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•ATEITIS
TRYS PRAŠYMAI

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto leidžiamas El
tos informacijų biuletenis šių metų rudenį paskelbė gautą ži
nią iš pavergtos Lietuvos:
“Neseniai mus pasiekė patikimai autentiškas kreipimasis
iš pavergtos Lietuvos, pašaliečių nekontroliuojamu būdu per
duotas, ryšium su Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 50ties metų sukakties minėjimais. Kreipimosi esmė išreikšta
šiais trimis raginimais laisviesiems tautiečiams:

Tikėkit ir Jūs taip, kaip mes tėvynėje
tikim, kad Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma.
Vyresnnajai kartai nykstant, ruoškit
jaunimą, kad būtų lietuviškas, kad supras
tų Lietuvos reikalus ir juos gintų laisva
me pasaulyje.
Darykit, ką galit, padėt mums mūsų
sunkioj kovoj prieš okupantą.
Šie žodžiai įspūdingi ne savo naujumu, o priešingai —
juose girdimu tapatingu kartojimu to, kas lygai taip pat buvo
jaučiama, tikima ir sakoma...” (Elta)
Štai trys prašymai iš svajonių krašto, kuriame vargsta
mūsų broliai, seserys, dėdės ir tetos, giminės ir net nežinomi
draugai. Pirmąjį prašymą turbūt lengviausia išpildyti, nes
prie mūsų durų nestovi enkavedistai. Ateitininkai visada tu
rėjo tikėjimą ir šiuo klausimu niekada neabejojo.
Antrasis klausimas yra žymiai sunkesnis, nes reikalauja
ypatingų pastangų. Tačiau po Dainavos kursų ir suvažiavimo,
galime savo broliams Lietuvoje pasakyti: “Mes dirbame!” Ir
jeigu mūsų pastangos atneš naudą šioje srityje, tai ir trečia
sis prašymas bus išpildytas!
Pirmasis prašymas yra paremtas TIKĖJIMU.
Antrasis prašymas remiasi VILTIMI.
Trečiasis prašymas yra pasiaukojimas ir MEILĖ.
Tikėjimas, viltis ir meilė yra trys didžiausios krikščionio do
rybės.
Jų mums niekada nepritruks, kolei Lietuva bus laisva!
Nelaimingųjų, žudomų ir kankinamų mūsų brolių prašymai
bus išpildyti!
LĮSTI
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NAUJOSIOS MASC VALDYBOS PRISTATYMAS:

Algis Puteris: naujai išrinktas MAS pirmininkas yra antro kurso stu
dentas Toronto universitete. Nepasitenkindamas vien anglų kal
bos mokslu, Algis susižavėjo didžiuliais tomais knygų, kurios sėdi
apdulkėjusios advokatų įstaigose bei teisės institutų knygynuose
ir skleidžia per amžius žmonių išgalvotas taisykles. Pilnai valdy
damas teisės mokslus, Algis svajoja apie dienas, kai galės ginti
kieno nors teises ir kai galės atsipūsti iš po vasaros darbų, va
dovaujant stovyklose ir dirbant su moksleiviais kaip jų globėjas.
Gabija Juozapavičiūtė: CV vicepirmininkė yra pirmo kurso studentė
Toronto universitete. Gabijos didžiausias noras yra sužinoti, kaip
ir kodėl žmogus galvoja ir elgiasi taip, kaip jis elgiasi. Todėl ji
pasirinko studijuoti psichologiją, kad galėtų geriau išaiškinti, kaip
ta mūsų moksleivija galvoja ir elgiasi ir kodėl... Taip pat nori su
derinti savo “psichologiškai išlavintą protą” su savo patyrimu
stovyklaujant ir vadovaujant vasaros stovyklose ir pirmininkau
jant Hamiltono moksleivių kuopai. Tuo būdu ji nori pasiruošti
moksleivius priimti “atviromis rankomis” ir bent dalį jų klau
simų atsakyti, jų problemų išspręsti
Laima Gustainytė: C V sekretorė. Ją kankina pirmo meto matematikos
kursas Toronto universitete, nes turėdama didelį susidomėjimą
žmonėmis, ji žada sekančiais metais matematiką mesti ir imti
“žmogiškus mokslus’’. Save vadina “paprasta mergele”, kuri
labai susirūpinusi lietuviškumo klausimu. Laima pasiryžus, taip
kaip praeityje, dirbti lietuvišką darbą vadovaudama stovyklose
(būdama moksleivių kuopos valdybose ir globodama jaunučius)
ir ateityje darbą tęsti lietuviškoje visuomenėje, nepasiduodama
kanadiečių bei amerikiečių įtakoms.
Algis Juzukonis: užėmęs iždininko pareigas CV-boje. Kadangi jis jau
antri metai studijuoja chemiją Toronto universitete, Algis jau
čiasi užtenkamai pajėgus tvarkyti Moksleivių Sąjungos piniginius
reikalus. Atsidūrus labai vargingoje padėtyje, kai kuopos ne
atsiųs savo nario mokesčio, CV visuomet galės kreiptis į Algį,
kuris, panaudodamas savo žinias iš chemijos mokslo, lengvai
galės pėreiti į alchemijos sritį ir iš paprasto popieriaus gabalė
lio padarys “auksą” — šiandieninį dolerį... Neveltui jis taip
stipriai mokosi, retkarčiais rasdamas laiko dalyvauti vadovu
vasaros stovyklose, globoti jaunučius ir būti studentų draugo
vės valdyboje Toronte.
Regina Kryžanauskaitė: tvarkys visą užsienį.}! jau treti metai lavina
savo kūną Toronto universiteto kūno kultūros pastate. Studijų
metu rado laiko vienus metus pirmininkauti Toronto studentų
draugovei. Regina visada moka laiką linksmai praleisti. Jos leng
vumas ir laisvumas atsispindi ir jos mėgiamiausiame šokyje —
balete.
Kun. Jonas Staškevičius: MAS dvasios vado vietinis padėjėjas gimna
zijos laikais buvo aktyvus moksleivis ateitininkas ir dažnai lan
kėši Wasagos vasaros stovykloje. Tapęs kunigu, studijavo Ro
moje. Tuo pačiu laiku ten dirbo su “Radio Free Europe”. Dabar
grįžęs į Torontą, priklauso Šv. Jono Krikštytojo parapijai ir
dirba su ateitininkišku jaunimu. Kun. Jonas taip pat mėgsta pai
šyti ir tapyti.
2
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Kun. G. Kijauskas: MASCV dvasios vadu sutiko pasilikti jau trečius
metus. Tėvas Kijauskas yra visiems žinomas iš vasaros stovyklų
Dainavoje, Kennebunkporte, Baltijoje, Wasagoje. Jis visada iš
klausydavo visų moksleivių ir jaunučių problemas ir neatsisaky
davo jiems visais atvejais padėti. Jis labai gerai pažįsta jaunimą,
todėl džiaugiamės, kad sutiko pasilikti dvasios vadu.
E. Gudinskienė: jaunučių komisijos pirmininkė. Ji jau eilė metų kai
dirba Hamiltone su jauniais ir jaunučiais kaip jų globėja. Todėl
gerai pažįsta globėjų ir pačių jaunučių problemas. Yra turėjusi
daug praktikos vadovaudama vasaros stovyklose Wasagoje ir
Putname ir yra pilna visokių idėjų, kaip pagyvinti jaunučių veik
lai pradedant su jiems specialios programos išleidimu.

* * *
Naujosios Centro Valdybos adresas:
Algis Puteris, CV pirmininkas
20 Humberview Rd.
Toronto 9, Ont.
Canada
Telefonas: 416-762-6787.
Prašome
visų moksleivių ir jaunučių
kreiptis visais atvejais bet kada į centro
valdybą. Tik taip žinosime, kaip Jums

sekasi veikti ir dirbti. Praneškite visus
pasisekimus ir nepasisekimus.
Rašykite
taip pat, jeigu ir neturite veiklos prane
šimo; mums bus malonu Jus išgirsti, žino
sime, kad domitės mumis. Rašykite visus
savo nepasisekimus ir pasiūlymus. Visų
mūsų darbas tai pačiai organizacijai, tad
dirbkime kartu!
Jūsų MAS Centro Valdyba

* * *
MAS CENTRO VALDYBOS ŽODIS
Kaip žinome, pavieniui yra neįmanoma ką nors reikšmingo
padaryti. Visi, susidomėję bendru tikslu, turime susijungti ir
kąrtu dėti visas pastangas, kad galėtume bendrą tikslą atsiekti.
Mes visi esame ateitininkai. Mums kelias ir mūsų bendras
tikslas visiems jau nustatytas. Dabar reikia susiorganizuoti. Tam
Jūs, moksleiviai, ir išrinkote mus. Tam Jūs ir parodėte mums pa
sitikėjimą. Todėl mes dabar ir kreipiamės į Jus: mes vieni nieko
negalime padaryti, reikia ir Jūsų darbo ir pastangų visose Jūsų
kuopose. Visi kartu dirbdami, daug ką išmoksime ne tik apie
ateitininkų organizaciją, bet taip pat ir apie save ir apie viens
kitą. Kitaip sakant, apie gyvenimą — organizacinį, visuomeninį.
Žinodami, kad kartu su mumis dirba ir visi kiti moksleiviai ir
jaunučiai, galėsime drąsiau imtis savo kartais labai sunkaus
darbo ir jį vežti toliau. Taip visi dirbsime kartu, taip visi patvirtinsim Šalkauskio pasakymą: “Išmoksi veikti tik veikdamas”.
Taip galėsime visi kartu bandyti dėti visas mūsų jėgas gyvenant
paprastąjį mums gyvenimą, tariant kiekvieną žodį, nepamirštant
visa atnaujinti Kristuje!
Šiuo sveikiname visas moksleivių ateitininkų kuopas ir ska
tiname Jus nebijoti darbo, kuris kartais atrodo beviltiškas ir ne
įmanomas atlikti. Sveikiname jaunučių ir jaunių ateitininkų gru
pes. Žinome, kad Jūs ir toliau dirbsite ir veiksite taip pat gyvai,
kad įjungsite daugiau narių ir tuo didinsit mūsų moksleivių ir
studentų kuopas. Sveikiname visus moksleivių ir jaunučių globė
jus, nes jie, kaip ir visi globėjai, turi ant savo pečių nešti visą
rūpesčio ir globojimo naštą.
Jūsų
MAS Centro Valdyba
3
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Nauja Centro Valdyba

