškasis pasaulis. (Toks reiškinys pa
stebimas dabar ir Amerikoje; mūsų lietuvai
tės yra stipriai aktyvios; tai buvo pastebėta 
iš anketų, pravestų jų tarpe). Berniukų tar
pe anketos nebuvo darytos. Gal pabandysime 
tai padaryti čia, Dainavoje?
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h. Juzaičio nuotr.

Kaip reikia žiūrėti į jauno žmogaus religinę krizę
Kunigas G. Kijauskas savo kalboje mums 

išaiškino, kad krizė yra “sunkus pasiryžimo 
momentas” — momentas, kuris yra natūralus 
ir reikalingas kiekvieno žmogaus gyvenime. 
Nors ir natūralus, jis taip pat yra formuo
jamas ir iš šalies: draugų, laikraščių, kny
gų, televizijos ir mokytojų.

žmonės, kaip sutvėrimai, skiriasi nuo ki
tų gyvulių ir daiktų savo galvojimu ir savo 
galimybe būti nepatenkintais savo aplinkybė
mis. šie pajėginiai turėtų išsivystyti paleng
va, kartu su žmogaus brendimu, bet kai jie 
neauga kartu su žmogumi, tai individas nė
ra pasirengęs sutikti svarbiausias problemas 
jo gyvenime, kokios jos bebūtų, žmogus tada 
prieina momentą, kada problemoms nėra aiš
kių atsakymų — ypatingai religijoje. Atsiran
da krizė. Atsiranda įsitikinimai, kad gal jo
kio Dievo tikrai nėra, arba, kad visi žmonės 
yra viens kito priešai. Viskas pasidaro ne
aišku. Kolegijoje ar mokykloje, kai žmonės 
bando per daug viską išaiškinti konkrečiais 
atsakymais filosofijoje, psichologijoje ar bet 
kokiame moksle, ši problema padidėja. Daž
niausiai religijai ar betkokiam tikėjimui ne
belieka vietos.

Krizė yra toks laikas žmogaus gyvenime, 
kada jis turi nutarti, ko jis nori ir ko jis 
siekia šiame gyvenime Jis išmoksta atskirti 
svarbius dalykus nuo nesvarbių.

Krizę žmogus gali pergyventi būdamas 
betkokio amžiaus. Kiekvienam amžius skiria
si pagal jo praeitį ir išgyvenimus.

Ypatingas įvykis, kuris yra padidinęs žmo
nių susimaišymą ir netikrumą, yra Antrasis 
Vatikano Suvažiavimas. Mūsų tėveliams ir vy
resniesiems nauja krizė atsirado. Daugelis da

lykų, į kuriuos jie pirmiau tikėjo, pasikeitė 
savo formoje ir daugelis dalykų buvo nau
jai aiškinama. Kai kurie iš jų nėra pasiruo
šę priimti šią naują krizę.

Dievas, — paaiškino Tėvas Kijauskas, — 
yra kaip saulė, gi žmogus, nepatenkintas sa
vimi, eina gal net nesąmoningai, prie Dievo. 
Problema yra ta, kad žmogus Dievo tiesiogi
niai nemato. Todėl ir atsiranda siena tarp 
žmogaus ir Dievo, kurią tik stiprus tikėjimas 
ir pasiryžimas gali panaikinti. Idėja, kad Die
vas yra tiktai stebuklų darytojas, yra netei
singa, ir už tat ji dabar miršta.

Dauguma jaunų žmonių išgyvena Kristų 
tokį, kokį jie dabar Jį mato, šiuo laiku. Jei 
nėra tikro suprasto tikėjimo, kuris natūraliai 
yra išsivystęs su augimu ir brendimu, — ga
li atsirasti daug problemų. Kai mišiose ar 
pamaldose dalyvauti yra neįdomu, yra galimy
bė, kad nėra supratimo, kas yra mišios. Kai 
pasidaro sunku gyventi su tėvais, gali būti 
kad nėra supratimo viens kito — iš abiejų 
pusių. Taip pat ir su draugais.

Į krizę įeina subrendimas ir galimybė 
spręsti problemų gerus ir blogus davinius. 
Pats žmogus yra natūralus problemų spren
dėjas. Pareina nuo draugų, patyrimų ir per
gyvenimų, kaip jis galutinai apsispręs. Jis ga
li būti patraukiamas ir pamokytas, žmogui 
apsispręsti gali padėti kiti žmonės, knygos, 
rašiniai ir — malda. Svarbiausia reikia at
siminti, kad yra neįmanoma atrasti atsaky
mą, kuris bus teisingas ir geriausias tau, 
ir kuris kartu bus prieš Dievą ir jo įsaky
mus. Yra tik viena tiesa — Dievas.

Birutė Masilionytė
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TARP DAINAVOS IR

Rašo ONILS VAITKUTE
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Šią vasarą aš turėjau laimingą progą 
stovyklauti dviejose moksleivių stovyk
lose, ir šiose eilutėse norėčiau jas paly
ginti ir pasidalinti savo įspūdžiais.

Dainavoje dvi praleistos savaitės bu
vo įdomios ir pilnos. Turėjau progą susi
pažinti su naujais veidais ir asmenimis. 
Stovyklos vietovė ir tvarka buvo nauja, 
ir todėl jaučiausi kaip viešnia svetimoje 
vietoje. Ši problema greit pranyko, nes 
buvau draugiškai įjungta ir pati mielai 
įsijungiau į stovyklos dvasią.

Dainavoje stovykla atrodė arčiau di
delio ateitininkų centro. Paskaitininkų ne
trūko. Visą laiką buvome užimti: tai dai
navimu, paskaitomis ar sporto rungtynė
mis. Nors ir pralaimėjome krepšinį prieš 
Cicero “Ateities” komandą, bet buvo sma
gios rungtynės!

Vakarinės programos buvo įvairios, 
ir stovyklautojai savanoriškai jose daly
vavo.

Buvo leidžiamas laikraštėlis — ma
nyčiau perdažnai ir permažas ...

Tautinių šokių vakarą labai linksmai 
prisimenu, nežiūrint, kad laužas ir tarp
tautinis vakaras daržinėje pasiliko atsi
minimuose nei kiek nemažiau.

Mano “balti sneakeriai” neužmirš 13 
mylių ir net 25 mylių iškylų . . .

Taškų sistema stebinančiai buvo pri
imta su entuziazmu. Mielų seselių prie
žiūra mums daug padėjo. Jaunesniųjų va
dovų grupės darbas buvo taipgi pasise
kęs.

Iš viso — buvo pavykusi stovykla. 
Tai sutraukti įspūdžiai iš mano pirmų sto
vyklos metų Dainavoje.
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KENNEBUNKPORTO

Atvažiuodama į Kennebunkporto sto
vyklą jaučiausi lyg grįždama į namus, nes 
čia sutiko mane seniai pažįstami draugai. 
Šią vasarą, kaip ir visada, buvo nauja 
valdyba, bet maždaug iš anksto žinojau 
stovyklos numatytą tvarką.

Stovyklos vietovė randasi prie jūros, 
bet čia netik tas buvo skirtinga. Paste
bėjau, kad ir stovyklautojai šiek-tiek sky
rėsi nuo Dainavos jaunimo — ne tai kad 
būtų geresni ar blogesni, bet mažiau did- 
miestiškesni — ne tokie “tough”.

Stovyklautojai savo dvasia ir entu
ziazmu buvo panašūs. Moksleiviams, sto
vyklaujant kartu su jaunučiais, reikėjo 
prie jų truputį prisitaikinti.

Skaičiumi Kennebunkporto stovyklo
je buvo mažiau moksleivių, tad daugiau 
jautėmės šeimos nuotaikoje, — visus pa
žįstant — o gal dėl to, kad į šią stovyk
lą suvažiuojama kelinti metai iš eilės?

Stovyklos dienotvarkė buvo panaši 
paskaitomis, sportu, dainavimu ir pašne
kesiais.

Didelis įvykis buvo Sporto šventė, su 
entuziastingais dalyviais: čia ir spalvin
ga mergaičių “cheerleading” komanda tu
rėjo daug žiūrovų. Negalima nepaminėti 
iškylą į Trolley Museum ir dvi iškylas 
į “Schooling Rock”, kuri jau yra tapusi 
tradicija.

“Boathouse” buvo įdomi vieta litera
tūros vakarui, o tamsus miškas atitiko 
partizano vakaro nuotaikai. Teko turėti 
karnavalą — puikiai visų stovyklautojų 
suruoštą.

Ši stovykla praėjo labai greitai ir 
atrodė per trumpa.

Abi stovyklos buvo skirtingos vie
tovėmis, dalyviais, ir dalinai charakteriais, 
bet aš manau, kad todėl buvo abi įdo
mios — ir laukiu sekančios vasaros .. .

Kairėje: Dainavos moksleivių ateitininkų sto
vyklos vaizdai; Viršuje: Kennebunkporto sto
vyklos kai kurie momentai.
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Kęstutis Girnius kalba apie:

ATEITININKAI IK SKAITYBA

Skaitymas yra viena priemonė žinių 
surinkimo ir mokymosi. Be skaitymo ne
įmanoma išmokti betkokią kalbą. Skaity
damas ta kalba, išmoksi daugiau naujų 
žodžių ir gali pajusti to krašto gyvento
jų galvojimo linkmę, išmokti apie jų kas
dieninį gyvenimą bei kultūrą ir istoriją. 
Nebuvęs tame krašte, jau jausies, kad 
maždaug pažįsti kraštą ir jo gyventojus. 
Čia galime pavyzdžiu imti save: mes 
niekada nesame buvę Lietuvoje, bet viską 
ką apie ją žinome, žinome iš tėvelių ir 
pažįstamų pasakojimų ir knygų, kurios 
aprašo jos istoriją, papročius ir nuotrau
komis parodo jos gamtą, miestus ir žmo
nes. Lietuva jau mums nebe svetima, jau 
šiek tiek pažįstama. Taip pat, mes jos kal
bą giliau mokame, paskaitę lietuviškas pa 
sakas ar istorijos knygas. Jeigu neskaito
me lietuviškai, mes mokame tik ribotą 
lietuvių kalbą — tą, kurią naudojame tik 
namuose, prie pietų stalo. Jeigu nesame 
skaitę lietuviškų knygų, mes tiek žinome 
apie Lietuvą, kiek anglas apie ją žino pa
skaitęs pusvalandį bibliotekoje.

Didžiausi šių dienų laisvalaikio užsi
ėmimai yra skaitymas ir televizijos žiū
rėjimas. Skaitymas yra didžiausias išsi
lavinimo būdas. Reikia atsiminti, kad te
levizijos žiūrovai sapnuoja apie gražius 
namus, o skaitytojai juose gyvena. Gerų 
knygų skaitytojas yra daugiau išsilavinęs, 
negu TV žiūrovas, o išsilavinęs — daugiau 
iš savęs reikalauja, todėl ir daugiau at
siekia.

KAIP GAUTI ATEITI VELTUI
Norime atkreipti moksleivių ir studentų 
dėmesį, kad jie gali gauti ATEITĮ visus 
metus veltui — be pinigų. Reikia tik su
rasti tris naujus prenumeratorius, at
siųsti jų prenumeratas administracijai, 
ir ATEITIS jam bus siuntinėjama visus 
metus veltui. Tuo padėsi žurnalui ir sau!

T. G. Kijausko nuofr.

RYTAS:

Saulė apšvietė pasaulį
Ir išdavė tamsios nakties visas tamsiąsias 

paslaptis.
Aš bėgau palei tamsumas
Akim užmerktam miego gilaus svajose.
Aš bėgau ir norėjau
Bet vis per pirštus praslinkdavo
Kol naktis iš gėdos
Pati nuo manęs pabėgo-
Saulė nusileido
Raudona sutemoj
Ir naktis vėl sugrįžo
Su savo rankom išplėstom.
Bet rytas vėlei grįžta
Su savo skaistumu
Ir smerkia nakties nekaltą laisvumą.