Nepaprastas MAS Suvažiavimas Dainavoje išrinko naują
sąjungos centro valdybą, kurios sąstatas gyvena Toronte, Ka
nadoje. Palyginus su kitomis organizacijomis, ši valdyba buvo ga
na nesunkiai išrinkta. Žmonės, kurie valdybą sudaro, susiorgani
zavo galima sakyti patys, pasiūlė savo sąrašą ir — tapo suva
žiavimo išrinkti. Koks tai džiuginantis reiškinys, kuomet iš patir
ties žinome, kad yra organizacijos, kurios valdybų išsirinkti be
veik visiškai nebegali. Jeigu organizacijos ar sąjūdžio gyvybę tek
tų nustatyti pagal tai, kaip sunku (ar lengva) surasti valdybos,
— tai sakytume, kad esame dar labai gyvastingi.
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga ir jos centro valdyba yra at
sakinga už visą eilę esminiai svarbių reikalų: ji yra ATEITIES
leidėjas, stovyklų ir programų organizatorius, ryšio palaikytojas
su moksleiviais at-kais kitose valstybėse ir finansinis stebukla
daris...
Šitokią atsakomybę drįsta pasiimti jauni žmonės tik tada,
kada juose yra labai gilus ryžtas kovoti ir laimėti.
Linkėdami mūsų naujam leidėjui sėkmės, Dievo palaimos ir
nenugalimos vilties, sveikiname juos ir pasižadame padėti visur ir
visada.
“Išvien, jaunieji prieteliai,
Bendroje laimėj mūs’ keliai!“
(Adomas Mickevičius)

Mūsų klasėje pereitais metais turėjo
me šešis lietuvius. Savaitę prieš vasario
16-tą aš ir visi kiti lietuviai vienuolikta
me skyriuje pradėjome skelbti tą dieną vi
siems Įvairiais būdais. Pirmą savaitę išdaZinom popieriukus po visą mokyklą su pa
sakymu: “February 16 is coming.” Visi
studentai (kitų tautybių) pradėjo klausinėti
apie tai. Paskutinę savaitę pradėjome
skelbti tą nepriklausomybės penktadienį
ant lentų; prieš ir po kiekvienos pamokos.
Juokaudami mes pradėjome skelbti, kad
penktadienis bus pats džiaugsmingiausias:
“There will be wine, women and song,
and dancing in the streets. Th:s day will
be proclaimed a holiday.”
Kai atėjo penktadienis, visi mokytojai ir
studentai žinojo apie tą garbingą dieną.
Dienai baigiantis, vienas tėvelis per garsia
kalbį pakvietė visus dalyvauti mišiose, ku
rios buvo užprašytos už mus. Dauguma
lietuvių dalyvavo, ir tikrai buvo įspūdin
ga, nes tai man parodė, ką organizuota
grupė gali padaryti; ir dar parodė, kad mes
esame lietuviai, ir kad nemirsim taip greit!
ROMAS PUTERIS
4

7

EX

LI BR IS
ATE I T I S
Nors pagrindinis recenzijų skyriaus uždavinys yra sudaryti
progą pasirodyti jauniems knygų kritikams, šia proga redakcija
nutarė padaryti išimtį: DETALĖS yra tokia brandi ir gera knyga,
kad ją recenzuoti paprašėme lietuvių literatūros žymiausią eksper
tą — prof. Juozą Brazaitį. Sutikdamas su mūsų teze, kad ATEITĮ
turi pripildyti jaunimas, jis tačiau irgi padarė išimtį ir laiško for
ma parašė šią recenziją. Už tai jam esame dėkingi. — Red.

LAIŠKAS ALDONAI
DĖL JOS POEZIJOS RINKINIO “DETALĖS”

Perskaičiau jūsų poeziją tylom, mėginau paskui kai ką
paskaityti ir balsu. To eksperimento rezultatas — radau jū
sų žodį valdomą drąsiai, vaizdus atplaukusius ir susirikia
vusius savaime, neišieškotus, nesudėliotus ritmo ar rimo dė
lei. Tiesa, galėtum sakyti, kad vietom vaizdam pritrūksta
naujumo, originalumo. Bet jūsų poezija skaitytojui daro
įspūdį ne tiek žodžio vaizdu, kiek vaizdų visuma, sudaran
čia melodiją. Poezijos muzika ča stiprau veika nei jos vaizdų
dų kaleidoskopas. Tai ypačiai jausti balsu skaitant.
Pakreipęs dėmesį į nuotaikas, poezijoje radau žmogų,
kuris savo esme svyra į paliktą jaunystės šalį — namą ir
žemę. Šios rūšies poezija man rodės nuoširdžiausiai išgyven
ta (Gimtinei, Vakystžs obelaitė, Medžiai...); svyra į reflek
sijas, kuriose praeities svajonės bei pažadai dabarties tikro
vėje sušvinta nauju jausmu; svyra į dabarties džiaugsmo bei
giedros dvejopą šaltinį — šeimos šilumą, intymų santykį
su Kūrėju (Idilija, Sužadėtiniai, Atminimų puota, Kūrėjo ran
kose...).

Neradau poezijos posmuose žmogaus, augančio dango
raižių paunksmėje; žmogaus, svyrančio į save patį, besinarpliojančio savo būties problemose, praradusio savo buvimo
prasmę ir netikintį tokios prasmės buvimu. Neradau tad žmo
gaus maištaujančio prieš senuosius dievus ir ieškančio nau
jų, ar jau visai nustojusio ir naujais tikėti. Tiesa, radau užuo
miną prabėgom apie “Rytojų” — iš šalies pažvelgimą į sku
bėjimą rytojun, kuriame tikim rasią naujus dievus; tačiau
ten nuskubėję, jau randam kitus, kurie klūpsti skuba į nau
ją rytojų... Tai poetinė kritika tam dažnam šūkiui, kad gy
venimo prasmė — ieškoti, ieškoti. Jūsų poezijos žmogus ne5
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beturi ko ieškoti- Jis yra suradęs centrą, į kurį svyra. Jis
yra neraminamas tik kito rūpesčio — ar jis, būdamas “mažu
tis medžio gabalėlis'’, bus paimtas iš piuvenų dieviškojo Sta
liaus rankos ir ar bus jam kampelis amžino paveikslo rėmuose.
Gal tai išraiška suvoktos gyvenimo prasmės, gal nusiže
minimo, gal menkavertiškumo, o gal ir gyvenimo skriaudos,
kuri kelia apgailestavmą. Tas nusižeminimas ar menkavertiš
kumo pajautimas dar kartą švysteli “pavyde rožei”, kuri mo
ka savo grožį demonstruoti ir kitus patraukti, o jūsų poezijos
žmogus tegali pavydėti, tegali sau vienas džiaugtis praeities
ir dabarties svajonėm, tikėdamas savo kampelio didžiojo pa
veikslo rėmuose.-.
Kada šiuo metu mada yra kitoks žmogus — žvilgsnį nu
kreipęs į savo egzistenciją, matąs aplinkui beprasmybę, chao
są; kada poezijos forma pasuka alogiška vadinamo “abstrak
tinio meno” konstrukcija, jūsų poezija gali rodytis jam sve
tima. Šia prasme jūs per ilgai buvote su savo talentu — aiš
kiu ir ryškiu — pasielgusi pagal senąjį Evangelijos vaizdą —
pakasusi ilgiem metam. Tik dabar jis parodytas knygos for
ma. Poezijos esmė nuo pavėlinto paskelbimo, žinoma, nenu
kentėjo. Bet nukentėjo poezijos socialinė prasmė: anksčiau
pasirodžiusi, ji būtų turėjusi didesnę socialinę atramą — ati
tikus savo meto ir savo negausios poezija besidominčios vi
suomenės kultūrinę madą.
P. S. Aldona Baužinskaitė Kairienė, DETALĖS, eilėraščiai
Išleido Ateitis 1968, 72 psl.. Iliustruota Onos StankaitytėsBaužienės (Viršeliui pasirinkčiau 7 ar )9 psl. iliustracijas —
jos ne tokios sausos ir labiau atitinka poezjos stilių).

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA SKELBIA

JAUNŲJŲ PREMIJĄ
Žurnalas vaikams, Eglutė» pasirodo dešimtį kartų per metus.
Kiekvienam numery be kryžiažodžių, mįslių, eilėraščių, vaikų
rašinėlių, vertimų yra ir originalios prozinės kūrybos vaikams.
1968-1969 metais lietuviai vaikai ir gimnazistai kviečiami bal
suot; už geriausiai patikusį prozos kūrinį Eglutėje. Kūrinys, su
rinkęs daugiaus’a balsų, bus apdovanotas JAUNŲJŲ PREMIJA!
Taisyklės
Balsavimas prasideda su 1968 m. rugsėjo mėnesio numeriu.
Balsuojama kas mėnesį. Jei originalus kūrinys tik vienas (pav.
1968 m. spalio numery), tą mėnesį nebalsuojama. Balsavimas
baigiasi su birželio mėnesio numeriu. 1969 metų rudenį bus pa
skelbta, kurie trys kūriniai surinko daugiausia balsų, ir įvyks
galutinis balsavimas. Bus balsuojama už vieną iš tų trijų. Kū
rinys, surinkęs daug'ausia balsų, bus apdovanojamas JAUNŲJŲ
PREMIJA, tai reiškia, turės garbę būt išspausdinamas mūsų
laikraščiuose.
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Balsavime dalyvauja visų kraštų lietuviukai.
Amžius — nuo pat mažens iki gimnazijas, imtinai.
Balsuoja šeštadieninių mokyklų mokiniai, skautai, moks
leiviai ateitininkai, pavieniai Eglutės skaitytojai.
Reikalingi duomenys:
1. mokyklos vardas, organizacijos vienetas, jei pavienis —
pavardė.
2. vietovė.
• 3- kiek balsų už kurį kūrinėlį; žymėti pagal amžių: I —
nuo mažens iki 12 m.; II — nuo 13 m. iki 19 m.
Duomenis siųsti: Mrs. E. Vaišnys
■
, ■
511 South Chicago Avenue
Champaign, Illinois, 61820, USA
Balsavimo rezultatai bus skelbiami laikraščiuose, minint mo
kyklas, organizacinį vienetą, pavienių balsuotojų skaičių ir vie
toves.

Pastabos

Skaitymą ir balsavimą reikia pristatyti kaip pramogą. Užtat,
netik mažiausiems, bet ir silpnai skaitantiems, pasakėles galima
perskaityti. Gimnazistai Eglutės skaityti nenorės (nebe jų am
žiui skirta), tačiau reikia paaiškinti, kad jų nuomonė labai svar
bi. Jie daug geriau supranta negu suaugę, kas šių dienų vai
kams įdomu. Jų nuomonė priduos daug vertės JAUNŲJŲ PRE
MIJAI. Ypatingai kreipiamės į skautų ir moksleivių ateitininkų
skilčių ir kuopų vadovus — pasirūpinkit, kad jaunuoliai į balsa
vimą įsitrauktų (jei visi kūrinėliai jiems atrodytų neįdomūs, tegu
balsuoja už įdomiausią iš neįdomių, o savo* ‘nepasitenkinimą, kri
tiką ar sumanymus tegu rašo Eglutei. Arba, dar geriau, tegu
patys mėgina rašyti!).
Nevisi vaikai gauna Eglutę. Jaunesnieji turėtų visi užsisa
kyti. Gimnazistai Eglutės nebegauna.. Mokytojai ir vadovai tu
rėtų reikiamą skaičių egzempliorių pasiskolinti iš jaunesniųjų,
kad gimnazistai galėtų pasiskaityti ir pabalsuoti. Jei yra šeimų,
ypač Europoj ir Pietų Amerikoj, kurios Eglutės negauna dėl fi
nansinių sumetimų, prašau pranešti JAV LB Švietimo Tarybai
(galima kreiptis per mane). Mecenatų bus paieškota JAV-se.
Balsavimas pradedamas pavėluotai (viskas neseniai sugal
vota), tad balsavimus prašom pravest tik spėjus susipažinti su
taisyklėmis. Balsuoti reikia už tris kūrinėlius rugsėjo mėnesio
numery: "Netikėti svečiai”, "Pasaka apie septynias kates”, "Puputis — aitvaras. Spalio mėnesio numery tik vienas originalus
kūrinys, tai balsavimas atkrenta. Štai ir būsim pasiviję!
Dr. Elona Vaišnienė,
JAV LB Švietimo Tarybos narė
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MAS nepaprastas suvažiavimas
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos atsto
vai, susirinkę 1968 m. gruodžio 30-31 die
nomis, sąjungos nepaprastame suvažiavi
me Dainavoje, sveikina:
1) Lietuvoje esantį mūsų amžiaus jauni
mą, kuriame be abejo yra likęs laisvės troš
kimas,
2) Kardinolą Samorė,
3) Vyskupą Brizgi,
4) Pranciškonus, Jėzuitus, Marijonus ir
Putnamo seseles,
5) Lietuvos atstovą Washingtone,
6) Lietuvos generalinius konsulus,
7) VLIKą,
8) ALTą,
9) Ateitininkų Federaciją,
10) Studentų ir sendraugių centro val
dybas,
11) Buvusius Ateitininkų Federacijos va
dus,
12) Buvusius Moksleivių Ateitininkų Sgos pirmininkus, ypatingai Rimą Laniauską,
13) Ateities redakciją,
14) Europos, Australijos, ir Pietų Ame
rikos kuopas,
15) MAS ideologinių kursų lektorius,
idecloginių kursų lektorius,
16) Skautus, Vyčius, Neo-Lituanus, ir
Lietuvių Studentų Sąjungą,
17) Lietuvišką spaudą ir radijo progra
mas,
18) Lituanistines mokyklas.
Dėkojame:

1) Kunigui S. Ylai, Ateitininkų Federa
cijos dvasios vadui, kuris suplanavo šių
metų kursus,
2) Tėvui G. Kijauskui, buvusiam MAS
dvasios vadui,
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3) Rimui Laniauskui, buvusiam MAS
primininkui trejus metus, kursų ir stovyk
lų organizatoriui,
4) Lektoriams kun. S. Ylai, A. Sabaliui
ir dr. V. Vygantui,
5) Buvusiai MAS centro valdybai.
MAS nepaprastasis suvažiavimas
Dainavoje 1968 m.

Rezoliucijų komisijos pasiūlymai
suvažiavimui:
Mes, nepaprasto suvažiavimo rezoliuci
jų komisija, 1968, gruodžio 31 d., patei
kiam šiam suvažiavimui sekančias idėjas
jūsų įvertinimui. Mes siūlom naujai Cent
ro Valdybai:
1. Įvesti moksleivių patarėjo poziciją
centro valdyboje, kuris atstovautų visos apygardos nuomonę. Apygardų skaičių ir jų
ribas nuspręstų MAS Centro Valdyba. At
stovai būtų renkami apygardos suvažiavi
muose, kuriuose dalyvautų kuopų atstovai.
2. Kad suvažiavimas įvyktų kasmet,
nors Centro Valdybos rinkimų sistema bū
tų nepakeista.
3. Kad Centro Valdyba periodiniai iš
siuntinėtų kuopoms anketas, kurios ap
klausinėtų kuopas aktualiais klausimais.
Siūlome, kad šių anketų išvados būtų
moksleiviams paskelbtos.
4. Siūlome, kad MAS Centro valdyba
išsiųstų visom kuopom kitų kuopų valdybų
adresus.
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5. Kad Centro valdyba
nustatytų
moksleivių kuopos valdybos rinkimo datą.
6 Kad MAS Centro valdyba sudarytų
ir kuo greičiau išsiuntinėtų jaunučių veik
los programą jų globėjams.
7. Kad nors vienas Centro valdybos na
rys aplankytų kiekvieną kuopą mažiausiai
kaitą per metus.
8. Pasiūlom nario mokestį pakelti iki
dviejų dolerių, ir kad 50 proc. mokesčio ei
tų į kuopų, o kita pusė — MAS Centro
valdybai.
9. Stovyklos mokesčio pakėlimą siūlom
palikti Centro valdybos spręndimui.
Rezoliucijų komisija: Raminta Vaitėnaitė (Clevelandas), Liucijus Alenskas
(Čikaga), Antanas Dambriūnas (Wašingtonas), Almis Kuolas (Torontas), Saulius
Kuprys (Cicero), Vytautas Maciūnas (Phi
ladelphia), Jurgis Oniūnas (New Yorkas).

MAS Suvažiavimo sekretorės Darija Deksnytė
ir Onytė Kliorytė.
Rezoliucijų komisijos nariai Jurgis Oniūnas, Liu
cijus Alenskas ir Vytautas Maciūnas,

Rezoliucijų komisija: Saulius Kuprys, Vytautas
Maciūnas, Raminta Vaitėnaitė, Almis Kuolas ir
Liucijus Alenskas.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos atsto
vai. susirinkę 1968 m. gruodžio 30-31 die
nomis, Sąjungos Nepaprastame Suvažiavi
me, Dainavoje, priima sekančią deklaraci
ją:
Mes pasiryžtam:
1. Daugiau bendradarbiauti su dvasios
vadais ir sendraugiais, tikėdami, kad tas
bendradarbiavimas įpareigos sendraugius ir
dvarios vadus kreipti daugiau dėmesio į
mus.
2 Rengti bent vieną susirinkimą per
mėnesį.
3. Sustiprinti ryšius su kitomis lietuviš
komis jaunimo organizacijomis.
4. Supažindinti svetimtaučius lietuvių
klausimais ir pakelti mūsų vardą jų akyse,
skleidžiant savo veiklos žinias vietinėje
spaudoje, rašant rašinius bei laiškus į vie
tinių laikraščių “Editorial” puslapius.
5. Dalyvauti lietuvių parengimuose, vi
suotinėje lietuvių bendruomenės veikloje.
6. Ugdyti lietuvių kultūrą savyje, pra
dedant su skaitymu ir rašymu į Ateitį.
7. Daugiau lavinti savyje krikščionišką
meilę ir nuotaiką vykdant jas mūsų visa
me gyvenime.
8. Tas idėjas, kurias išmokom mokslei
viu ideologiniuose kursuose Dainavoj, grį
žę perduoti savo kuopos nariams ir skleisti
jas visam jaunimui.
9. Nes Laisvės Kovos Darbas dar ne
baigtas, nes siūlom pratęsti Laisvės Kovos
Metus, reiškia, kad 1969 metai būtų antri
Laisvės Kovos Metai.
10. Kad nauja Centro valdyba, pasita
rus su kuopų globėjais sudarytų komisiją
išstudijuoti mūsų sąjungos stovį.

Rezoliucijų Komisija
9
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SUVAŽIAVIMO ĮVERTINIMAS

Jau baigiame šį nepaprasta suvažiavi
mu. Ir vis keletą dalykų priklauso mūsų
dėmesiui. Pirmų pirmiausia — įvertinti ir
nadėkoti buvusiai Centro Valdybai už jos
atlikta nepaprastai kruopštų trijų metų
darbą; taip pat, išsirinkę naują vadovybę,
jai ne tik palinkėti geros sėkmės ir Dievo
palaimos, bet ir pažadėti mūsų visų talką,
kaip, kad Algis Puteris savo žodyje buvo
prisiminęs.
Buvusiai vadovybei atsisveikinus, nauja
valdyba stovi pasiruošus nešti mūsų Moks
leivių At-kų Sąjungos naštą. Tai yra mūsų
vadovybės pasikeitimo momentas kurį mes,
kaip suvažiavimas, turėjome pravesti. Ta
čiau. reikia turėti mintyje, kad suvažiavi
mas yra ne kas kita, kaip kuopų delegatų
susibūrimas išspręsti bendras problemas.

Praktiškai, laiminga būna organizacija,
kuri turi gerą vadovybę. Tačiau visa veik
la, kokia vadovybė bebūtų, priklauso nuo
kuopų ir vietovių. Centro valdyba yra or
ganizacijos vadovų viršūnė, o mes, čia su
sirinkę esame vadai bei vadovai vietovėse.