Kristina Aželytė

DISKUSIJŲ IŠVADOS:

— reikia skaityti daug, įvairių kny
gų;

— iš knygų daugiau išmoksti negu 
iš televizijos, išskyrus “educational T.V.”, 
bet jos mažai yra;

— televizijoje viską parodo ir ne
reikia galvoti;

— per televiziją galima išmokti fak
tus, o iš knygų — gauni idėjas.

— televizijoje filmas matai tik kai 
jas rodo, — turi pakeist savo dienotvar
kę, jeigu ją nori pamatyti, o knygą gali 
skaityti kada nori, kada turi laiko.

Gabija
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VAIVA VĖBRAITĖ

Mindaugo medžioklė Rusenėje

Tūkstantis du šimtai keturiosdešimts devintųjų metų 

gruodžio trečiosios rytą Rusenėje buvo iš nakties pasnigę 
ir šaltis gnaibė nosis. Tačiau gyvenimas virte virė: vaidi
los derino kankles, palydos kariai atlikinėjo mankštą, tvark
dariai kraustė, šlavė, plovė, stengdamiesi pilyje sugauti 
kiekvieną dulkelę. Subruzdimas buvo ne be pagrindo: bu
vo laukiama atvykstant didįjį kunigaikštį Mindaugą, kurio 
žvalgai jau iš vakaro buvo pasiekę pilį.

Sargybiniai iš visų pilies kuorų akyliai stebėjo rytus, 
iš kur buvo laukiami svečiai. Tik artėjant vidurdieniui, 
staiga iš pietinio kuoro nuaidėjo trimito balsas: sargybinis 
pranešė pastebėjęs rytuose, virš miško, mažą debesėlį, kuris 
galėjo būti sukeltas Mindaugo raitelių. Debesėlis artėjo ir 
didėjo. Saulėje žvilgančių snaigių sūkurys kilo banguodamas 
ir pamažu slinko paveju].

Erdvilo šarvų plienas, varis ir sidabras įvairiom spal
vom blizgėjo saulės spinduliuose. Kunigaikštis sekė pilies 
kieme besimankštinančių savo rinktinių karių judesius. 
Dažnai jo veidu prabėgdavo pasitenkinimo šypsena.

Staiga iš visų kuone sugaudė trimitai. Sargybos prane
šė, kad didelis raitelių būrys išjojo iš miško ir greitai ar
tėjo pilies link. Erdvilas užšoko ant savo eiklaus sarčio ir 
šuoliais išlėkė per nuleistą pilies tiltą, šešiasdešimties rai
telių palyda sekė kunigaikštį.

Per dešimtį žingsnių prieš Mindaugą Erdvilas sulaikė 
savo sartį, kuris paskutiniu šuoliu pasisuko pusiau dešinėn 
ir atsistojo piestu. Sužaibavo sunkus Erdvilo kardas virš 
galvos ir grakščiai nusileido prie šono, reikšdamas pagar
bą didžiam svečiui. Mindaugas atsakė tuo pačiu.

— Džiaugiuosi matydamas Tave, Erdvilai, sveiką ir 
stiprų. Didžiai pasiilgau Tavęs.

— Ačiū, Valdove, už suteiktą man garbę aplankant Ru
senę.

Pasikeitę sveikinimais, kunigaikščiai pasuko žirgus 
greta ir nujojo į pilį. Po jų sekė Mindaugo trijų šimtų rai
telių palyda, užpakaly svečių jojo Erdvilo raiteliai.

Iš visų pilies kuorų taip galingai gaudė trimitai, kad 
pačios pilies sienos atrodė virpėjo jiems pritardamos. Įjo
jus į pilies kiemą, Erdvilas nušoko nuo nervingai trypian
čio sarčio ir davė ženklą trimitams nutilti. Tarp septynių 
tūkstantmečių ąžuolų, kur stovėjo aukuras, suskambėjo kank
lės ir tuojau nutilo. Tada pasigirdo graudi vaidilučių gies-
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mė, kuriai nė viena lietuvio širdis negalėjo likti abejinga. 
Įsiviešpatavo rimtis ir tyla. Sūnys nustojo loję, arkliai 
prunkštavę, net vėjas nurimo ir snaigės lėčiau leidosi že
mėn, bijodamos pažeisti nuotaikos šventumą.

Iš tarp ąžuolą sklido malonus degančio gintaro kvapas. 
Senasis vaidila Dainys pakilo nuo akmens, ant kurio buvo 
papratęs sėdėti, padėjo kankles ir netvirtu žingsniu artėjo 
prie Mindaugo. Nusiėmęs šalmą, Mindaugas žengė pasi
tikti vaidilos. Vaidilučių giesmė nutilo.

— Sveikinu Tave, Šviesiausias Valdove. Kiekvieną dorą 
lietuvį džiugina Tavo ryžtas ir sėkmė šalinant mūsų tarpu- 
savius vaidus, kuriais naudojasi priešai. Džiaugiuosi, kad 
vedi tautą Praamžiaus jai skirtu keliu. Garbė Tau, Valdo
ve, kad nenuėjai Danieliaus ir Tautvilo pėdomis, kurie 
savo tautos tikėjimą iškeitė į svetimą ...

Mindaugas klausėsi galvą nuleidęs, sunkių minčių sle
giamas. Pagaliau tarė:

— Garbė ir tautos meilė priklauso Tau, taurusis vai
dila, o man — valdžia ir neapykanta, ne tik svetimųjų, 
bet ir savųjų.. . Danielius ir Tautvilą nėra mano drau
gai, bet didžiausia jų kaltė, galbūt ne tikėjimo iškeiti
me ... Ar kada nepagalvojai, išmintingasis Dainy, kad Die
vas yra vienas ir tas pats, kaip mūsų taip ir svetimųjų, 
tik jie kitu vardu jį vadina?

— Taip, Valdove. Ilgas mano gyvenimas buvo skirtas 
galvojimui. Daug, daug kartų svarsčiau klausimą, kurį Tu, 
Valdove, čia priminei. Tačiau stebėdamas svetimųjų elgesį, 
įsitikinau, kad jie Dievu vadina piktąją dvasią, kuriai uo
liai tarnauja.

Nusviro žila vaidilos galva, jo širdį suspaudė skaudus 
nujautimas kažko negero. Mindaugas taip pat stovėjo pa
skendęs mintyse. Nebuvo aišku ar jis girdėjo paskutinius 
vaidilos žodžius.

Paėmė Erdvilas Mindaugą už rankos ir nuvedė į di
džiąją svetainę, kur jo laukė Erdvilo šeima, vyresnieji pa
tarėjai ir kariai. Stalai lūžo nuo kepsnių ir sunkių midaus 
ąsočių. Žemaitijos giriose buvo gausu žvėrių, o žemaičių 
darbščios bitelės prinešdavo tiek medaus, kad jo dažnai bū
davo net perdaug.

Mindaugui iš dešinės atsisėdo Erdvilas, iš kairės jo žmo
na, o priešais — vyriausias Erdvilo karvedys, vienaakis 
Viesulas, kuris savo kairiąją akį neseniai buvo praradęs 
susitikime su kalavijuočiais. Vaidilos vieta, karvedžio de
šinėje, buvo tuščia, bet pro langą buvo matyti jį ateinant, 
pilies tarnybų viršininko lydimą.

Mindaugas buvo susimąstęs ir nesileido į ilgas viešas 
kalbas. Bet alkis, po tolimos ir vargingos kelionės, neleido 
būti abejingu skaniai žvėrienai. Valgė Mindaugas gardžiuo
damasis ir, juokaudamas, žadėjo pavilioti Erdvilo virėją.
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Gintarinio midaus ragai nenugalimai traukė pilėnų dė
mesį, bet, kol didysis kunigaikštis savo rago nepakėlė, nie
kas nedrįso pradėti. Gerai pažindamas savo pilėnus ir at- 
jausdamas jų troškuli, Erdvilas atsistojo su midaus ragu 
rankoje ir tarė:

—Reikšdami džiaugsmą mūsų pilį aplankius didžiajam 
Lietuvos valdovui, sušukime valio!

— Valio o o! griausmingai nuaidėjo per didžiąją svetai
nę ir kartojosi iki Erdvilas davė ženklą nurimti. Mindaugas 
pakilo, nusilenkė į visas puses, nugėrė kelis gurkšnius 
midaus, vėl atsisėdo ir tęsė kalbą su Erdviliene apie mo
terų gyvenimą Rusenėje.

Puota greitai įsisiūbavo. Ištuštinti midaus ąsočiai buvo 
tuoj pat pakeičiami pilnais. Klegesys prasidėjo prie visų 
svetainės stalų. Viesului išlenkus kelis ragus, jo vienintelė 
akis žybtelėjo pykčiu ir jis staiga paklausė Mindaugą:

— Valdove! kada liepsi sutriuškinti kalavijuočių drau
gą Tautvilą?

Mindaugas lėtai pastatė ant stalo midaus ragą, kuri 
buvo bekeliąs prie burnos ir ramiai tarė:

— Narsusis Viesule, Tautvilas tebėra lietuvis. Jo drau
gystė su kalavijuočiais gali būti laikina. Reikia palaukti, 
gal susipras . . . Mielai perleisčiau jam valdžią jei jis suge
bėtų patraukti į save visus lietuvisu, bet tai beviltiška... 
— pridėjo Mindaugas lyg pats sau.

— Nujaučiu Tavo naštos sunkumą, Valdove, — Įsiki
šo vaidila, — bet tik Tu teturi valią, išmintį, ir galingus 
pečius šiai naštai pakelti. Laimins Praamžius Tavo žygius.

Pačiame puotos įkarštyje kunigaikščiai pasitraukė iš 
svetainės pasitarti. Tuoj po jų išėjo ir vaidila. Kunigaikš
čių, pasitarimas užtruko iki vėlyvos nakties. Erdvilui grį
žus, kunigaikštienė atsargiai paklausė, kokie reikalai su
trukdė svečio poilsį po tokios ilgos kelionės.

— Aptarėme rytdienos medžioklę, kiek užkliudėme ka
lavijuočių klausimą, — susimąstęs atsakė Erdvilas. Kuni
gaikštienei buvo aišku, kad vyro atsakyme buvo labai ma
ža dalis tiesos, tačiau daugiau nieko nebeklausė.

Sekantį rytą pilėnai susikėlė prieš aušrą. Reikėjo at
likti paskutinius pasiruošimus medžioklei. Pusryčių niekas 
nevalgė, užkando ką nutvėrė, o pietūs buvo ruošiami girioje.

Vos tik saulei pakilus iki miško medžių viršūnių, abu 
midaus, vėl atsisėdo ir tęsė kalbą su Erdviliene apie mo- 
kunigaikščiai su apie šimtu pilėnų perjojo pilies tiltą. Pasi
skirstę mažais būreliais, medžiotojai pasuko griios Ink. Vie
sulo jų tarpe nebuvo. Keli pilėnai sakė matę jį dar prieš 
saulėtekį kautynių aprangoj išvykstant iš pilies su keliasde- 
šimčia jo narsiausių raitelių. Tačiau nieks negalėjo pasakyti, 
kur jie išjojo.

(Bus daugiau)
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šį pavasarį pasirodęs studentų ateitininkų biuletenis “Gaudeamus” skelbė greitą studentų sąjungos 
mirtį; ta proga SAS stovyklos metu prie Lake Ariel, Pa. Ateities redaktorius K. čižiūnas apklau- 
sinėjo studentus ateitininkus, ką jie apie savo sąjungą galvoja...

PAŠNEKESYS SU STUDENTAIS
Paruošė K. Čižiūnas

čižiūnas: Ką galvojate apie straipsnius 
‘Gaudeamus” ir kitur, kur buvo mintys apie 
Studentų At-kų Sąjungos uždarymą?

Narutis: Tai girdėjau ir iš kitų žmonių 
lūpų, bet ta mintis neatrodo man labai lo
giška, nes uždarymas niekuo padėties nepa
gerins. Reiškia, jeigu uždarysime sąjungą, tai 
nereikš, kad viskas pasitaisys. Atvirkščiai, da
bar turime nors šiokią tokią grupę žmonių, 
kuri ką nors nori padaryti, bet uždarius są
jungą neliks nieko. Tada reikės viską iš nau
jo pradėti dirbti, bet kažin, ar užteks jėgų 
viską iš naujo sukurti.

Čižiūnas: Sakei, kad reikės pradėti, o kas 
pradės? Ir kitas reikalas: pagal tuos straips
nius sąjunga savo paskirties neatlieka, nariai 
nesijaučia tikrais ateitininkais, tai kaip gali
ma vadintis ateitininku, jeigu principų ne
silaikai?

Narutis: A, dėl principų, aš manau, kad 
kiekvienas gerai išsiauklėjęs žmogus princi
pus maždaug laiko. Tiktai gal nusiviliama, 
kad per daug žmonių nesistengia pilnai įgy
vendinti ateitininko idealą, bet atrodo, jeigu 
yra žmonių, kurie nori uždaryti Sąjungą, nes 
ji neatsiekia tikslo, tai reiškia, yra žmonių, 
kurie nori patenkinti savo tikslą, žinoma, ne

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
VEIKLOS KLAUSIMU

Studentų Ateitininkų Sąjungos 1968 m. 
suvažiavimo Lake Ariel, Pa., nutarimu, bu
vo įsteigtas komitetas apsvarstyti dabar
tinę studentų ateitininkų organizacijos pa
dėtį ir nutarti, ar yra reikalingas naujas 
sąjungos suvažiavimas

Komitetas, vadovaujamas Vacio šaulio, 
jau yra pradėjęs savo darbą. Yra svars
toma: 1) sąjungos struktūra, 2) nauji 
veiklos metodai ir 3) užsiangažavimas 
konkretiems dabartinio gyvenimo reika
lams.

Ne tik sąjungos nariai, bet ir visi šiais 
klausimais besirūpinantieji yra kviečiami 
pasisakyti raštu komiteto ryšininkei Al
donai Masilionytei, 1059 W. Loyola Ave., 
Chicago, III. 60626.

visi yra interesuoti tuo tikslu, bet kaip juos 
atskirti — tai yra kita problema. Bet vistiek 
aš manau yra žmonių, kurie yra susirūpinę 
ta idėja ir nori būti ateitininkais, ir tik, aš 
manau, jiems padedant ar būtų verta užda
ryti sąjungą? Nes ją uždarius, kažin ar jie 
vėl sugrįžtų.

Kun. K. Trimakas: Na, iš savo pusės, aš 
norėčiau pasakyti, kad kas buvo parašyta 
Gaudeamus, tai yra tokia idėja, kuri buvo 
jau kiek anksčiau paskleista. Ir tai tiesiogi
niai ne tiek, kad pačią sąjungą tikrai ir už
daryti, bet dar daugiau, pačius žmones, ku
rie yra toje organizacijoje, kokie jie bebūtų, 
kad juos daugiau sukrėsti. Tai buvo tokia 
nulmonė, paskleista ir per mūsų kursus, ku
rie įvyko balandžio paskutinį savaitgalį Dai
navoje, ir ten buvo idėja per mūsų tokius 
pokalbius iškilusi, kad tikrai reikia, gal tam 
tikra prasme, pagąsdinti, ypač savus narius, 
ir taip pat kitas aplinkines mūsų broliškas 
sąjungas, Sendraugius, kad jie kaip nors ir
gi galėtų daugiau prisidėti ar paremti orga
nizaciją, tą mūsų studentų sąjungą. Todėl iš 
tikro ta mintis, bent aš ją taip priimu, 
kad ir kas pasirodė Gaudeamus, tai nėra 
tikras noras tą sąjungą uždaryti. Antra 
vertus, vis dėl to, jeigu tokios idėjos yra 
skleidžiamos, yra tam tikra priežastis ir 
be abejo yra teisinga, kad daug narių ne 
įgyvendina pilnai tą idealą ir gal net tų 
principų pilnai nesilaiko. Bet, antra vertus, 
yra tokių, kurie, bent dalinai, tuos ide
alus įgyvendina. Ir todėl turime prieš akis 
tam tikrą krizę, bet kuri turi tam tikras pa
sekmes, kurias mes praktikoje turime imti at
siekti kaip tik dėl to, kad esame sukrėsti ir 
esame tai pastebėję. Kas yra įvykę šią va
sarą, šios vasaros stovyklose, tai yra teigia
mas ženklas, ši stovykla (ne mano, bet kai 
kurių kelis metus jau SAS stovyklose dalyva
vusių asmenų pasisakymu) kad šita stovykla 
buvo, jeigu ne pati geriausia, per daugelį 
metų, tai bent tikrai viena iš pačių geriau
sių, tiek savo dvasia, tiek taip pat progra
ma. Ir tai rodo, kad sąjungoje, vadovauja
mose pozicijose, yra asmenų, kurie tikrai su 
užsidegimu ir pasiaukojimu dirba. Dabar jie 
tą darbą ir veiklą neša. Už jų ir šalia jų,
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taip pat yra tokių narių, kurie bent pa
sinaudoja ta veikla ir atsiektais rezultatais. 
Todėl, kol yra dar tokių narių, ir kol yra to
kių prisidedančių asmenų, ir kol yra atsie
kiami tokie rezultatai, tikrai nėra priežasties 
sąjungą uždaryti. Priešingai, ją reikia kiek 
galima daugiau paremti.

Čižiūnas: Vacy, kokia tavo nuomonė apie 
sąjungos dabartinę padėtį ir kokia tavo nuo
monė apie tą straipsnį, kurį parašė Norei
kaitė Gaudeamuse?

Šaulys: Kaip per paskutinius penkeris 
metus yra daugelis žmonių pastebėję, sąjun
goje ir šiaip visose lietuvių organizacijose yra 
gan didelis veiklos žlugimas ir, iš viso, dėme
sio praradimas ir nykimas. Dėl šios priežas
ties ir gal dėl daugelio kitų priežasčių, tarp 
kurių didžiausia yra, gal, nutautėjimas ir įsi
maišymas į amerikonų visuomenę, ir dėl to, 
kad mes išeivijoje nesame atradę tinkamų 
ir patrauklių veiklos formų — mes nyksta
mo. Straipsniai, kurie pasirodė Gaudeamus, 
yra, man atrodo, tipiški šio jausmo reiškė
jai. Studentai, kurie yra kurį laiką dirbę, nu
sivilia narių nerangumu, dėmesio trūkumu, 
idealų stoka, apatiškumu, ir jaučia, kad or
ganizacija — ir gal jos struktūra — yra at
gyvenę savo laiką, ir jie nemato išeities. Iš 
tikrųjų, gan sunku entuziazmą palaikyti, ypač, 
jeigu ilgesnį laiką dalyvauji valdybose. Nes 
aš esu buvęs penkeris metus studentu ir ga
liu atsiminti, kaip SAS narių skaičius nukri
to nuo keturių šimtų iki pusantro šimto. Anks 
čiau Baltimorėje, Waterburyje, Bostone ir ki
tur buvo keturiasdešimt ir penkiasdešimt na
rių draugovės, o dabar yra tik pavieniai as
menys, kurie, nors nori, negali įstoti į ateiti
ninkus, nes neturi galimybių.

Čižiūnas: Ką pats galvoji, ar reikia už
daryti, ar ne?

Šaulys: Uždarymas yra, mano manymu, 
neprasmingas, nes vistiek sąjunga gali ką nors 
duoti savo nariams. Reikia, gal, formų ir me
todų keitimo. Mums gal daugiau reikia su
važiavimų ar subuvimų ir kursų, negu tų per 
dažnų draugovių susirinkimų, nes rodos drau
govės nebepajėgia jų turėti kas mėnesį ir 
stipriai veikti. Dabartiniame laikotarpyje stu
dentai yra gana jauni ir dirbantys ir nepa

jėgia sudaryti geros programos. Bet aš nesu
tikčiau su tuo straipsniu, kad reikia sąjun
gą uždaryti. Aš esu optimistas ir galvoju, kad 
jeigu atsiras tam tinkamos formos, gal su 
nauja federacijos valdyba bus galima nuveik
ti daugiau, negu su praeita, ir jeigu būtų jau
nieji sendraugiai pritraukti, gal į pačią Stu
dentų Sąjungą, jei ne į ASS tai vėl ūpas ir 
narių skaičius pagyvėtų ir padidėtų.

Bradūnaitė: Mano nuomone Sąjungos ne
reikia uždaryti, ir taip galvojama visiškai be 
reikalo. Užtenkamai problemų teks spręsti, ši
ta tiktai “ekstra” ir pasirodo kartais, kaip iš
raiška lietuviško, problemų ieškančio, irzlu
mo, charakterinis bruožas. Ateitininkų sąjun
ga dabar su nauja valdyba Clevelande turi 
gerą šansą ir gerą progą pasireikšti ir kaip 
reikiant veikti. Kol dar Studentų Sąjungoje 
yra bent penki, dešimt narių, kurie yra pasi
ryžę dirbti, mano nuomone, sąjungos nereikia 
uždaryti, ir, kol kas, dar galime kaip reikiant 
dirbti. Aš manau, gal šita problema bus aiš
kesnė ir reikalaus daugiau dėmesio už kokių 
dvidešimt penkerių metų.

Valaitis: (Matęs Sąjungos problemas, kaip 
buvęs pirmininkas): Aš nematau reikalo tokį 
klausimą iš viso kelti. Jis buvo iškeltas mū
sų centro valdybos todėl, kad norėjome psi
chologiniai daugiau išgąsdinti žmones, kad jie 
daugiau susirūpintų sąjunga. Mums šiuo me
tu neaišku, kodėl ir kaip galėtumėm užda
ryti sąjungą ir neduoti progos pasireikšti 
moksleiviams ir išsivystyti pilnais ateitinin
kais. Uždarydami sąjungą, nukirstumėm vie
ną dalį šių moksleivių galvosenos ir uždary- 
tumėm jų gyvenimiško išsivystymo duris.

Clevelandui perimant naujas pareigas, aš 
matau ne tik sąjungos visą veiklą gyvuojant, 
bet net ir sustiprėjant. Man atrodo, kad ši 
valdyba turėtų, mano nuomone, būti viena 
iš geriausių, kurią mes dabar esam turėję 
bent per paskutinius penkius ar keturis me
tus. Taip pat man atrodo, kad mūsų pavo
jus mirti visiškai niekuomet nebuvo tikras 
klausimas. Net kad mūsų susirūpinęs jauni
mas, tas elitas, apie kurį aš kalbu, tai gal 
yra viena (atsiprašant anglišką terminą) 
“handful”, — bet jie yra atsiekę daug dau
giau, negu buvo reikalauta. Jie yra tikri, kad

IŠ SAS CV PIRMININKO KALBOS:

ši atsakomybė yra gąsdinanti. Bet aš manau, kad mes visi esame patyrę, 
kad reikšmingiausi dalykai yra atsiekiami tik per sunky darbą. Mes lauksime 
pagalbos iš daugelio susirūpinusių žmonių, bet didžiausia mūsų pagalba tai gali 
ateiti tik iš jūsų. Jsisąmoninkim, kad “Visa atnaujinti Kristuje” nėra tik amžiais 
kartoti žodžiai, bet prakaito, aukos ir pilno įsijungimo kupini žodžiai. Panaikinkime 
mūsų organizacijoje slypintį pesimizmą ir pasimetimą, ir šiandien su entuziazmu 
siekim aukštąjį mūsų tikslą. Garbė Jėzui Kristui!
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jie yra kalnus nuvertę, ir upes išsėmę, šiuo 
momentu aš manau, kad mano kadencijos 
baigimas perdavė daug žinių naujiesiems, ku
rias bandysime jiems perduoti ir bandysim 
ne tik jiems patarti, bet ir su jais Įgyvendin
ti mūsų šūkius, ideologiją ir gyvenimo kelią.