Dėl to šio suvažiavimo prezidijumas
jaučia pareigą apeliuoti, kaip ir jau ne vie
ną kartą čia buvo prisiminta, į jus, delega
tus: kai grįšite į savo vietoves, kad grįžtu
mėte ne su ta iliuzija, kad turint naują
vadovybę dabar galite tik atsilošę stebėtis,
kaip sklandžiai visas darbas eis, — bet su
pasiryžimu atsidėti rimtam darbui, žinoda
mi, kad vodovybė tai tik viršūnė, o mes
esame šaknys iš kurių semiasi vadovybė vi
sas savo jėgas. Be mūsų negalėtų ta viršū
nė išsilaikyti, be mūsų bendradarbiavimo
ir aktualios veiklos, — nuvystų viršūnė ir
liktų visiems nebežavinga, užmiršta.
Turbūt gyvastingiausia sąjunga visoj
At-kų Federacijoj yra pati jauniausia —
mūsų Moksleivių At-kų Sąjunga. Sujungto
mis jėgomis ir neišeikvojama jaunystės
energija mes galime tiek suburti visus, kad
mūsų ta gyvybė liktų per amžius!
Tad viso prezidijumo vardu noriu at
sisveikint su suvažiavimo dalyviais ir vi
siems palinkėti darbščių, sėkmingų ir Nau
jų Metų!
Laima Underytė

MAS ŽIEMOS KURSAI
Antrąją Šv. Kalėdų dieną skubėjome
link Dainavos iš įvairių Amerikos kampų.
Lėktuvus, autobusus ir mašinas įkinkėme į
darbą, kad niekas nepavėluotume atvykti
paskirtai kursų savaitei.
Graži nors šaltoka diena mus pasveiki
no, kalneliai apkloti baltu sniegu, o susi
mąstęs Rūpintojėlis laimino bežengiančius
pradėti užsibrėžtą darbą. Balta skara apsi
gaubę barakai šį kartą mūsų nepriėmė,
tik Baltieji Rūmai plačiai atidarę duris
mus sušalusius priėmė.

to

Vieni per kitus skubėjom išlipti iš ma
šinų, susirasti kambarius ir užsiregistruoti.
Registracijos viršininkė Laima sąžiningai
puolėsi prie darbo ir leido tik dviems mer
gaitėms iš tos pačios kuopos būti tame pa
čiame kambaryje. Šiuo būdu buvo sudary
tos sąlygos susipažinti su naujais draugais
ir taip pat su senais pažįstamais.
Pirmą vakarą užpildėme anketas apie
ateitininkų veiklą, istoriją, ir t. t. Buvom
visi gerokai pavargę ir tuoj sukritom į lo
vas poilsiui. Bet atsigulę dar turėjome ūž
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tenkamai energijos pasikalbėti ir pajuokau
ti.
Nejutome kai šviesi saulė prasiskverbė
pro langus ir davė suprasti, kad poilsio
laikas baigiasi. Netrukus pasigirdo ir Lai
mos balsas: “Greičiau, kelkitės mergaitės!”
O mes dar nei plaukus nebuvom susišuka
vusios! Tuoj laikas vykti į šv. Mišias, ku
rias atnašavo tėvas Jonas.
Beveik kiekviena kuopa atsiuntė savo
atstovus į kursus: Washington D. C., Brocktonas, Worcesteris Hamiltonas, Torontas,
New Yorkas, Clevelandas,
Detroitas,
Grand Rapids, Putnamas, Philadelphia,
Čikaga ir Cicero. Dalyvavo apie 70 moks
leivių. Komendantas buvo Algis Puteris,
kuriuo visi buvo labai patenkinti.
Po pusryčių buvom suskirstomi į dvi
grupes: pirmoji grupė nuėjo į skaityklą su
p. A. Sabaliu, (Ateities redaktorium). Jo
paskaitos lietė inteligentiškumą, ekstremų
(kraštutinumų) derinimą, ir šeimynišku
mą. Diskusijų išvados: siekti mokslo viršū
nių, kurti naujas idėjas, pažinti žmones ir
laiko dvasią, nes mes norime būti daugiau
negu paprastas masės žmogus. Dabar yra
laikas išsiauginti dvasios galias ir jas tin
kamai panaudoti. Šeima yra pirmutinė mo
kykla. Tėvų pareiga vesti vaikus teisingais
keliais, nes Jie yra pirmieji kunigai, pir
mininkai. Taip kaip valstybė pradeda griū
ti nuo šeimos, taip ji pradeda atsistatyti
nuo šeimos. Šeima — pirminė, pagrindinė
žmonių bendruomenė.
Diskutuojant inteligentiškumą mes pri
ėjom prie sekančių išvadų: “Inteligentiškas
ateitininkas yra gyvos dvasios, dinamiškas,
kūrybingas, išsilavinęs ir turintis išbalan
suotą charakterj. Veikia iš Įsitikinimo, ti
kėdamas ir pergyvendamas. Dvasiniai,
žmogus egzistuoja trijose gyvenimo srityse:

a) Gamtoje. — Ši yra žemiausia sritis.
Rūpi tik valgis, drabužiai, ir socialinis gy
venimas. Šie yra masės žmonės.
b) Kultūroje. — Kultūrą kuria bend
ruomenė, bet centre stovi individas. Nė
ra žmogaus be filosofijos ar pasaulėžiūros.
Buvo svarstomas klausimas: “Ar ilgiau iš

liks lietuvių kultūra ar amerikiečių?” Bu
vo nuspręsta, kad lietuvių, nes tarpe mū
sų yra daugiau jausmo tautai negu pas amerikiečius, kurie yra atėję iš įvairių kraš
tų.”
c) Religija. — “Ši yra pati aukščiausia
sritis, nes dvasiniai dalykai yra visuomet
aukščiau už fizinius dalykus.”
Pilnutinis žmogus turi pasireikšti visose
trijose srityse.

Antra grupė su kun. S. Yla diskutavo
visuomeniškumą ir tautiškumą. Diskusijų
išvados. “Vadai, visuomenė, ir organizaci
jos sudaro organiškąją sąveiką arba demo
kratiją. Jei visuomenė valdo, tai yra anar
chija, jei vadai valdo — “bosizmas”, o
jei organizacija valdo — tai yra partijos
diktatūra. Visuomenė egzistuoja trijose di
mensijose:
a) aristokratinėje
b) miesčioniškoje,
c) liaudinėje.
Veiklos trijulę sudaro mintis, veiksmas,
ir žodis. Nutarta, kad per daug žodžių ir
minties; permaža veiksmo, akcijos! Prieš
veikiant reikia padaryti planą: pramatyti
taktiką ir pasirinkti talkininkus. Veikiant,
nereikia ieškoti garbės, nesigarsint, ir ne
pamokslauti, bet galvot apie tikslą. Po
veiklos reikia vertinti savo darbą; žiūrėti,
kas buvo gerai ir kas negerai; kodėl pavy
ko ar nepavyko? Buvo pasakyta kad visuo
meniniai veikėjų-vadų tipai yra keturi:
a) Idealistas,
b) Realistas,
c) Pragmatistas,
d) Egoistas.
Svarstant tautiškumą buvo palyginta
dvi kultūros: anglosaksų ir europiečių.
Anglosaksų kilmės tautos skaito, kad, “kur
gimei, ten esi pilietis, tautybė nesvarbu.”
Europinės tautos skaito, kad “kuo gimei,
tuo lieki (tavo tautybė), kur gyveni — pi
lietybė.”
Taip pat buvo diskutuojamas klausi
mas — “Kodėl būti lietuviu? Pora ko
mentarų:
11
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1) “Tautiniai šokiai gerai, kažkas skir
tinga ”
2) “Lietuviškos organizacijos gerai —
randi draugų, lavini protą.”
3) Lietuviškose knygose per maža juo
kų ir intrygos, bet kaip perskaitai, — sa
va ir artima!”
“Lietuvių laikraščiai per mažai rašo
apie jaunimo reikalus.”
5) “Šeštadieninėn mokyklon nesinori
eiti, bet labai gerai kai nueini!”
Penkatadienį atvažiavo mus aplankyti
p. V. Vygantas iš New Yorko. Jis kalbėjo
apie katalikiškumą ir apie savo keliones
aplink pasaulį — praturino mūsų žinias ir
pagražino programą. Visiems labai patiko!
Šeštadienį vakare p. Sabalis išvažiavo
atgal į New Yorką. Visi jam sudainavom
“Bravo! Bravo! Bravissimo!” Žinau, kad vi
siems paliko labai gerą įspūdį.
Vakarines programas sudarė tautiniai
šokiai, dainos, ir literatūros vakaras. Atva
žiavę mus aplankyti buvo tėvas G. Kijauskas, Laima Underytė, prof. A. Damušis ir
prof. J. Pikūnas.
Stovykla artėjo į pabaigą. Oras pasi
darė vėjuotas ir lietus pylė, bet salėje prie
židinio to nejautėme: šnekėjomės ir šildė
mės.
Pirmadienis ir antradienis buvo skirti
MAS Centro Valdybos Nepaprastam Su
važiavimui. Centro Valdybos pranešimą
padarė buvęs jos pirmininkas Rimas Laniauskas. Veiklos santrauka:
1. MAS CV — 1965 iki 1968 m. veik
los sritys:
a) C V Posėdžiai,
b) Kursai ir vasaros stovyklos ruošimas,
c) Jaunimo Žygis už tikėjimo laisvę,
d) Kiti MAS CV darbai.
1. Pirmininko ir narių dalyvavimas kpų bei vietovių šventėse,
2. Kuopų lankymas,
3. Posėdžiai su kuopų valdybomis ir
globėjais,
4. Dalyvavimas studijų dienose, kursuo
se, stovyklose,
5. “Ateities” žurnalo perkėlimas — po
sėdžiai,
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Nepaprastojo suvažiavimo darbo posėdžių prezidijumas: Laima Underytė, Rimas Juzaitis ir
Eugenijus Girdauskas.

6. Atstovavimas MAS Federacijoje ir
kitomis progomis.
e) Veikla per telefoną.
2. Padėka bendradarbiams.
Romas Bridžius paskaitė mums apie iž
do padėtį. Naujoje MAS CV buvo išrinkta:
Algis Puteris, Regina Kryžanauskaitė, Gabi
ja Juozapavičiūtė, Laima Gustainytė ir kt.
Po posėdžiavimo ir pasiūlymų valdy
bai. suvažiavimas oficialiai baigėsi. Vakare
buvo šokiai.
Buvo labai gaila, kad viskas jau baigėsi.
Nenoromis skirstėmės namo. Atsisveikinom
su ašaromis ir su džiaugsmu, pažadėdami
viens kitam atvykti ateinančiais metais ir
naujomis jėgomis papildyti pereitų metų
trūkumus.
Kodėl šiais la’kais yra tiek mažai kūrybos?