Čižiūnus: Sveikinu jus, kolega Razgaiti, 
su išrinkimu, ir noriu žino'i, kokias gaires 
jūs matote sekantiems metams ir ką jūs gal
vojate ir norite padaryti?

Rizgaitis: Mes norime daugiau pagyvin
ti ar sujungti sąjungą, sudaryti daugiau vie
ningumo. Tai mes norime atsiekti paruošda- 
mi kandidatų programą (stipresnę) ir bandy
dami prijungti jaunuosius sendraugius atgal 
į veiklą. Jaunieji sendraugiai galėtų padėti 
ateinantiems moksleiviams, būsimiems studen
tams. Ir man rodos, kad šitas vienybės pa
rodymas galėtų daug pastiprinti mūsų sąjun
gą.

Čižiūnas: Tai jūs, reiikia, norite keisti 
statutą, kad įleisti jaunuosius sendraugius, 
kurie, pagal statutą, dabar yra išleidžiami po 
metų?

Razgaitis: Man rodos, kad statutas, gal 
taip sako, bet man rodos, kad yra daug, ku
rie studijuoja toliau ir kad statutas gana 

lankstus šiuo klausimu ir kad čia daug pro
blemų nėra, bet, jei reikės — tai bus patai
sytas.

čižiūnas: O kokią padėtį jūs matote Stu
dentų Ateitininkų Sąjungoje dabar ir kiek 
jai reikia gerėti?

Razgaitis: Man rodos, kad yra daug susi
rūpinusių žmonių, kurie mato problemas Są
jungoje. Ir man rodos, kad dabar didžiausia 
mūsų problema, ypatingai pas studentus, yra 
susipratimo problema: kas yra ateitininkys- 
tė ir kas bendrai yra pasaulėžiūra, kurią mes 
bandome įgyvendinti, ir ideologija, šitas su
sipratimas šiuo atžvilgiu bus mūsų svarbiau
sias darbas.

čižiūnas: Ir jūs galvojate šį susipratimą 
įgyvendinti? Kad galima jį įgyvendinti?

Razgaitis: Man rodos, kad reikia daugiau, 
— gal propaganda negražus žodis, — bet dau
giau skleist ideologinę filosofiją, kad gilintų
si žmonės daugiau į ją ir, kad tie žodžiai, 
kuriuos mes kartojame, pvz. “principai”, ar 
tas mūsų šūkis, — kad tie žodžiai neliktų 
tik žodžiais, bet kad įgytų kokios nors reikš
mės ir kad pasidarytų daugiau negu tiktai 
žodžiai.

Čižiūnas: Ačiū.

“Gėlių jėga sveikina Ateitininkų Jėgą...” — R. Kryžanauskaitė (iš Toronto) sveikina naujai iš
rinktąjį SAS Centro Valdybos pirmininką kol. Antaną Razgaitį. G Naujokaičio nuotr.
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SAS VASAROS STOVYKLA

Studentų Ateitininkų Sąjungos vasaros stovykla įvyko š. m. rug
pjūčio 22 d. - rugsėjo 1 d. Lake Ariel stovyklavietėje Pennsylvania. 
Stovyklautojų prisirinko apie 45 iš įvairių vietovių: Čikagos, Balti- 
morės, Clevelando, New Yorko, Kanados ir kitur.

Vadovybę sudarė: Tėv. Kęstutis Trimakas, Tėv. Romanas Kaspo- 
nis, Vaidis Valaitis, Rimas Zailskas, Elytė Bradūnaitė, Juozas Kazlaus
kas, Aldona Zailskaitė, Indrė Damušytė, Antanas Geniotis, Vacys šau
lys ir Aldona Masilionytė.

Pirmos stovyklos dienos programos vedėja, Elytė Bradūnaitė pri
statė stovyklos temą — “Pavergtos Lietuvos pažinimas”. Stovyklau
tojai pagal interesus susiskirstė į diskusinius būrelius — muzikos, 
politikos, technikos, meno ir literatūros. Būreliuose per ištisą stovyk
lą buvo skaitoma, nagrinėjama ir diskutuojama įvairios sritys: išva
dos suteiktos simpozijume stovyklos pabaigoje.

Išsamiau apie dabartinę kultūrinę Lietuvą sužinojome iš svečių 
prelegentų: dail. Vizgirda paskaita bei skaidrėmis apibūdino dabarti
nį pavergtos Lietuvos meną, komp. Darius Lapinskas supažindino 
mus su dabartinėmis muzikos formomis pavergtoje Lietuvoje, o dra
maturgas Algirdas Landsbergis parodė išsivystymą Rytų Europos bei 
lietuvių literatūros.

Be prelegentų buvo ir kitų įdomių pašnekesių bei įvykių. Vie
ną sekmadienį buvo nuvažiuota į lietuvišką parapiją Wilkes-Barre; 
įdomiausia vakaro programa buvo muz. Vasyliūno koncertas, o Au
gustino Idzelio pasakojimai apie jo Rytų Europos kelionės įspūdžius 
sukėlė daug klausimų. Nerimtesnės stovyklos dalys susidarė iš stan
dartinių užsiėmimų: šokių, laužų, talentų bei fuksų vakarų.

Stovykla užbaigta SAS metiniu Suvažiavimu, kuriame buvo pra
nešta draugovių veiklos, kur buvusi Centro Valdyba atsisveikino ir 
per kurį buvo išrinkta nauja Centro Valdyba tęsti veiklą ateinančiais 
metais.
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Prabėgusi vasara ir moksleivių ateitininkų 
stovykla Kennebunkporte

Atrodo tik vakar baigėm visas kny
gas numesti į šalį ir atsisveikinti su mo
kyklomis vasaros atostogoms, o dabar jau 
vėl esam kankinami “Back to School” pla
katų kiekvienoj parduotuvėj. Taip, jau 
vėl pradedame mūųs žiemos darbą. Net 
nepastebėjom, kaip tos gražios vasaros 
dienos prabėgo akimirkos greičiu. Turbūt 
kiekvienas, prisimindamas vasarą, turime 
savo ypatingai malonių momentų, ku
riuos norėtumėm pasilikti su savim, per 
visas šaltas, niūrias žiemos dienas. Be 
abejo, rytinio pakraščio moksleiviams šie 
ypatingi vasaros momentai buvo praleis
ti MAS stovykloje Kennebunkporte. Sto
vykla prasidėjo rugpiūčio 4 d., kai dide
lis pulkas (virš šimto) jaunesnių ir vy
resnių moksleivių suvažiavome į Tėvų 
Pranciškonų sodybą. Visi atvykome su 
dideliu entuziazmu ir viltimis smagiai 
praleisti dvi savaites gražioje gamtoje. 
Čia susitikome su senais draugais ir ne
užilgo — susidraugavome su naujais. Net 
nuo pirmos dienos užsimezgė graži drau
giška stovyklos nuotaika. Susitvarkę sa
vo nakvynvietes, nuėjome bendrai va
karieniauti, o po to ruošėmės susipažini
mo šokiams. Šokiai buvo bendri — vy
resniųjų ir jaunesniųjų. Per juos dar ge
riau susipažinom, ypač su rūpestinga va
dovybe. Po šokių visi pavargę sukritom 
į lovas. Taip praėjo pirmoji diena stovyk-
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A. Juzaičio nuotr.

loję. Jos visos buvo panašios, bet taip pat 
ir nuostabiai įvairios. Dienos buvo pana
šios, nes visos ėjo tvarkingai, pagal iš 
anksto nustatytą programą. Jos buvo į- 
vairios ta prasme, kad kiekvieną dieną 
buvo skirtingos, ypač paskaitomis ir dis
kusijomis, bei iškylomis.

Skardus švilpukas kas rytą mus pri
keldavo punktualiai 7:30 vai. Nenoromis 
vieni šokom, o kiti tik ritomės iš lovų, 
rengėmės ir bėgome mankštai į aikštes 
(buvom suskirstyti į daugelį būrelių). Ne
trukus eidavome pakelti vėliavas, kur su
giedodavome Lietuvos ir ateitininkų him
nus. Grįžę pavalgydavom pusryčius ir 
greitai eidavom susitvarkyti savo lovas 
bei patalpas. Po tvarkymosi jaunučiai ei
davo į savo užsiėmimus, vadovaujamus 
seselių M. Viktorijos ir M. Jonės, o vy
resnieji rinkosi į salę pasikalbėjimams, 
kuriuos kiekvieną dieną pravesdavo ki
tas paskaitininkas, atvykęs į stovyklą. 
Jaunučiai daug paišė ir darė daug įvai
rių darbelių. Baigiantis stovyklai visi jų 
darbeliai buvo išstatyti parodėlėje, kurią 
aplankyti galėjo stovyklautojai ir tėve
liai. Vyresnieji buvo laimingi, turėdami 
daug paskaitininkų, kurie kalbėjo įvai
riomis temomis.

18



Kairėje viršuje: “valdžia stebi, 
valdžia mato ...” Tėvas G. Ki- 
jauskas, G. Juozapavičiūtė, A. 
Razgaitis stebi moksleivių pa
sirodymus. žemai: V. Volertas 
ir stovykloje nenustojo rašęs... 
Dešinėje: vyr. moksleivių spor
to varžybos:

T. G. Kijausko nuotr.

Mums kalbėjo: Tėv. L. Andriekus, 
O.F.M. — Išeivijos literatūra; psicholo
gas p. Kudžma — Kiek veikla organiza
cijoje prisideda prie savęs realizavimo; 
p. C. Surdokas — žurnalistika ir ko
respondencijų rašymas; Gabija Juozapavi
čiūtė, “Ateities” kolektyvo narė — apie 
“Ateitį”, jos redagavimą ir koresponden
cijas; Kęstutis Girnius — Ateitininkas ir 
skaityba; dr. R. Kontrimas — Profesijos 
ir jų pasirinkimas; Antanas Razgaitis — 
Ateitininkų organizacija jos ženklas; kun. 
A. Saulaitis, S.J. — Paišymas simboliais; 
dail. K Žoromskis — Tautinis menas ir 
jo reikšmė; kun. dr. A. Norius — Kaip 
keičiasi galvojimas; kun. dr. Vaišnora — 
Religijos persekiojimas Lietuvoje; p. V. 
Volertas — Jaunimo santykiai su tėvais; 
kun. St. Yla — Baimė gyventi be stip
raus įspūdžio; p. E. Sužiedėlis — “Gy
venimo Taisyklės”.

Po paskaitų sekė diskusijos savuose 
būreliuose, po to buvo išreiškiamos įvai
rios nuomonės ir daromos išvados. Buvo 
įvesta taškų sistema, kuri skatino stovyk
lautojus įsijungti į bendrus stovyklos dar
bus ir sudarė varžybų nuotaiką.

Kasdieną išklausydavom Šv. Mišias, 
kurias atnašaudavo mūsų nuostabiai ener

gingas stovyklos kapelionas ir MAS dva
sios vadas Tėv. G. Kijauskas, S.J. Po mi
šių visi rinkdavomės pietums. Po jų ir 
trumpo poilsio, jaunučiai bėgdavo mau
dytis, o vyresnieji — sportuoti. Po pus
antros valandos vyresnieji ir jaunesnieji 
pasikeisdavo. Maudydavomės dažniausiai 
baseine, kur vanduo būdavo gana šiltas 
ir malonus. Nueidavom ir prie jūros, ten 
vieni maudydavomės, o kiti pasitenkin- 
davom tik pasivaikščiojimu, ar pasėdė
jimu ir pasižiūrėjimu į Atlanto ošiančias 
bangas. O ir pasvajodavome kiek . ..

Po pavakarių vėl vyresnieji eidavom 
į pašnekesius, o jaunučiams būdavo vi
sokie užsiėmimai. Taip ir atskubėdavo va
karienė. Skaniai pavalgę, žygiuodavom į 
aikštę vėliavos nuleidimui. Po to visi 
ruošdavomės vakarinėms programoms. 
Šios buvo be galo įdomios ir įvairios. Tik 
trumpai paminint, buvo linksmavakariai 
bei šokiai, iškylos prie jūros ir uolų, lau
žai, karnavalas, savos kūrybos vakaras, 
talentų vakaras, dešrelių kepimas lauke, 
literatūros vakaras ir labai įspūdingas, su 
gražiomis vakarinėmis pamaldomis, par
tizanų vakaras. Visi šie vakarai buvo ge
rai paruošti ir patys stovyklautojai uo
liai įsijungdavo. Turėjome ir sporto šven

ti. .7 ’OS
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tę — olimpijadą, kurioje ateitininkai pa
rodė savo atletines jėgas. Negalima pa
miršti ir tos 10 mylių iškylos, į kurią vi
si vyresni buvome išvaryti ir iš kurios 
visi sugrįžome gyvi! Dukart pasirodė 
stovyklos laikraštėlis “Visko po truputį”.

Žinoma, stovyklos pasisekimas pri
klauso daug nuo vadovybės, kuri šiais me
tais buvo tikrai gera. Čia visų stovyk
lautojų padėka priklauso Tėv. G. Kijaus- 
kui, S.J., stovyklos kapelionui, kuris tė
višku rūpestingumu mus sujungė į vieną 
stovyklinę šeimą. Esame dėkingi ir visai 
vadovybei: vyr. vadovams Juozui Gailai 
ir Rimui Laniauskui, komendantui Anta
nui Razgaičiui, kuris rimta ranka mus 
drausmingai laikė, o jo draugiškumas pa
darė jį mums visiems labai artimu. Vy- 
resn. merg. vadovei R. Abromaitytei, pa
dėjėjoms A. Kregždytei, G. Merkevičiū- 
tei ir R. Navickaitei; vyresn. berniukų va
dovui V. Naručiui ir padėjėjui J. Oniū- 
nui; vakarinių programų ir spaudos vad. 
Gabijai Juozapavičiūtei, ir vakarinių pro
gramų vadovei L. Underytei; jaunučių ir 

jaunių vadovėms Sės. M. Jonei ir Sės. 
M. Viktorijai, jų padėjėjoms Aidai Pa
lytei ir R. Juzaičiui; sporto vadovui A. 
Dambriūnui ir vandens sargui V. Maciū
nui.

Taip dvi savaitės labai greitai prabė
go. Po uždarymo posėdžio, paskutinių pa
maldų ir pietų, sudainavus “Sudiev sto
vykla”, ne vienas nubraukė ašarėlę.

Buvo ir apdovanotieji: pavyzdingiau
si jaunučiai: Asta Baškauskaitė ir Algis 
Šalčiūnas, vyresnieji: Irena Činčytė ir 
Linas Vaitkus. Sporto laimėtojai: jaun. 
merg. grupėje — Aldona Pauliukonytė, 
jaun. berniukų — Vytautas Čepkauskas; 
jaunių merg. grupėje — Zita Babickai- 
tė, jaun. bern. — Linas Vaitkus ir Jonas 
Kronkaitis; vyresn. merg. grupėje — Ma
rytė Dambriūnaitė, vyr. bern. — Ričar
das Paulis.

Visi netrukus liūdnai išsiskirstėm — 
palikom Tėvų Pranciškonų sodybą vie
niems metams, ligi sekančios moksleivių 
vasaro sstovyklos.

Rimas J.

Ateitininkų stovyklos Kennebunkporte vadovybė (iš k. j d.) — Rimas Laniauskas, Rita Abromaitytė, 
Antanas Razgaitis, Gabija Juozapavičiūtė, Jurgis Oniūnas, Gitą Merkevičiūtė, Tėvas Gediminas Ki- 
jauskas, S.J., Rasa Navickaitė, Vytautas Narutis, Rimas Juzaitis, Aušra Kregždytė, Antanas Dam- 
briūnas, Aida Palytė, Laima Underytė (trūksta J. Gailos ir seselių Viktorijos ir Jonės)
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Aleksandras PAKALNIŠKIS Jr.

Ramus šaldytuvo ūžimas.
Ir vėl tyla. Bet tik minutėlei. Vėl kitas lėktuvas urgzti 
pradeda.

Subaubia traukinys. Traukinio ratai sunkiai dejuodami 
kažkur slenka.

Ir vėl ramu.
Ir šaldytuvas nutyla.
Dabar girdisi kitoks garsas. Laikrodžio. Kaip mirštan

čio žmogaus paskutinieji atsikvėpimai. Nesibaigią. Amžinai 
mirštančio atsikvėpimai.

Pasileidžia loti šuva. Su tokiu įnirtimu, kad net kitus 
garsus nustelbia. Girdžiu, kaip apatinės durys palengva at
sidaro. Sunkiai stenėdamas, tarpduryje pasirodo dėdė.

Pasirodo solistas. Garsų simfonijos ar gal, geriau pa
sakius, operetės pagrindinis veikėjas. Jo arija keistoka. At
siraugėją, nueina prie stalo, atsisėda ir ima skaityti vakar 
dienos laikraštį. Muzikinis preliudas.

VIZITAS

Iš lėto prasideda diskusijos. Bet labai iš lėto. Mat nei 
dėdė nei aš nenorime daug kalbėti. Aš rašau, jis studijuo
ja “real estate” skyrių laikraštyje. Taip praeina pora mi
nučių tylos, popieriaus šlamėjimo paįvairintos.

Staiga dėdė pradeda tyliai kikenti. Užėjo jam į galvą 
juokinga mintis, ir jis nori pakalbėti apie tai, iš kitų žmo
nių kvailumo pasijuokti. Juokiuosi ir aš. Ne iš juokingos 
minties, o iš paties dėdės juokimosi. Taip juokas juokingas 
kartais būti gali.

Pasižiūri jis į laikrodį. Į tą, kurs taip monotoniškai tuk
sena, kai aplinkui visai tylu būna. Ir atsistoja. Besukda
mas durų rankeną, nusikosi ir taria:

— No, reiks eit pailsėt.
Ir išeina. Tyliai pridaro duris.
Ir vėl mėlyną dangų badyti pradėjo lėktuvai, kaip ko

kios adatos per mėlyną medžiagą landyti. Traukinys toliau 
slenka. Urzgimas, ūžimas, tuksenimas prasideda vėl iš naujo.
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GLOBĖJŲ FORUMAS

Laiškas ateitininkų kuopos narių tėvams
Mieli Tėvai,

Rašau be juodraščio, tad atleiskit ir už 
neorganizuotumą ir pasitaikysiančius ištrau
kinėjimus. Visokių darbų begalės, bet nors 
trumpai noriu su Jumis apie vieną kitą da
lyką mintimis pasidalinti.

žinau, kad dažnai nedaug iš vaikų išpe- 
šat apie ką jie veikia susirinkę, tad noriu 
“atskleist uždangą”. Suminėsiu bendrus bruo
žus, klauskit vaikų, tegu prideda detales.

Pereitų metų at-kų veikla prasidėjo rug
sėjo 10 d. Vaikai patys nubalsavo rinktis kas 
dvi savaites. Man beliko tik atsidust ir pasi
džiaugt jų entuziazmu ir noru dirbti. Ne vi
sada išėjo susirinkimai kas dvi savaites, bet 
iki paskutiniojo, gegužės 19 d., susirinkom 
12 kartų. Be to, būrelis kaip at-kai dalyvavo 
vienuolikoje visokių išvykų:

— koncerte Yale Russian Chorus;
— rytinio pakraščio at-kų suvažiavime;
— bendram susirinkime New Yorke, su 

New Yorko moksleiviais at-kais;
— studijų dienose New Yorke;
— studijų dienose Worcestery;
— nuėjo pasiklausyt dviejų paskaitų Yale 

universitete: “What makes bad art bad”, prof. 
Karsten Harries; “A. Painter’s View of Mas
ters of the Remote Past”, prof. Richard Lytle, 
(po pirmos paskaitos nuėjom į restoraną prie 
arbatos pasikalbėt apie tai, ką girdėjom; vai
kai dar ėjo į paskaitą apie ateities miestų 
planavimą, bet nepatiko paskaitininkas, tai 
nepasiliko).

— studijų dienos Paterson, New Jersey 
(Diana, Gita ir Antanas davė pasižadėjimą);

— šokiuose New Yorke;
— Putnamo ateitininkų šventėje (Tomas 

davė pasižadėjimą);
— New Haven’o Arts Festival;
— rytinio pakraščio at-kų suvažiavime.
Visoj eilėj tų vietų mūsų moksleiviai ak

tyviai dalyvavo. Pvz. išvykoj pas pp. Rygelius 
Gitą ir Vaiva puikiai pasirodė prie laužo. 
Worcestery ir Patersone — Gitą sekretoriavo. 
Putname Tomas nešė prie altoriaus taurę. 
Šią vasarą moksleivių at-kų stovykloj stovyk
lavo: Diana ir Gitą, Danguolė, Antanas, Vai
va..

Ką veikiam susirinkimuose? Užsirašom 
lietuviškų žodžių, pvz. “užrašai, iždas, valdy
ba, šūkis, išvada, stipendija, esmė, pastangos, 
ištrauka, turinys, pasaulėžiūra, pramoga, nuo

bodulys, spauda, redaktorius, tikslas, skelbi
mas, brendimas” ir t.t. Jei įdomu, paprašyki
te, kad parodytų.

Kiekvienam susirinkime pirmiausia apta
riam einamuosius reikalus. Paprastai būna 
pakvietimų, raštų iš centro valdybos, kuopos 
reikalų — pav. kaip ir kas organizuos trans- 
portaciją į kokį parengimą, kas perrašys lie
tuviškus tekstus mišioms, kaip efektingiausiai 
susisiekt su visais nariais, ką daryt apie kuo
pos vardą ir vėliavą...

Aš jiems papasakodavau, kas vyksta lie
tuviškoj spaudoj, kokie parengimai aplink 
vyksta.

Mokėmės ateitininkų istorijos, ideologijos. 
Vaikai rašė rašinius apie vasaros įspūdžius — 
ir (jei skaitot Ateitį) jų pasisakymai buvo 
išspausdinti! Tarp kitko, Ateity buvo išspaus
dinta ir Vaivos recenzija knygos apie Lietu
vos miškus. Vaivos rašinių Ateity bus ir dau
giau.

Diskutavom kai kuriuos dalykus ir giliau, 
pvz., ką reiškia asmeniška atsakomybė (imant 
pavyzdžius iš jų gyvenimo), kalbėjom apie ci
vilines teises, apie savo laikyseną negrų at
žvilgiu, apie mokslo reikšmę ...

Per visus metus mėginom įvesti lietuviš
ką atsakinėjimą mišiose. Keletą kartų pada- 
linom tekstus, bet niekas neatsakinėjo, čia 
kuopa aiškiai neatliko savo uždavinio. Peril
gai užtruko visokie pasiruošimai. Visa eilė už
sibrėžtų dalykų liko neatliktų. Visa tai mūsų 
protokoluose, ir manau, kad po truputį mūsų 
moksleiviai mokinsis iš savo klaidų.

Bendrai paėmus, galiu Jūsų vaikais tik 
pasidžiaugti. Kada jie susirinkdavo, visada gy
vai dalyvaudavo. Patys uoliausi ir rimčiausi 
darbininkai buvo pirmininkas Tomas ir sek
retorė Gitą.

Mieli tėvai, kitais metais manęs nebus, 
tad dalinai mūsų at-kams reikės verstis vie
niems. Prašiau Tomą, kad nors ir studentas 
būdamas, padėtų. Tad, atrodo, kad kitais me
tais ir studentai ir moksleiviai dirbs kartu 
(manau, kad prisidės studentė Aldona, gal ir 
stud. Vida). Iš Jūsų prašau daugiau dėmesio 
šiam vienetui. Būtų gerai, jei sužinotumėt po 
pirmo susirinkimo, kada susirinkimai daromi 
— ir prižiūrėtumėte, kad vaikai uoliai lan- 
lytųsi. Jeigu negali dalyvauti, kiekvienas pri
klausąs vienetui turi iš anksto būtinai pra
nešti. To reikalauja mandagumas (visiems
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PASAULIS : GYVENIMO TAKAI:

aš matau tas pastangas
to mažėjančio pasaulio.
vienakiai vadai stengėsi užimti
tavo protą ...