Gruodžio 29 dieną, mūsų diskusijų bū
relis, vadovaujamas Saulio Kuprio, disku
tavo labai įdomią temą — Kodėl yra la
bai mažai kūrybos? Aptariant šį klausimą,
reikėjo pirma nuspręsti kas kūryba yra. Po
daug nesutarimų ir ilgų diskusijų, nutarėm,
kad kūryba yra augimo procesas, naujų da
lykų formavimas ir įvykdymas, ir svarbiau
sia, kad kūryba yra, ir turi būti, originali.
Žmogus negali iš niekur nieko atsisėsti
ir pradėti kurti, jis turi būti pasiruošęs. Kū
rybai reikia dvasinio išsilavinimo, noro ką
nors išreikšti, pažinimo tiesos. Reikia cha
rakterį ugdyti ir ieškoti savo tikrų talentų.
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Visus paminėtus kūrybos reikmenis yra bū gyventi į savo kūrybą. Kūryba verčia la
vinti — naudojimu, suderinti — dirbant,
tinai derinti, kad išgautum gerą kūrybą.
Per diskusijas nutarėme, kad yra dvi ir sujungti visus elementus i vieningą kūri
sritys kūrybos: savi-kūryba ir kultūrinė kū nį.
ryba. Emily Dickinson rašė savi-kūryba,
Pirmadienis — Gruodžio 30 d.
nes jos eilėraščiai buvo tik jai vienai rašyti,
Visi kursantai klausė Pauliaus Alšėno
ir tik po jos mirties pasidarė žinomi. Kita
paskaitos,
kuri išaiškino posėdžiavimo bū
rūšis kūrybos yra žmonėms, parašyta su tiks
dus ir Nepaprasto Suvažiavimo tikslą. Jis
lu perduoti kitiems idėją.
Pagaliau, po daug diskusijų, bandėm išaiškino kokius posėdžius MAS Centro Val
atsakyti į patį didžiausią klausimą — kodėl dyba turėjo. Suvažiavimo tikslas buvo iš
nėra daug kūrybos? Pasvarstę šį klausimą rinkti naują centro valdybą ir sužinoti, kas
suradome šiuos atsakymus: 1) Kūrybai rei buvo atsiekta per esančios CV-bos kadenci
kia darbo ir ištvermės, 2) Reikia taip pat ja
Sekė oficialus kursų užbaigimas. Kuo
galvoti. Šių dienų jaunimui galvoti mažai
reikia, nes viskas jiems jau padaryta. Tele pų vėliavos buvo įneštos ir buvo Garbės
vizija, radijas, ir kitos priemonės nereika Prezidiumas. Rimas Juzaitis atsisveikino
lauja jokių galvojimo procesų. Dėl šitų prie vadovus kursantų vardu.
Nepaprastas Suvažiavimas buvo atida
žasčių jaunimas nėra pripratęs galvoti. Jei
gu yra kas nors sunku, — kam rinktis sun rytas po pietų. Visi atstovai turėjo korteles
kesnį ir gaišint laiką, jeigu su lengvesniu su atstovo vardu, miestu ir MAS pažymė
gali pasiekti beveik tokį patį rezultatą? 3) jimu nuo penkių moksleivių kuopoje, kuo
Žmonės išlepę. Jiems trūksta idėjų. Niekas pa turėjo vieną balsuojantį atstovą suva
neina į galvą, nes nėra įpratę už save gal žiavime.
Suvažiavimo pirmininkai buvo Laima
voti.
Buvo klausimas, kam reikia kūrybos? Underytė, Eugenijus Girdauskas ir Rimas
Atsakydami mes įrodėm, kad be kūrybos Juzaitis. Sekretorės buvo Darija Deksnytė ir
niekas neauga, nėra progreso — tas 4 Onytė Kliorytė. Komisijos, kurios išpildė
proc. žmonių, kurie dabar veda pasaulį, reikalingus uždavinius buvo mandatų (su
stovėtų vietoje. Per kūrybą auga charakte daryta iš B. Pliuraitės, A. Čepo, ir T. Leris. Kurdamas žmogus pratina protą, va parskio) ir rezoliucijų jomisija (sudaryta iš
lią ir jausmus lavinti ir suderinti. Kūry I. Alensko, R. Vaitėnaitės, J. Oniūno, A.
ba verčia naudoti protą — sugalvoti idėją; Kuolo, V. Maciūno, A. Dambriūno).
Kuopų pirmininkai davė 1968 metinės
valią — prisiversti ištesėti; jausmus — įsiveiklos pranešimus, svarbesnes statistikas,
įvykius, ir iždo stovius. Suvažiavimas buvo
Vyksta balsavimas
tą dieną užbaigtas.
Vakarinė programa buvo “Savos Kūry
bos Vakaras”, reiškia, kad kursantai skaitė
savo rašinius, peoziją, patys dainavo ir
skambino pianinu.

Antradienis — Gruodžio 31d.

Suvažiavimas tęsėsi su svarbiais reika
lais. MAC CV-bos iždininkas, Romas Bri
džius, padarė iždo reportą. Jis siūlė pakelti
nario mokestį ir stovyklų kainas, nes jie pa
siliko tokie patys nors visų prekių kai
nos žymiai pakilo.
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Rimas Laniauskas, MAS Pirmininkas,
davė MAS trijų metų kadencijos pranešimą
apie MAS darbus ir veiklą. Tada jis pasiū
lė suvažiavimui išrinkti naują CV-bą To
ronte, kuri susidarytų iš sekančių: Romas
Puteris, Gabija Juozapavičiūtė, Laima Gustainytė, Algis Juzukonis ir Regina Kryžanauskaitė. Suvažiavimo pirmininkas tada
paprašė Romo Puterio paaiškinti, ką jis ti
kisi daryti su CV-bos pareigomis. Atstovai
balsavo ir išrinko naują valdybą Toronte.
Rezoliucijos Komisijos darbas buvo nu
statyti: 1) sveikinimus suvažiavimo vardu,
2) pasiūlymus naujai centro valdybai ir
3) rezoliucijas. Visi atstovai turėjo teisę
duoti papildymus ir balsuoti už kiekvieną
punktą. Suvažiavimas priėmė visus tris

MAS kursu ir nepaprasto suvažiavimo dalyviai.

punktus ir taip pat priėmė pasiūlymą visus
nutarimus atspausdinti lietuviškuose laik
raščiuose ir Ateityje.
Suvažiavimas buvo užbaigtas Ateitinin
kų himnu.
Vakarinė programa buvo ypatingai il
gesnė, nes buvo Naujų Metų sutikimas.
Petras Sandanavičius pravedė juokingą
madų parodą... Pianinu skambino Bronė
PEuraitė ir Rimas Juzaitis. Dainavo “Apaštalai” - Liucijus Alenskas ir Vytautas
Beleška. Buvo šokiai ir vaišės. Kai atėjo
nauji metai, visi stovėjo ratu ir po minu
tės susimąstymo sugiedojo Lietuvos himną.
Po to visi sveikinos su Naujais Metais. Iš
klausę šv. Mišias, ėjom atgal į kambarius
miegoti.

BŪRELIAI DISKUTUOJA
APIE KULTŪRĄ
DAINAVOS MAS ŽIEMOS
KURSUOSE
Šioje diskusijoje buvo bendrai diskutuo
jama apie Amerikos ir lietuvių kultūras.
Amerikos kultūra yra pagrįsta techni
ka. Mokslai, kurie studijuoja daugiau patį
žmogų, jo asmenį, jo galvojimą yra Ame
rikos bendruomenės neskatinami. Vietoje
literatūros, psichologijos ir kitų humanita
rinių mokslų yra skatiniami technikos,
gamtos mokslai, nes jie veda žmogų ir tuo
pačiu bendruomenę į matomą, greitą pro
gresą. Humanitariniuose moksluose - nes
dirbi su abstraktais, žmogaus siela, minti
mi ir galvojimu - to greito progreso nėra.
Jis eina ir auga pamažu. Net ir Amerikos
mene matyti didelė technikos įtaka. Kompiūterių išraižyti numeriai sudaro techni
nius meno abstrakto paveikslus. Tuo yra
aiškiai įrodoma, kad Amerikos kultūrą do
minuoja technika.

Lietuvių kultūra, sukurta daugiausiai
Nepriklausomoje Lietuvoje, kaip lietuvių
asmenybės išreiškimas po daugelio metų
priespaudos ir svetimųjų įtakos, yra didžia
dalimi pasilikusi filosofinė kultūra. 1940
metais Lietuvoje techninis pasaulis buvo
dar neįsigalėjęs, o tik pradėjęs formuotis ir
reikštis. Tuo pačiu humanitariniai ir “libe
ral arts” mokslai buvo Lietuvoje labai ska
tinami. Atėjus pasauliniui karui, ta kultū
ra neturėjo daug galimybės toliau formuo
tis ir buvo tokia atvežta į Ameriką, o Lie
tuvoje nutrūko. Dabar lietuviškoji kultū
ra. paveikta rusiškosios ir amerikietiškosios
aplinkos nėra vieninga, bet skiriasi.
Lietuvių kultūra Amerikoje yra daug
paveikta Amerikos technologijos, bet dar
turi tradicinius panašumus orginaliąjai lietuviškai kultūrai, Nepriklausomybės
laikotarpyje sudarytai Lietuvoje. Iš istorijos
matome, kad kultūra svetimame krašte
daugiau kaip tris generacijas neišsilaiko.
Taigi prieiname išvados, kad jei Lietuva
netolimoje ateityje neišsilaisvins, lietuviško
ji kultūra Amerikoje praras savo tautinę
asmenybę ir mirs.
Normaliose sąlygose filosofinė kultūra
geriau išsilaiko, nes ji daug arčiau surišta
su individu. Technika yra neasmeninė.
LIETUVOS VARDAS IR ŽODIS
PASAULYJE
Nors lietuvio vardas nėra pasaulyje
taip išgarsėjęs ar jau taip žinomas kaip ki
tų, jo vardas yra priimamas (įsitaisęs ki
tiem) su gera nuomone. Yra labai daug
žmonių kurie visą gyvenimą pažinojo tik
vieną arba tik kelis lietuvius. Šiaip jie nie
ko apie lietuvius paprastai negirdi. Lietu
vio vardas jiem yra sudaromas vien iš jų
nuomonės apie tuos pažįstamus kurie yra
lietuviai. Paprastai tai sudaro labai gerą
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nuomonę. Kiti girdi apie lietuvius iš kitų,
kartais per spaudų, arba kitaip sužino, kad
yra tokie lietuviai, ir jie yra tokie ir tokie,
ir jie taip ir taip daro, ir t. t. Geras pa
vyzdys yra tie kurie yra politikoj, mene,
sporte ar kitur pasižymėję. Daug kam jie
sudaro bendrą vaizdą lietuvio asmens.
Lietuvio vardas pasaulyje yra bendrai
neišreikštas. Yra nesuskaitomai daug doku
mentų iš Lietuvos istorijos, kurie yra svar
būs, bet pasauliui nėra žinomi. Yra daug
dokumentų kurie turėjo daug bendro su
lietuvių kunigaikščiais — jų laiškai su ki
tais žinomais pasaulio vadovais ir aukštais
dvasiškiais. Yra daug tokių dokumentų ir
Vatikane. Kitiem tą gali reikšti lietuvio
žodis pavyzdžiui — meno atžvilgiu: Čiur
lionio menas yra žodis kalbantis visiem.
Per jį daug kitų žmonių susidaro nuomo
nę apie lietuvius.
Kūryba pagal diskusijų būrelį Dainavos
MAS Žiemos kursuose