BUDĖK!
uždaryk savo sąmonę
gink savo teises!
aš matau gausią histeriją
žmonės laksto išprotėję ...
rausvi vandenys plaukia į krantus visur.
Mirtis
Baimė
pabaiga
Galas ... ad infinitum ...

Tomas Leparskas

Gimiau į šį pasaulį 
nežinodama kas priešaky 
Bet vis ir vis einu 
kartu gyvenimo vaga.
Man sunku, bet kam yra lengva?

Birutė Aušrotaitė

PROTAS:

Žmogus turi protą, jėgą mąstyti 
Turi jėgą naikinti ir jėgą statyti.

Žmogaus protas yra galingas 
Gėriui vartojant, jis ypatingas.

Bet vis dėlto jis nėr’ galingiausias, 
Stovint prieš Dievą, kuris Aukščiausias.

Onilė Vaitkutė

jiems tai reikės žinoti vėliau gyvenime), to 
reikalauja ir rimtas darbas. Kadangi visi 
žino iš anksto, kada susirinkimai turi įvyk
ti, negali nieko kito užsiplanuot.

Manau, kad po truputį kuopą galės pa
globoti p. G. ir p. J., tad visiškai vieni mū
sų at-kai nebus.

Jūsų visų taip pat labai prašau (ne tik 
motinų, bet ir tėvų), pavartykit Ateitį ir Jūs. 
Pasiskaitykite, gal prie vakarienės stalo; su 
kuonors skaitytu ar sutikit ar nesutikit; pa- 
sišnekėkit apie kitų kuopų veikimą kitur, pa- 
siteiraukit, ką mūsiškiai šiems metams yra 
pramatę, pasiūlykit vieną kitą mintį disku
sijoms.

Dar didelis prašymas — skaitydami lie
tuviškus laikraščius, jei ką nors užtinkat 
apie ateitininkus, atkreipkit savo vaikų dėme
sį. Arba, duokit jiems pasiskaityti New Ha- 
ven’o veiklos apžvalgą, arba — kad ir mano 
straipsnius. Dalinkitės tuo, ką skaitote su 
savo vaikais. Tai geriausias būdas vaikams pa
rodyti kokia laikraščio svarba visuomenėje. 
Drauge yra at-kų skyrius, duokit jį vaikams 
pasižiūrėti. Prieš duodami, gal paaiškinkit vie
ną kitą žodį, kurį žinote, arba pasiūlykite, kad 
kitam susirinkime tą žodį užsirašytų. Taip 
dažnai miniu, kad duotumėt skaityt ką nors 
apie at-kus, ne todėl, kad manau, jog skau
tai nieko vertingo nenuveikia (gi mano mama 
ir sesuo didžiausios skautės!), bet todėl, kad 
visada įdomiau pasiskaityt tai, kas artimiau

siai liečia. Kadangi Jūsų vaikai šiuo tarpu 
susibūrę at-kų kuopoj, tai jiems ir bus įdo
miausia.

Stovykloje šią vasarą Gitą bus vadovų 
padėjėja. Tikiuos, kad ir kiti mūsiškiai vie
naip ar kitaip pasižymės. Pasiįdomaukit sto
vyklos laikraštėliu, leiskit vaikams išgirsti Jus 
džiaugiantis jų atsiekimais.

Turiu baigt. Be abejo atsiminsiu, kad dar 
daug nesu parašius. Bet negi viską žmogus 
surašysi. O tiesa! Manau, kad metų bėgyje 
vėl vaikai bus kviečiami daug kur dalyvauti. 
Ir vėl iškils problema: “kas veš?”. Būtų la
bai gerai, kad tėvai kaip nors susitartumėt, 
kad iš eilės vežtumėt. Mat, vis išeina tiems 
patiems vežt.

O, dar vienas dalykas (aš tikrai nebaig
siu!): jei galite, leiskit vaikams nedirbti. 
Jiems daug svarbiau jaunystę praleisti stovyk
laujant, važiuojant į kursus ir šokius, negu 
kalant pinigą. Tikrai, — kai jie žiūrės atgal 
po 15 metų, jie su didesniu džiaugsmu atsi
mins visokias išvykas, negu tai, kad galėjo 
už savo pinigus nusipirkti gražesnę suknelę, 
ar į mandresnį restoraną nueiti.

Atleiskit už pamokymus. Kalbu, kaip ži
not, daugiau dar iš knygų, negu iš patirties. 
Ateis ir man laikas sužinot, ką reiškia moks
leivius augint!

Su nuoširdžiais linkėjimais visiems,
Jūsų

Kuopos Globėja
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EX L I B B I S 
ATEITIS

Stasė šukytė: ALKANA ŽE
MĖ. Išleido Ateitis 1967 m., 
spaudė Tėvų Pranciškonų spaus 
tuvė.

Apie poetus ir poeziją visais 
laikais buvo ir dar yra įvai
rios opinijos, bei nuomonių 
skirtumai: vieniems patinka ly
rika arba epas, kitiems tiktai 
neeiliuota proza begali įtikti. 
Tai trūksta romantiškos nuo
taikos, tragedijos, gilumo, dvi
prasmiškumo, lengvumo, sklan
dumo, arba yra visko perdaug 
— jau darosi sunku, beskaitant 
eiles — jos yra komplikuotos, 
apgaulingos ir ne lengvai į- 
skaitomos. Atsižvelgiant į visus 
tuos pageidavimus bei priešta
ravimus, yra puikiai supranta
ma, kodėl kiekviena nauja kny
ga, kiekvienas naujas bandymas 
ar eksperimentas sujudina daug 
kontra versi jos. Tokia yra padė
tis su “Alkana žeme”, 172 psl. 
poezijos knyga, parašyta Stasės 
šakytės ir išleista 1967 metais.

Knyga yra palyginant plona 
ir poemos lieknai išdėstytos — 
viena, poros eilių stambumo po
ema paskiriama puslapiui. Ta
čiau poemų išorinis menku
mas nieko nepasako, nes visos 
mintys, idėjos, jausmai ir atsi
minimai yra apriboti žodžių tai
syklingumu. Dažnai eilės, viena 
su kita rišasi, bet kartais yra 
visai atskiros, aiškios ir pavie
nės. Šakytės poemos turi dide
lį panašumą — be ritmo eilės 
turi asmeniškumą, intymumą, 
pergyvenimą ir klaikumą. At
rodo, kad autorė nevengė pa
sisakyti, kad giliai pajusdama 
pergyvenimus sustoja, apmąsto 
visus įvykius, — nors jie būtų 
kitam nereikšmingi, — ir kad 
tie apsvarstymai duoda įvairius 
rezultatus.

šakytė rašo poemas, kurios 
būdamos trumpos, turi tradici
nę, klasikinę formą, bet yra pa
veiktos savotiškai energingais 

išsireiškimais; kurie suteikia 
liūdnus ar linksmus, gilius ar 
paviršutinius, religinius ar sa
tyriškus bruožus. Kadangi eilės 
yra trumpos, natūraliai visas 
jų svoris ir stiprumas priklau
so nuo įtaigų, sukeltų dažno 
dviprasmiškumo. šis efektas 
tampa centras visoms mintims 
ir emocijoms, kurios iškilusios 
veda skaitytoją tolyn ir artyn 
prie kitų sensacijų. Kadangi 
poemos yra trumpos, jos retai 
tepajėgia atvaizduoti detales ir 
teįstengia tiktai pagrindinius 
bruožus abstraktuoti. Aišku, 
kartais šis principas ne visada 
atitinka, nes autorė, pateikus 
pagrindinę mintį, ją patobulina 
arba pakvalifikuoja sekančiais 
žodžiais, tuomet apribodama vi
zijas, kurios galėtų nuo ieško
mos prasmės atitolti.

Vienos pagrindinės temos “Al
kanoje žemėje” nėra, ir rinki
nys atspindi didelį skaičių įvai
rių nuotaikų. Išorinis tylumas 
ir gilesnis paslaptingumas daž
nai yra religinio motyvo apibu
dinimas ir toje srityje nėra 
daugžodžiavimo, kuris atitrauk
tų tiesą nuo žmogaus. Šitokių 
poemų skaitymas yra menas, 
nes pilną supratimą įgyti reikia 
porą kartų tą pačią eilę pakar
toti, ne todėl, kad žodžiai yra 
neaiškūs, bet todėl, kad yra pil
ni uvertiūrų.

Poemose šakytė šiek tiek 
vykusiai bando panaudoti kelis 
japonų “haiku” poemų princi
pus; ji dažnai įtraukia “renso” 
į savo kūrinius — tai yra su
vienija kelias mintis į vienetą. 
Kartais panaudoja “ki” meto
dą ir tuo vartoja žodį ar trum
pą išsireiškimą, kuris nurodo ir 
paaiškina metų sezoną arba die 
nos valandą, taip suformuoda
ma užnugarį tam pavikslui, ku
rį stengiasi sukurti. Toks “ki- 
go” (sezoninis žodis) gali būti 
aiškus laiko išvardintojas (pvz. 
“žiemos ramybėj” psl. 17) arba 

netiesioginis paminėjimas (pvz. 
“temsta ..psl. 50). Toks į- 
pratimas naudoti “kigo” japo
nams yra užkietėjusi taisyklė, 
ir beveik visos “haiku” kolek
cijos yra sugrupuotos pagal se
zonų temą.

Panaudojant antrą “haiku” 
priemonę — žodžių kondensavi
mą — šakytės eilės dažnai ap
silenkia su gramatinėmis taisyk 
lėmis. ši skema yra labai po
puliari, nes atrodo gana moder
niška, bet iš tikrųjų yra kinie- 
tiškos įtakos paveldėjimas, už
silikęs nuo 16-to šimtmečio, kai 
japonai kariavo su kiniečiais. 
Tokios įtakos yra panašios į lo
tynų poemų likučius anglų kal
bos poemose. Apsilenkimas su 
gramatikos taisyklėmis ir rei
kalingų žodžių panaudojimas, 
kartais skaitytoją suįdomina, 
bet šių eilių atžvilgiu poemos 
tampa panašios į mįsles ir tuo 
paneigia visą prasmę, nes min
ties dviprasmiškumas niekada 
neturi būti sumaišytas su min
ties nesklandumais arba sunkiu 
išsireiškimu. Tikros poemos tu
ri suteikti žmogui daugiau in
tuicinės informacijos negu pa
tys žodžiai nupasakoja.

Su treiu “haiku” principu po
etė sąmoningai ieško grožio tuo
se daiktuose, kurie patys savyje 
nėra ypatingai gražūs. Pateik
dama paprastai regimus faktus, 
autorė grožio ir pasibjaurėjimo 
jausmus suartina ir leidžia 
jiems kartu vienoje poemoje 
įsigalėt, tuomet atrasdama 
abiem vidinį balansą, kuris yra 
poezijoje pageidaujamas.

Į viską aplamai žvelgus, rei
kėtų pasakyti, kad, nors poe
mos nėra tobuliausio lygio, ta
čiau Alkana žemė yra knyga, 
verta skaitymo, o tuo pačiu S. 
šakytės rašiniai yra užtenka
mai įdomūs intensyvesniam nag 
rinėjimui.

Laima švėgždaitė
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Jam buvo labai gėda...
Gal kai kuriems iš jūsų kyla klausimas — kodėl 

mums reikia mokytis apie senovės Lietuvą. Apie tą Lietu
vą, kurią valdė Mindaugas, Gediminas, Vytautas. Juk tiek 
daug šimtmečių jau nuo tada praėję. Mums nebesvarbu, 
kas tada gyveno ir ką jie darė.

Betgi tie visi žmonės mums labai daug ką paliko... 
Jie statė, kariavo, dirbo, rašė, kūrė padavimus ir dainas. 
Visa tai nejučiomis yra tapę visų lietuvių dalimi. Tai yra 
lietuvių tautos kultūra. Jūs ir patys ją išgyvenate.

Pavyzdžiui — jūs visi mėgstate dainuoti, ypač vasaros 
stovyklose. Daugelis lietuviškiį dainų yra šimtus metų se
numo. Kai jūs dainuojate, jūsų lūpomis kalba ano senojo 
meto žmonės. Ar neįdomu sužinoti kaip jie tada gyveno? 
Kas buvo jų valdovas, kokių priešų jie bijojo, kokiuose 
namuose gyveno, kokius rūbus dėvėjo, kokius darbus dir
bo, ką žaidė? Jei jūs visai nieko nežinotumėte apie tai, 
tos dainos jums visai nieko nereikštų. Arba vėl — jums pa
tinka klausytis pasakzį ir padavimų. Atsiminkite, kad jie 
sukurti gyvų žmonių, dažnai ir apie tikrus to meto įvykius. 
Tik jie fantazijomis apipinti.

....Šiais laikais nemažai svetimtaučių turistų nuvyksta pa- 
vergton Lietuvon. Jie susidomi pilių gruvėsiais, kuriuos ten 
pamato. Jiems labai patinka senoviški medžio drožiniai, ku
rių randa muziejuose. O kas būtų, jei toks sugrįžęs ameri
kietis paprašytų jūsų papasakoti jam daugiau apie Vytau
tą, Gediminą ar Mindaugą? Būtų labai nemalonu, jei jūs, 
lietuviai, nežinotumėte ką jam atsakyti.

Taip pasijuto vienas lietuvis gimnazistas, dabar gyve
nantis pavergtoje Lietuvoje. Jis net laikraštyje aprašė šį 
savo atsitikimą.

Pereitą vasarą jis kartu su grupe lietuvių gimnazistų 
lankėsi Čekoslovakijoje. Vadovas čekas jiems aprodinėjo į- 
vairias istorines vietoves, pasakojo apie tų laikų čekų ka
ralius ir kunigaikščius. Jie labai domėjosi ir Lietuvos isto
rija ir jos nemažai žinojo. Taigi, tasai čekas jaunuolis pa-
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klausė anų lietuviukų gimnazistų, kad jie jam papasakotų 
apie vieną senovės lietuvių kunigaikštį. Jie nei vienas ne
galėjo jam atsakyti. Ir patys visai nieko nežinojo apie aną 
kunigaikštį. Jie visi iš istorijos gimnazijoje buvo gavę ge
rus pažymius, o savo tautos istorijos taip ir nežinojo... 
Jiems buvo labai gėda prieš tą čeką vadovą.

Mes negalime kaltinti tų lietuvhį. gimnazistų. Ilgą lai
ką Sovietų Lietuvoje buvo draudžiama mokinti apie seno
vės Lietuvą. Sovietai bijojo, kad vaikai neužaugtų stipriais 
patrijotais. Dabar šiek tiek leidžia mokyti, bet tik tai ir tik 
taip, kaip rusams patinka.

Anie lietuviukai negali mokytis tokios Lietuvos isto
rijos, kuri iš tikrųjų buvo. Tačiau jums to niekas nedrau
džia, net ragina. Jūs norite užaugti giliais lietuviais inte
ligentais, todėl stenkitės kaip galint daugiau sužinoti ir apie 
tikrąją mūsų tautos senovę.

G. L

Lietuva, Trakų pilis, Vytauto Didžiojo tėviškė
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LIETUVOS LAISVINIMO VEIKSNIAI

Tęsiant pereitais mėnesiais pradėtus 
Lietuvos laisvinimo darbų aprašymus, 
šiame numeryje paminėsime kitas dvi 
grupes: KLNA ir BATUN.

KLNA
Tai yra sekančių žodžių santrumpa: 

Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei At
statyti. Šis komitetas veikė tikslu suor
ganizuoti masinį lietuvių, latvių ir estų 
žygį New York’e. Jo iniciatoriai buvo pa
lyginant jauni lietuviai, daugelis čia 
Amerikoje gimę. Pirmininkas buvo A. 
Mažeika.

Ir iš jūsų daug kas atsimenate kaip 
lapkričio 13 d. 1966 m. apie 14,000 bal- 
tiečių susirinko Madison Square Garden ir 
po minėjimo programos, didžiule eisena 
žygiavo skersai viso Manhattan’© prie 
Junvtinių Tautų pastato. Gal ir jūs tame 
žygyje dalyvavote? Žygio tikslas buvo 
parodyti amerikiečiams ir visam pasau
liui, kad baltiečiai yra tvirtai pasiryžę 
atgauti savo tėvynėms laisvę. KLNA rū
pesčiu buvo surinkta šimtai tūkstančių 
parašų iš viso pasaulio po peticijomis, 
prašančiomis Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
nepriklausomybės. Peticijos buvo įteiktos 
įvairių valstybių atstovybėms Jungtinėse 
Tautose.

Nors KLNA neveikė nei dviejų me
tų, jis įvykdė labai didelį uždavinį. Net 
ir oficialiai užbaigę komiteto darbą, jo 
nariai ir toliau įvairiais būdais veikia. 
Jie iškėlė reikalą suorganizuoti informa
cijos biurą, kuris ruoštų medžiagą apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją anglų ir kitomis 
kalbomis. Komiteto narys R. Kezys jau 
antri metai New Yorke veda “Laisvės Ži
burio” radijo programą, kurioje jam ir 
toliau talkina buvę KLNA nariai.

BATUN
Šioji santrumpa reiškia: Baltic Ap

peal to the United Nations. BATUN, kaip 

jo vardas paaiškina, yra taip pat sudary
tas iš baltiečių (lietuvių, latvių, estų). 
Jų darbas yra tiesioginiai surištas su 
Jungtinėmis Tautomis (UN). BATUN pra
sidėjo maždaug prieš du su puse metų, 
anksčiau aprašyto KLNA rėmuose. Lap
kričio 13 d. žygio proga BATUN organi
zavo jaunimo delegacijas, kurios apsilan
kė pas visų, išskyrus komunistinio bloko 
valstybių, atstovybes, veikiančias prie 
Jungtinių Tautų.

Šiuo metu BATUN pirmininku yra 
lietuvis prel. J. Balkūnas. BATUN tiks
las yra informuoti visas laisvų valstybių 
vyriausybes apie Baltijos valstybes. Ypač 
šiais metais, kurie yra mūsų nepriklau
somybės atgavimo sukakties, o taip pat 
ir Žmoniškumo Teisių metai, bus sten
giamasi pasauliui parodyti kaip neteisė
tai Sovietų Rusija pasielgė su trimis Bal
tijos valstybėmis. BATUN planuoja bal
tiečių delegacijų apsilankymą visose J. T. 
misijose.

BATUN stengiasi įtraukti kaip galint 
daugiau žmonių į šį darbą. Šiuo metu 
yra organizuojamas masinis laiškų rašy
mas visoms laisvojo pasaulio vyriausy
bėms. Laiškuose prašysime, kad visos 
tos valstybės savo žodžiu ir darbais Jung
tinėse Tautose padėtų lietuviams, latviam 
ir estams, gyvenantiems pavergtose tėvy
nėse, laisvai nuspręsti, kokios valdžios jie 
nori.

Laisvojo pasaulio valstybių yra daug 
—112, ir jas visas turime įtikinti. Dar

bas didelis, ir todėl BATUN visus prašo 
įsijungti į tą laiškų rašymą. BATUN yra 
paruošęs visų valstybių prezidentų, prem
jerų ir valdovų adresų sąrašus ir pavys- 
dinius laiškus. Dėl smulkesnių informaci
jų galite kreiptis į BATUN, 2789 Schurz 
Ave., Bronx, N. Y., 10465.

Taigi, net ir jūs galite rašyti laiškus 
karaliams Hussein, Haile Salassie, Hassan 
ir kitiems!
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ar atsimenate 
kalną?

ATEITIES 5 nr. buvo įdėtas keistai 
atrodantis kalnas. Prašėme mūsų jaunuo
sius skaitytojus atspėti, kurioje pasaulio 
dalyje šis kalnas yra. Kiek teko girdėti, 
daugelis mano, kad kalnas randasi Arizo
noje. Kiti spėja, kad Sacharoje .. .

Taigi dabar — kur gi tas kalnas?
Viso šio galvosūkio tikslas yra sekan

tis: jūs visi pažįstate Lietuvą iš tėvelių 
pasakojimų; iš jūsų rašinėlių matyti, kad 
Lietuva jums atrodo kaip romantiškas, 

pasakų kraštas, kuriame randasi pievos, 
miškai ir ežerai. Tačiau Lietuva yra rea
lus, geografinis kraštas ir jame yra įvai
rių kitų vaizdų, apie kuriuos mažai žino
me. Kad Lietuvos pažinimą paremti realiu 
būdu, šiame numeryje (ir sekančiame) 
dedame keletą vaizdų, kad pamatytumė
te, kaip Lietuva atrodo šiuo metu.

O, kalnas? — jis yra Lietuvoje — 
prie Baltijos jūros — toje dalyje, kuri 
vadinasi Kuršių Neringa.

Seselės Viktorijos 
priežiūroje jaunučiai 

prasmingai 
džiaugiasi vasara
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DRĄSUS KAREIVIS
(Lietuvių liaudies pasaka)

Šiai pasakai paruošėme nežinomų žo
džių paaiškinimą. Jį rasite gale. Pasinau
dokite juo ir pasaką geriau suprasite ir 
savo žodyną praturtinsite.

Senų senovėj buvo labai senas ka
reivis. Jis nieko nebijojo ir buvo labai 
geras. Atitarnavo kariuomenėje dvyliką 
metų, ir paleido jį namo. Bet jis neturė
jo nei tėvo, nei motinos, nei seserų. Pa
leistas jis ėjo, ėjo, žiūri — sėdi pakelėj 
senas senelis. Senelis ir klausia kareivį:

— Kareivi, gal tu nors ką turi už
valgyti?

Kareivis nieko neturėjo, tik du kąsne 
liūs duonos. Paėmė jis ir atidavė vieną 
kąsnelį seniukui. Seniukas sako:

— Kuo aš dabar tau atsilyginsiu?
Išsiėmė jis pypkę ir sako:
— Imk šią pypkę. Kada norėsi, galėsi 

rūkyti ir kitiems duoti ir niekas jos ne
išrūkys.

Kareivis nenorėjo dar imti, bet pas
kui paėmęs įsidėjo kišenėn ir eina. Eina 
eina ir vėl randa tokį patį senelį. Seniu
kas klausia kareivį:

— Kareivi, gal turi ko valgyti? Aš 
labai pavargęs.

Kareivis pagalvojo, išsiėmė paskutinį 
kąsnelį duonis ir atidavė seneliui. Sene
lis pagalvojo, ką čia duoti kareiviui. Iš
siėmė jis tarbelę, ir duoda kereiviui.

— Imk, — sako, — tau kelionėj pra
vers: ką susitiksi, atidarysi šitą tarbelę, 
mostelsi ranka ir pasakysi: “Į tarbelę”. 
Tai ir lįs be jokių šposų.

Kareivis nenorėjo imti, bet paskui pa

ėmė, padėkojo ir eina. Eina eina ir ran
da trečią senelį sėdint. Senelis prašo ka
reivio:

— Gal kareivis turėtum ko užvalgy- 
i?

Kareivis pačiupinėjo kišenę ir rado 
dar kriaukšlelę duonos. Atidavė seneliui 
tą kriaukšlelę ir eina, bet senelis sako:

— Grįžk, še tau kortas. Su kuo eisi 
kortuot, tą apkortuosi.

Kareivis padėkojo ir nuėjo. Ėjo, ėjo, 
labai pavargo, žiūri —labai didelis na
mas. Nėra nei vieno lango, nei durų, ap
griautos sienos. Kareivis ir galvoja sau:

— Baisu užeit čia vienam.
Žiūri — šalia to namo stovi apirus 

nedidelė pirkutė. Kareivis užėjo ton pir- 
kelėn ir prašosi nakvynės. Bet ten gy
veno labai neturtingas žmogus ir turėjo 
daug vaikų. Ir sako kareiviui žmogus:

— Priimtume tave su mielu noru, 
bet kad nėra kur gulti.