Kūryba yra sąmoningas sugalvojimas ir
įvykdymas ko nors originalaus. Dauguma
kūrybingai pasireiškia muzikoje, rašyme,
piešime. Jie padaro ką nors, ko nebuvo pir
miau. Kiekvienas žmogus turi galimybę
kuiti, bet tik mažos dalies žmonių kūryba
yra pripažinta kaip vertinga. .Šią kūrybos
vertę nustato arba jos nauda kitiems žmo
nėms ir tautai, arba jos darbo įvertinimas
palyginus su kitais panašiais kūriniais. Jie
16

patenkina visuomenės nustatyto lygio rei
kalavimus. Visuomenės reikalavimai yra
dideli, todėl tik mažas skaičius gali juos pa
tenkint. Žmonės, kurie tai sugeba atlikti,
tuo pačiu sava kūryba pasidaro žinomi,
net ir garsūs.
Kūrybai neužtenka tik noro, reikia sa
vų talentų pažinimo, jų ugdymo ir lavini
mo, kad darbas pasidarytų vertingas ir
naudingas. Be bandymo nežinai ką gali ir
ko negali padaryti.
Per kūrybą auga ir žmogaus charakte
ris — žmogaus proto, valios ir jausmų lavi
nimas ir suderinimas. Kūryba verčia nau
doti protą: sugalvoti idėją, kurią nori iš
reikšti kūryboje, jausmus, — kūrėjas įsi
gyvendamas į savo darbą mokosi savo jaus
mus suvaldyti, juos panaudoti, ir valią —
jis turi prisiversti pradėtą darbą baigti. Jis
juos lavina naudojimu ir derina, bedirb
damas vieną kūrybingą darbą.
Dauguma, kurie gali kurti, suklumpa
pažinime. Jie nepažįsta savo talentų, sa
vęs, nežino kas jau yra sukurta ir tuo pa
čiu negali žinoti, ar jų darbas yra origina
lus, ar jau kartojasi. Kūrybingumas reika
lauja savęs pažinimo, talentų lavinimo ir
daug ryžto ir pasiaukojimo iš norinčio kur
ti.
Žiemos kursų išvados:

Moksleivių kursantų vardu, norėčiau
šia proga pareikšti šių 1968 metų Dainavos
Ideologinių Kursų išvadas.
Per šias tris dienas, kurios tikrai greit
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praėjo, mes nepaprastai daug išmokom.
Svarbiausiai sužinojom, kad ekstremų deri
nimas turi vykti visose gyvenimo srityse.

Inteligentiškumo prasme išaiškinome,
kad reikia siekt mokslo viršūnių, išvystyti
dvasines galias ir kurti. Šeimyniškumo at
veju išmokom, kad šeima yra pagrindinė
ir pirminė žmonių bendruomenė ir sužino
jom, kaip mes galim ateityj sukurti lietu
viškas ir ateitininkiškas šeimas. Visuomeniš
kumo prasme, ateitininkai yra sąjūdis, or
ganizacija ir bendravimo priemonė. Nega tvarką ir kurie tikrai turėjo turėti daug
lim nė vieno iš šių aspektų išjungti arba kantrumo su mumis dirbti. Bet daugiausiai
išskirti, bet reikia juos visus derinti. Iš tau dėkojam lektoriams: A. Sabaliui, dr. V.
tiškumo srities žinom dabar, kad tauta per Vygantui (kurie jau dabar išvykę) ir ypač
žengia valstybių ribas. Išmokome patriotiz kunigui prof. St. Ylai, kuris taip daug pa
mo reikšmę — tą siaurą liniją tarp inter siaukojo — tiek sąžiningai ir nuoširdžiai
nacionalizmo ir šovinizmo. Taip pat pri dirbo, kad mus išmokytų būti geresniais,
ėjom išvadą, kad turime bendrauti nebūti sąmoningesniais ateitininkais. Po kiek me
nai su valstybe, bet su tauta. Katalikišku tų mes, užėmę jūsų vietas, čia visada prisi
mo prasme, žinom dabar, kad at-kų ka minsim šiuos puikius 1968 metų kursus,
talikiškumo svarbiausi bruožai yra: įsitikin kurie tikrai stovi kaip amžinas ženklas mū
mas, susižavėjimas, pasišventimas ir įsipa sų ateitininkiškų pagrindų vystyme. Paža
reigojimas. Dievas yra centrinė mūsų tikė dam be išimties, kad amžinai liksim ištiki
jimo esmė. Kaip at-kai mes esam teistai, mi tiems ateitininkų principams, apie kur
krikščionys ir katalikai. Taigi, kaip visų duos tiek daug šiais metais išmokome. Ir
kursų rezultatas, dabar geriau suprantam mes Jums nuoširdžiai pažadam: Jūsų dar
at-kų tikslus šitame moderniame pasauly bas ir aukojimasis neliks be vaisių.
je.
Kursantas
Bet negalėčiau baigti šį žodį nepadėko
*
damas kursantų vardu visiems, kurie prisi
dėjo prie šių puikių dienų suruošimo ir
pravedimo. Dėkojame MAS C V ir visiems
vadovams, kurie sukūrė tokią sklandžią
Sustok!., palauk manęs...
Bėga laikas. Negaliu jo sustabdyt!
Skrenda dienos, valandos, minutės,
Belieka tik prisiminimai,
Dainos, vargai, draugai,
Sniegas, pietūs vadovai,
Kunigas Yla, žvaigždės, laužai,
Ledas, tyla, atsiskyrimas ir ašaros.
Kad kiekviena diena metuose prasitęstų
į metus...
Kad kiekviena draugystė į amžinybę
pavirstų...
DARIJA DEKSNYTĖ
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PASIKALBĖJIMAS SU
NAUJUOJU MAS CV-BOS
PIRMININKU

savęs truputį daugiau ir daugiau išeiti,
daugiau duoti kitam. Pilnai išsilavinęs,
ateitininkas pasidaro žmogus, kuris gali
kitiems vadovauti savo pavyzdžiu, mėgin
damas visa atnaujinti Kristuje. Per darbą
gali save daugiau pažinti. Organizacijoje
dirbant su kitais, save statai prieš juos ir
turi pasiruošti priimti jų kritiką, savęs įver
Vieną šaltą žiemos rytą Algis Puteris
tinimą ir t.t. Taip augi ir tampi žmogum,
atėjo pasikalbėti centro valdybos reikalais.
kuris pilnai išsilavinęs, jau būdamas inži
Pabaigus reikalus svarstyti, jau rengėsi eiti,
nierius, tuo pačiu laiku gali skaityti ateikai ji užklupo šio pasikalbėjimo klausimai.
tininiškas paskaitas jaunimui — ne vien tik
Bijodamas, kad, iš anksto nepasiruošęs, gal
inžinerijos specialistams.
netinkamai į klausimus atsakys, Algis ne
Per ateitininkų organizaciją kiekvienas
drąsiai pradėjo reikšti savo mintis. Po kelių
narys turi progą išreikšti savo mintis ir jas
klausimų įsidrąsino ir lengvai skelbė savo
įgyvendinti. Taip pat jis gali pasireikšti sa
mintis, sumanymus bei pasiūlymus taip,
vo interesuose. Tie, kuriems patinka rašy
kad klusimams jau išsibaigus, sunku bu
ti, gali rašyti į kuopų laikraštėlius ir į “Avo ji nutildyti... Štai mūsų pašnekesys:
teitį”. Tie, kurie mėgsta techninį darbą—
Kaip jautiesi naujose Moksleivių Są
gali laikraštėlius leisti. Tos, kurios nori
jungos pirmininko pareigose?
kepti, gali ruošti pyragų išpardavimus! Yra
Tik ką perėmus pareigas, atsirado daug
ir daug kitų sričių, kurias dalyvavimas or
problemų, kurios reikalauja greito išspren
ganizacijoje lavina.
dimo. Daugumai tų problemų išspręsti rei
Moksleivis, gerai pažindamas principus,
kalinga nemažai pinigų. Didžiausias pini
gali duoti krikščioniško gyvenimo pavyzdį.
gų šaltinis — ASS praktiškai neegzistuoja.
Dėdamas laiškus į vokus, išsiuntinėjimui
Taigi ant pečių pajutau didelę naštą bėdų
kitoms kuopoms ar jaunučių grupei, jis tu
ir problemų, kurioms nemačiau greitos iš
ri suprasti, kad tas laiškas — kai nueis į jam
eities, neradau greitų atsakymų.
skirtą vietą — skatins jaunimą dirbti lie
Būčiau kritęs pesimizman, jei nebūčiau
tuvišką, katalikišką darbą. Skatins jį įsi
buvęs paskatintas noro ir entuziazmo, pa
jungti. Tuo moksleivis, dirbdamas labai
rodyto moksleivių žiemos kursuose. Kilo no
“menką” ir paprastą darbą, prisideda prie
ras su jais dirbti pagal visų mūsų išgales.
gerų tikslų ugdymo ir tuo pasitarnauja sa
Buvau nustebintas vyresniųjų pasitikėjimu,
vo organizacijai.
kurį jie reiškė centro valdybai, nes ji susi
Kokį matai moksleivį ateitininką šian
daro iš labai jaunų studentų. Yra daug
dien?
kliūčių, bet jas įmanoma peržengti.
Kaip supranti ateitininkių organizaciją?
Moksleivį matau kaip lietuvį, kataliką,
Ką ji duoda moksleiviui? Ką moksleivis į gimnaziją einantį jaunuolį, kuris labai su
jai gali duoti?
sidomėjęs pasaulio problemomis ir ieško
Organizaciją matau kaip priemonę, ku joms atsakymo ir išsprendimo. Jam labiau
rią naudodamas, gali išsilavinti kaip pilnu siai rūpi tėvų ir vaikų santykiai, religijos
tinis žmogus. Ji apima visas svarbiausias prasmė, lietuvybės išlaikymas (ar verta ar
sritis — tikėjimą, gyvenimą, mokslą ir vei ne?), bendravimo su vyresniaisiais klausi
kimą. Ji yra gyvenimui lavinimosi mokyk mas ir t. t. Jis nežino ar apsimoka moky
tis, ar geriau eiti į miškus su gėlėmis; ar
la.
Organizacijoje, veikime ir bendradar geriau nugriaut institucijas ir eit į gamtą;
biavime žmogus randa save, auga savyje. ai knygose tiesa, ar tai ką išmoksti iš per
Jis tampa priverstas, dirbant su kitais, iš gyvenimų? Moksleivis ateitininkas turi gal-
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bandysime šiuos pageidavimus patenkinti
šių metų pradžios bėgyje, ypač jaunučių
reikalu. Taip pat MAS CV turi rūpintis va
saros stovyklų ruošimu, apygardų suvažia
vimų ir kursų ruošimo klausimais. Bandy
sime kiek tik bus įmanoma įvykdyti moks
leivių suvažiavime pasiūlytas rezoliucijas,
ypač apygardų atstovų reikalu. Tuo pačiu
skatiname moksleivius bendradarbiauti —
pagal pasiryžimą išreikštą Dainavoje — su
savo dabartiniais apygardos atstovais. Tuo
Jūs parodysite, kad galite bendradarbiauti
su vyresniaisiais už save, tuo Jūs ir juos
skatinsit Jums daugiau padėti!

Algis Puteris taria sveikinimo žodį.

voti apie visus jam svarbius klausimus ir
jau dabar pradėti nusistatyti savo nuomo
nę vienaip ar kitaip. Jis turi padaryti pa
sirinkimą, kuriuo keliu jis nori eiti. Pada
ręs šiuos sprendimus, jis turi savo nusista
tymus vykdyti. Neužtenka nusistayti, kad
“tiki į Dievą”; reikia tai parodyti kata
likiškai gyvenant.
Koks manai tavo didžiausias uždavinys?
Mano didžiausias uždavinys yra padėti
moksleiviams praktiškai įgyvendinti savo
principus, kad jie po kursų ir po stovyklų
kalbėtų nors truputį daugiau lietuviškai,
dainuotų retkarčiais nors vieną lietuvišką
dainelę, kurią išmoko stovyklose, šoktų
nors vieną lietuvišką šokį, kad įsisąmonin
tų principų vertę. Visų pastangų ir visų jė
gų sujungimas duoda didelę galią. Orga
nizacijoje išmokstame tą galią visi gerai
naudoti. Tai būtų mano antras uždavinys
— moksleivius mokyti šia organizacija
naudotis.
Kokie CV ateities planai?
Yra daug pageidavimų jaunučių ir
moksleivių programoms. Taip pat yra pra
šymas kuopų adresų siuntinėjimo kiekvie
nai kuopai, kad taip būtų skatinamas bend
radarbiavimas ir ryšių palaikymas. Mes

Žodis jaunučių globėjams:
Žinome, kad daugelis jaunučių globėjų
yra nepatenkinti, nes CV-ba praeityje nė
ra parodžiusi užtenkamai jums dėmesio.
Mes, bandydami šį reikalą kaip nors su
tvarkyti, esame numatę grupę žmonių Ka
nadoje, kurie sutiktų sudaryti prie C V-bos
jaunučių reikalams atskirą komitetą, kuris
rūpintųsi vasaros stovyklų reikalu, ruoštų
piogramas ir palaikytų ryšius su visomis
jaunučių grupėmis. Jeigu jaunučių globėjai
turi pasiūlymų programoms, žaidimams, ar
bet kokių kitų patarimų — mes juos mie
lai piiimsime, jei tik mums parašysite. Visą
tai perduosim komisijai kai tik ji susifor
muos. Iki to laiko bandysime patys Jūsų
problemas spręsti, pasiūlymus vykdyti.
Žodis moksleiviams:
Moksleivius raginame nenusivilti, jeigu
darbas nepasiseks, jei visi nariai nesusido
mės, neįsijungs. Prašome Jūsų gerai apgal
voti kiekvieną veiklos punktą, kad veikla
tikrai būtų ateitininkiška. Skatiname visuo
met kreiptis į mus visais reikalais ir prisiųs
ti veiklos pranešimus, kai tik galėsite. Čia
yra jūsų centro valdyba, Jūs ją išsirinkote.
Jūsų problemos yra mūsų problemos. Jei
Jūs ju neturėtumėt, mes irgi jų neturėtu
mėm. Mes turime jei Jūs turite. Todėl visi
kartu turime dirbti, jas išspręsti, pagyvint
veiklą, ją tęsti toliau, kad ji nemirtų ir ne
sustotų.
Gabija
19
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ŽIŪRONAI
HAMILTONAS
Prieš pradedant naujus veik
los metus reikia išsirinkti naują
valdybą. Tai hamiltoniečiai ir
padarė rugsėjo mėnesį. Šių me
tų valdybon buvo išrinkta: Nijo
lė Beniušytė — pirmininkė, Da
rija Deksnytė — vicepirmininkė,
Inara Urbai tytė — sekretorė,
Margarita Kleivaitė — iždinin
kė, Tomas Leparskas — soc. rei
kalų vedėjas ir Dainora Juoza
pavičiūtė — korespondentė. Su
šia nauja valdyba turime ir nau
ją globėją, studentę Kaminskai
tę ir naują dvasios vadą — kun.
A. Valiušaitį.
Spalio mėn. susirinkime stu
dentė Silvija Martinkutė mums
labai įdomiai papasakojo savo
kelionės įspūdžius iš Europos:
Vokietijos ir Prancūzijos. Ji ten
buvo nuvažiavusi su Hamiltono
tautinių šokių grupe — Gyvataru, tarptautinio festivalio pasiro
dymui Prancūzijoje. Savo įdo
miu pasakojimu ji mus tikrai
nukėlė į jos lankytas vietas. Po
to žodį tarė kun. Valiušaitis ir
A. Kaminskaitė. Baigėme susi
rinkimą, žiūrėdami ir diskutuo
dami filmą “Neighbours”.
Lapkričio mėn. susirinkimas įvyko literatūros vakaro formoje.
Skaitėme pačių pasirinktus vy
resniųjų lietuvių autorių eilėraš
čius ir taip pat vietinių talentų
poeziją: Girdausko, Danaičio ir
Budininkaitės. Paįvairinimui T.
Leparskas pagrojo gitara.
Pirmoji šių mokslo metų iš
vyka buvo į Toronto at-kų įsi
jungimo dienas, lapkričio 31 ir
gruodžio 1 savaitgalį. Ten mus
gražiai priėmė ir aprūpino nak
vynėmis. Šeštadienį
paskaitas
skaitė p. J. Matulionis ir seselė
Viktorija, o taip pat ir A. Saulaitis. Paskaitos buvo labai įdo
mios ir paskatinančios, bet po
pietų reikėjo turėti dar kelias
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pertraukas, nes dalyviams po il
gos kelionės buvo sunku tyliai
išsėdėti — nors ir labai įdomios
paskaitos.
Netolimoj ateity mūsų kuopa
žada siųsti devynis atstovus į
Dainavą žiemos kursams.
LOS ANGELES

Leiskite papasakoti šį tą apie
Los Angeles ateitininkų mokslei
vių savaitės stovyklą, kuri įvyko
rugpiūčio pradžioje San Bernar
dino kalnuose, apie 80 mylių
nuo Los Angeles.
Dainavos čia neturime, tai
kaip organizuojama, tokia stovyk
la? Organizacija apsiima sen
draugių skyrius, arba geriau pa
sakius sendraugių valdyba. Nu
statoma data ir užsakomas mo
telis (gana neypatingas, bet tin
kamas, su baseinu). Paskui di
džiausias darbas, tai suradimas
vadovų bei šeimininkų. Čia atei
tininkų studenų skyrius veikia
tik ant popierio, tai dėl vadovo
tenka kreiptis arba į globėjus
(Dalilė Polikaitienė vadovavo
kelioms stovykloms) arba į ki
tas kolonijas. Pernai vadovavo
Kazys Razgaitis iš Clevelando,
jam padėjo Julija Cikotaitė iš
Philadelphijos. Kelias
dienas
prieš stovyklos pradžią tenka su
pirkti didžiumą maisto ir pasi
rūpinti stovyklautojų bei vado
vų transportu. Tai p. Jodelės,
ūkio reikalų vedėjo, darbo die
nos.
Stovykloje būna 25-30 stovyk
lautojų, šeimininkai ir du vado
vai. Pernai kun. dr. Celiešius iš
vyko klebonauti į St. Louis, tai
dvasios vado nebuvo. Netoli sto
vyklos dažniausiai atostogauja
kelios mamos, kurios padeda
vienu-kitu pašnekesiu, pašoferiavmu, ir pan.
Praėjusią vasarą, tiek tėvai,
tiek vaikai stovykla buvo labai

patenkinti ir daug kas prašė
stovyklavimo laiką pratęsti iki
dviejų savaičių. Stovyklautojai
ypatingai įvertino jaunus vado
vus, kurie prie vaikų priėjo dau
giau kaip draugai, kaip vieni
kitiems lygūs, o ne kaip autori
tetai iš viršaus. Kazys Razgaitis
atsivežė patrauklią ir gana pa
prastą programą, kuri kaip tik
tiko, nes ne visi stovyklautojai
buvo ateitininkai. Galėjo būti
kiek daugiau pašnekesių ir ideo
loginėms temoms pokalbių, gi
maudymosi laikas galėjo būti
sutrumpintas ir mažesnieji gul
domi ankstėliau, nors prie esa
mų patalpų būtų sunku dalį
stovyklautojų guldyti, o su kita
dalim linksmintis toliau vakari
nėje programoje.
Dabar gi stovyklautojai vis dar
džiaugiaisi praėjusios stovyklos
atsiminimais ir nekantriai lau
kia vasaros atostogų ir būsimos
stovyklos.
Irena Raulinaitienė

Los Angeles moksleivių ir
jaunučių kalėdinis susirinkimas
Gruodžio 15 d. p. Jodelių na
muose susirinko apie 40 vaikų
(nuo jaunučių kandidatų iki
moksleivių) ir jų tėveliai bend
ram kalėdiniam susirinkimui.
Darbeliams pasidalinom
į
grupeles. Su moksleiviais Valė
Ruzgienė iš šiaudelių klijavo
kryželius su papuošimais; pana
šiais į šalčio gėles. Su jaunu
čiais, Irena Raulinaitienė varstė
tradicinius “šiaudinukus”, o su
mažaisiais kandidatais, Dalilė
Polikaitienė vėrė egultėms karo
lius iš spanguolių ir spragintų
kukrūzų. Mamytės visur daug
padėjo.