— Kas aname dideliame name gyve
na? — klausia kareivis. — Eisiu tenai. 
Gal priims pernakvoti.

Bet žmogelis sako:
— Prašyčiau geriau pas mus pergu

lėti, o ten neit, nes kas ten užeina, tai 
niekas nebeišeina. Ten po dvyliktos valan
dos labai rodosi.

Kareivis buvo labai drąsus, pagalvo
jo sau ir išėjo. Nuėjo ten — nieko nėra, 
tik didelis stalas. Atsigulė jis ant to sta
lo pavargęs, alkanas ir guli.

Atėjo dvylikta valanda, ėmė švilpt, 
grūstis, daužytis. Žiūri, — kad priėjo pil
nas namas velnių. Kareivis atsikėlė ir 
kviečia velnius prie stalo. Velniai suėjo 
prie stalo, prinešė aukso ir kviečia karei-
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vį kortom lošti. Išsiėmė kareivis kortas, 
įsidėjo pypkę dantysna, rūko ir kortuoja 
su velniais. Velniams labai nesiseka — 
pralošia ir pralošia kareiviui. Labai su
pyko velniai ir prašo kareivio parūkyti. 
Lups lups velnias tą pypkę, lups lups 
kitas, lups trečias, lupo visi iš eilės, net 
jų nasrai pajuodo, ir vis neišrūko. Velniai 
labai supyko ir ėmė dar smarkiau kor
tuoti. Kuo jie smarkiau kortuoja, tuo 
jiems labai nesiseka. Velniai, pralošę vi
są auksą ir supykę, nori kareivį užmušti. 
Kareivis žiūri, kad jau nieko nebus, išsi
ėmė tarbelę, mostelėjo ranka ir sako:

— Visi velniai į tarbelę!
Velniai kai ėmė lįsti vienas pro ki

tą. Lekia, kad net vėjas švilpia. Sulindo 
velniai į tarbelę, kareivis užrišo, nunešė 
pas kalvį ir klausia:

Kalvi, ar turi tu kūjį? Tai man pa
plok, va, šitą tarbelę.

Kalvis sako:
—Kodėl ne? Galiu!

Kareivis padėjo tarbelę ant priekalo, 
ir kalvis ėmė kalt. Kai tik ėmė kalt, kad 
ims velniai rėkt, prašytis meiliausiais žo
deliais, kad tik paleistų. Kareivis sutiko 
velnius paleist, nes jie prižadėjo jam la
bai daug aukso. Ir kalviui velniai atly
gino, kad tik jų nemuštų. Atsilygino ka
reiviui ir kalbiui auksu ir nuėjo namo 
— katras be rankos, katras be kojos, kat
ras be grobų, katras nugara nulaužta.

O kareivis, gavęs aukso, laimingai 
gyveno.

ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAS
Tarbelę — krepšelį, maišelį.
pravers — bus naudinga 
kriaukšlei? — kietą kamputį 
apkortuosi — laimėsi kortų žaidimą 
apirus — apgriuvus, aplūžus 
pirkutė — mažas medinis namelis 
rodosi — vaidenasi 
dantysna — į dantis
lups — čia reiškia — trauks dūmą 
nasrai — burnos, snukiai 
kūjį — didelį, sunkų plaktuk0 
grobų — šonkaulių

Onilė Vaitkutė

ŽODIS :

Žodis yra miręs.
Kada yra pasakomas 
Tada jis pradeda gyventi.

HAMILTON’O jaunučiai pasisakė an
ketoje, kad “Ateities Spinduliuose” jie 
norėtų daugiau: žinių iš pavergtosios Lie
tuvos, brolių Grimų pasakų, sporto ži
nių, jų pačių sugalvotų mįslių ir juokų 
(tai atsiųskit jų mums! — red.).

Įdedame keletą žinučių iš pavergtos 
Lietuvos gyvenimo. Šį kartą — apie Vil
nių.

Lietuvių kalbos mokslininkai Vilniu
je susirūpino, kad žmonės kalba darky
ta netaisyklinga kalba. Tai atsitiko to
dėl, kad nuo senų laikų mūsų sostinėje 
gyveno labai daug svetimtaučių. Pasku
tiniu metu vison Lietuvon privačiavo la
bai daug rusų. Tokiu būdu lietuvių kal- 
bon įsiterpė įvairių svetimybių. Norėda
mi šį lietuvių kalbos suskurdėjimą atitai
syti, lietuviai kalbininkai Vilniuje įstei
gė centrą, kuriame tam tikromis savai
tės dienomis prie telefono budės lietuvių 
kalbos specialistas. Jei kuriam žmogui kil 
tų klausimas, kaip kurį daiktą teisingai 
pavadinti, arba kaip tiksliai lietuviškai 
ką nors pasakyti, jis tik pasuks telefo
no numerį ir gaus patarimą.

(Mums, išeivijoje gyvenantiems, to
kia institucija būtų taip pat labai reika
linga. Pvz. — kad ir jūs — ar nenorė
tumėte sužinoti, kaip lietuviškai pavadin
ti “peanuts”, “popcorn”, “dresser”, “puz
zle”, “popsicle”, “lollypop”? Jei jūs jau 
turite tiems dalykams vardus, prašome ir 
mums apie tai parašyti. Siūlome jums 
kiekvienam sudaryti po sąrašą tokių ang
liškų žodžių, kurių lietuviško vertimo jūs 
nežinote. Atsiųskite tuos sąrašus mums,
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mes kreipsimės į lietuvius kalbininkus, 
gyvenančius Amerikoje, ir taip išsiaiškin
sime. Atsakymus paskelbsime “Ateities 
Spinduliuose”. Red.).

Vilniuje yra M. K. Čiurlionio (labai 
žymaus dailininko ir muziko) vardo me
no mokykla. Tai gimnazija mokiniams, 
kurie žada studijuoti meną, muziką ar šo
kį. Tos mokyklos mokiniai ir šiais me
tais pasižymėjo savo gabumais.

Viena jų grupė — vaikų smuiko an
samblis — buvo nuvykus koncertuoti Es
tijon. Ten jie stebino net muzikos kri
tikus, kai 10-12 metų vaikai grojo solo, 
grupėmis ar ir visi kartu. Ypač tas visų 
kartu grojimas buvo atliktas labai “šva
riai” — be jokių suklydimų ar nesuside- 
rinimų. Tam smuikų ansambliui vadovau
ja T. Šernas.

Tos pačios meno mokyklos mokiniai 
šiemet dalyvavo “Afro - Amerikos” me
no ir kultūros centro surengtoje pasau
linėje meno parodoje. Šeši iš jų gavo at- 
žymėjimus už geriausius darbus. Kūrinių 
tema buvo “Pasaulis priklauso vaikams”.

Vilniuje šiais metais įsisteigė nauja 
grupė, kuri groja “beat” muziką. Jie va
dinasi “Vilniaus aidais”. Grupė sudaryta 
iš aštuonių instrumentų: elektrinės gi
taros, bosinės gitaros, dviejų saksofonų, 
triūbos, mušamųjų grupės, elektrinių var
gonų ir klaviseto. Turi ir keturis solistus.

“Vilniaus aidai” groja ir populiaras, 
jų pačių lietuvių kalbon išverstas dai
nas ir lietuvių parašytas to stiliaus dai
nas. Jie bando ir juokingai perrašytas lie
tuvių liaudies dainas groti “beat” stiliuje.

Toliau Hamiltoniečiams turime pa
sakyti — deja, gaila, bet Brolių Grimų 
pasakų negalėsime spausdinti “Ateities 
Spinduliuose”. Sutinkame su jumis, kad 
jos labai įdomios. Tačiau pačios įdomiau
sios yra ir pačios ilgiausios. Neužtektų 
vietos jūsų pačių kūrybai. Mes ir toliau 
spausdinsime trumpesnes lietuvių liaudies 
pasakas. Jose jūs taip pat rasite ir vel
niukų ir raganų ir durnelių ir našlaičių 
ir karalaičių.

Galvosūkis
Skersai: 5. Sulenkiami viršeliai, į kuriuos 

įsegami paskiri lapai. 9. Vienas ir kitas. Pav. 
jie — gyvena tame pačiame name. 10. Tai, ką 
visi šie žodžiai turi: nuneša, nueina, nušoko. 
11. Viščiukai išsi — iš kiaušinių. 12. Kas — 
šį vandenį, turės ir sušluostyti. 14. Lituanisti
nė mokykla. 15. Kai daiktai pasidaro nebepa—, 
mes juos išmetame. 17. —, —, ratelį, —, į 
vieną pusę... 18. — lango vyptelėjo paukšte
lis. 19. — paėmė mano kepurę? 20. Mažas gu
mos gabalėlis, kuris plėšiant labai reikalingas, 
mos gabalėlis, kuris piešiant labai reikalingas.

žemyn. 1. Kai tu iš ryto ilgai miegi, tave 
mamytė tuo žodžiu žadina. 2. Ta pelė — grū
dą, tas grūdas per pusę... 3. Mokymosi kny
ga Pav. istorijos —, geografijos —. 4. Pada
riau — (ne man) švilpynę. 5. Visur ieškojom 
ir pagaliau —. 6. Prie žodžio “renka” prira
šyki! “at”. 7. Mes — iš čia, kol tu neatiduosi 
man sąsiuvinio. 8. ar jūs klasėj — Gedimino 
pilį ? 10. Ar man šiandien — obuolį mokyk
lon? 12. Kai eisi pro mano namus, — (pa
mojuok) man, aš būsiu prie lango. 13. Medinė 
ar plastikinė lentelė, kuri mums padeda nubrėž
ti tiesią liniją ir ją išmatuoti. 16. Ji atėjo ir 
—(sugadino) visą mūsų žaidimą.
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1968,

Aldona Baužinskaitė - Kairienė, 

talentinga poetė, 

daug jos eilių atspausta 

Ateityje, 

skaitytojams prisistato su pirmuoju 

savo eilių rinkiniu

DETALĖS

Kaina $2.00

Kiti Ateities knygų leidyklos leidiniai
ATEITININKŲ VADOVAS, kun. Stasio Ylos, 1960......................... $4.00
IDEALAS IR LAIKAS, dr. Juozo Girniaus, 1967 .....  4.00
NIEKŠYBĖS PASLAPTIS, prof. Antano Maceinos, 1964 ............... 4.00
GRUODAS, Antano Jasmanto eilėraščiai ...................................... 3.00
ALKANA ŽEMĖ, Stasės Šakytės eilėraščiai, 1967 ......................... 2.00
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, Giovani Papini, 1966 ....................... 3.00
LIETUVA, vaizdų albumas. Vytauto Augustino, 1955 ................... 5,00
STASYS ŠALKAUSKIS, prof. Juozo Ereto, 1960 ........................... 4.00
ŠVENTASIS PIJUS X, redaguota kun. J. Petrėno, 1958 ............... 2.00
MARIJA, GELBĖKI MUS, Sibiro lietuvaičių maldos, 1959 ........... 1.00
VEIDRODIS JŪROS DUGNE, Vitalijos Bogutaitės eilėraščiai, 1960 2.00
ŠVIESOS MERGAITĖ, Prano Naujokaičio eilėraščiai, 1959 ........... 2.00
AKMENS ŠIRDIS, Prano Naujokaičio eilėraščiai, 1960 ............... 2.00
SACRA VIA, Alfonso Tyruolio eilėraščiai, 1961............................... 1,50
VASAROS MEDŽIUOSE, Danguolės Sadūnaitės-Sealey eil, 1961 1,50
ELEMENTORIUS Ė, Igno Malėno, 1961 ...................................... 2.00

Knygos gaunamos pas platintojus ir leidykloje adresu:

ATEITIS K. L % Rev. V. Dabušis, 147 Montgomery PL, Paterson, N.J*
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