Po to sekė pasirodymas —
Danutės Lipčiūtės “Ropė”. Vy
resnieji skaitė, o mažieji vaidi-
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no. Senis buvo Arvydas Kaulinai
tis; senelė: Rūta Seilukaitė, sū
nus: Linas Polikaitis; duktė: Vi
ta Polikaitytė; šuo: Sigitas Raulinaitis; katinas: Linas Palubins
kas; ropė: Danutė Žmuidzinaitė; pelė: Ramunė Ruzgytė. Po
vaidinimėlio, atsisveikinome su
Pranu, Maryte, ir Gintaru Gru
šais, kurie išvyksta į New Jer
sey valstybę, p. Grušai yra buvę
jaunučių bei moksleivių globė
jai, o Gintaras buvo pavyzdingas
jaunutis. Dalilė Polikaitienė įtei
kė dovanėlę, prašė mūsų neuž
miršti, ir bent laiškais mus at
lankyti.
Kalėdines giesmes giedojom
visi. Jas pravedė Dalilė Poli
kaitienė ir moksleiviai. Vaišes
parūpino mamytės.
Daugkartinis sukaktuvininkas

Prof. dr. Balys Paliokas pa
minėjo 70 metų amžiaus, 50 m.
kaip yra ateitininkų narys (bu
vo Berlyno ateitininkų studen
tų draugovės pirmininkas ir ju
biliejinės 50 metų ateitininkų
sukakties minėjimo komiteto iž
dininkas), 30 metų vedybinio
gyvenimo ir 20 metų akademi
nio darbo sukaktis.
Baigęs Panevėžio gimnazijos
antrąją laidą aukso medaliu,
aukštuosius mokslus
pradėjo
Aukštuosiuose Kursuose, iš ku
rių buvo įsteigtas Kauno Uni
versitetas. 1923 metais išvyko
studijuoti į Berlyną ir, baigęs
Komercijos Aukštąjį Institutą
magistro laipsniu, Ph. D. pasie
kė Jenos (Vokietijoje) universi
tete 1936 metasi.
Dirbo užsienio ir susisiekimo
ministerijose ir buvo Prekybos
Instituto docentas. 1947 metais,
atvykęs į JAV, studijas papildė
Syracuse ir De Paul universite
tuose. Daugelį metų dėsto eko
nomiją ir finansus vienuolių
Krikščionių Brolių vedamose ko
legijose, ir dabar yra Associate
Profesorius Walsh kolegijoje.
Bendradarbiavo Lietuvos ir
užsienio spaudoje. Parašė: “Die
Handelsbeziehungen
zwischen

Litauen und Deutschland” ir
“Die Finanzen der Selbsverwaltungskoerper Litauens einst und
jetzt”.

ĮSIJUNGIMO DIENOS
Lapkričio 30 ir gruodžio 1 d.,
Toronte įvyko moksleivių atei
tininkų Įsijungimo Dienos. Šio
se dienose dalyvavo 140 mokslei
vių ir studentų. Buvo dalyvių,
atvykusių iš Hamiltono, Putnamo, Clevelando, Detroito, Montrealio ir New Yorko.
Registracija prasidėjo devintą
valandą ir oficialus atidarymas
įvyko dešimtą. Studijų dienas
atidarė kuopos vice-pirmininkas
Romas Puteris, sukalbėdamas
maldą. Pirmą prelegentą, p. J.
Matulionį pristatė p. V. Kolyčius.
Ponas Matulionis kalbėjo apie
praeities įsijungimą ateitininkiško jaunimo Lietuvoje. Jis mums
nupasakojo kaip karo laiku atei
tininkai įsijungė į laisvės kovas.
Po pirmos paskaitos buvo 15
minučių pertrauka ir vaišės.
Antras mūsų prelegentas bu
vo p. P. Balčiūnas. Pono Bal
čiūno tema buvo “Svajonės ir
Realybė”. Jis paaiškino, kaip
žmogus gyvenime ieško laimės
ir kokiu būdu jis ją randa. Jo
išvados buvo, kad šiame pasau
lyje mes niekad negalėsime būti
pilnai laimingi. Norėdami aukš
čiausią laimės laipsnį atsiekti,
turime turėti tinkamą gyvenimo
tikslą. Jis sakė “Visa atnaujinti
Kristuje” yra geras tikslas. Po p.
Balčiūno paskaitos buvo pietūs
ir laisvas laikas.
Pietūs buvo suruošti tėvų ko
miteto, ir visi skaniai pavalgė
me. Pietų metu mergaitės par
davinėjo sportinius megstinius
(sweat-shirts), su užrašais “Li
thuanian Power”.
Per trečią ir ketvirtą paskaitą
visi susiskirstė į dvi grupes. Vie
na grupė klausėsi Seselės Vikto
rijos paskaitos, o kiti — A. Saulaičio. Paskui grupės pasikeitė.
Seselė Viktorija kalbėjo apie
ateitininkų ideologiją, ir ar ji

tinkama šiems laikams. Savo pa
skaitoje ji iškėlė klausimą: “Ar
mes tinkame ateitininkų ideo
logijai?” Seselė Viktorija kalbė
jo apie ateitininkų organizacijos
tikslo svarbumą ir kaip jis tu
rėtų būti išlaikytas. Po Seselės
Viktorijos paskaitos buvo grupi
nės diskusijos. Bendros išvados
buvo tokios:
1. Niekas ideologijos neskati
no ir nemoka.
2. Ateitininkai turi ideologiją
mokėti.
3. Reikėtų daugiau žmonių,
kurie ideologiją mus mokytų.
Paskutinę paskaitą skaitė A.
Saulaitis. Jo tema “Ar įsijungti
ar neįsijungti?” Tai buvo dau
giau meno pamoka ir pasikal
bėjimas, negu paskaita. A. Sau
laitis pirmiausia kalbėjo apie
“Ką aš daugiausia vertinu”. Mes
šia tema piešėm paveikslus ir
paskui rodėm kitiems. Pavyz
džiai paveikslų buvo: valgis,
draugai, meilė, Dievas, sportas,
ir t. t.
Antra tema buvo “Kokio pa
saulio aš noriu?” Šiai temai dau
guma nupiešė arba parašė: .tai
ka, draugiškumas, meilė, supra
timas, ir t. t. Paskutinė tema
buvo, “Kaip aš galiu padėt at
siekti idealų pasaulį?” Paveiks
lai nupiešti šiai temai buvo:
meilė, susipratimas, pasiaukoji
mas, ir t. t. Žodžių išreiškimas
meno forma buvo labai įdomus.
A. Saulaitis padarė išvadas, kad
trys faktai — 1) ką tu vertini
daugiausiai, ko tu nori iš pa
saulio, ir kaip mėginsi atsiekti
idealų pasaulį, nustato, kiek
žmogus įsijungs arba neįsijungs.
Po paskutinės paskaitos buvo
pranešimai apie sekmadienio
programą, ir MAS centro valdy
bos pirmininkas R. Laniauskas
suvažiavusius pasveikino.
Vakare buvo šokiai. Salė buvo
labai gražiai išpuošta ir orkest
ras puikiai grojo. Šokiuose daly
vavo daug neateitininkiško jau
nimo. Vėliau vakare visi išsi
skirstė geroj nuotaikoj.
Sekmadienį visi ateitininkai
organizuotai dalyvavo šv. Mišio21

23

se. Per mišias visi giedojo gies
mes “su gitaromis”. Po pamal
dų buvo pusryčiai,
suruošti
moksleivių tėvų komiteto. Po
pusryčių sekė kuopų pristaty
mai. Šią dalį pravedė pirm. E.
Girdauskas ir R. Juzukonytė sek
retoriavo. Pabaigoje buvo įteikta
dovana R. Laniauskui, parodyti
jam mūsų dėkingumą būnant il
gus metus MAS primininku. Po
ateitininkų himno, įsijungimo
dienos buvo užbaigtos. Visi iš
siskirstė namo linksmi ir pilni
naujų idėjų.
Vėliau, per valdybos posėdį,
įsijungimo dienos buvo įvertin
tos ir išdiskutuotos. Visi sutiko,
kad jos buvo pasisekusios. Jei ir
buvo klaidų, tai kitą kartą
stengsimės jų išvengti.
R. Girdauskaitė

O ŽEME, ŽEME...
PETRAS LAPAS
Lyg atlikęs svarbiausią dienos darbą,
Kaneiva, padirbėjęs sode ir nuplovęs žolę
apie namus, atsiduso ir atsisėdo verandoj
ilsėtis.
— Tai va, šiame krašte vos ne kiekvie
nas turi žemės plotelį ir ant sklypo lyg ir
ūkininkauja.
Taip jis galvojo, kai danguje tuo tarpu
plaukė tamsūs debesys ir lyti žadėjo.
Jis šluostėsi prakaitą ir drėgnom akim
stebėjo, kaip vidury gatvės vaikai, kaip ma
ži tigrai, mėto sviedinį: kaimyno sūnus
laikė lazdą, Kaneivos sūnus, Margis, svie
diniu taikė, o būrelis vaikų ir net mergai
čių stovėjo aplinkui, ginčijosi ir nieko ne
veikė.
Kaneiva dažnai iš tolo žiūri, kaip vai
kai leidžia laiką ir jam kartais atrodo, kad
jie gal nežino net kaip vaikais būti.
Gatve pravažiuoja kaimynas. Kaneiva
tingiai pakelia ranką, sveikina; vaikai pra
siskiria ir praleidžia murmėdami mašiną.
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— Gražus oras, — iš mašinos lipdamas
lauk sako stambokas kaimynas. — Žolę
nupiovėt? Aa? Matosi, matosi!
— Ja-a, — atsako Kaneiva, ieško dar
ką pridėti, bet prisimena, kad šis gan ne
kalbus ir todėl su juo dažnai tik apie bana
lius menkniekius šneka. — Gal eisim ry
toj žuvauti? — mėgina.
— Taigi, — lyg nudžiugęs, atsako kai
mynas; jie dirbtinai ginčijasi ir kelis kartus
“pertampo” pereitų metų žūklę. Po to, Ka
neiva vėl sėdi vienas.
Jis traukia per nosį nuplautos žolės ir
lyg alsuojančios žemės kvapą ir jaučia, kad
šiandien jam to ir užtenka; kvapas malo
niai kutena panosę ir jam primena kaž
kur, kaž kada prie geležinkelio nuplautą
žolės juostą...
Bet praeities neprikelsi, galvoja Kanei
va. Visa seniai jau nuskendę už laiko klodų.
Jo namai čia. Jie nauji ir stipriai suremti;
pasiliks jam senatvei, paskui jo vaikams...
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Bet įkyrus aromatas skverbias į nosį, jis jam
pasiduoda ir lyg norėtų pasijusti vėl jau
nu, nerūpestingu kaimo bernioku. Vasarą
— tėviškėj — tas pats žolės kvapas dažnai
jį svaigino. Naktimis, kai šviesiame dan
guje buvo pilna žvaigždžių, iš visur plaukė
paslaptingi visatos garsai, kuždėjo tyliai
krūmokšniai, kaž kur lyg tolimoj vakaruškoj dainavo bernai... jis prisimena, kaip jis
skubėjo alsuojančios žemės taku į vingiuo
janti slėnį ir, į didelę upę įbridęs, sustojo
ir klausės armonikos iš kito kranto tamsos...
Jis tada jautė, kaip vėsi vasara plaukė pro
jo blauzdas, kaip drėkino kelius ir jis žiūrėjo
kaip vandens veidrody žibėjo tada tūkstan
čiai nakties lėliukių...
Kaneiva dažnai mėgsta svajoti. Jis dar
prisimena geresnes praeities dienas; jis jas

Išmokęs, jis kartą pievoje stengėsi išrauti vi
sas gėles ir nupinti ilgą, ilgą, patį ilgiausią
gėlių vainiką. Bet pievos juokėsi iš jo,—
gėlių buvo tiek daug, — ir jis nepajėgė jų
visų į vaininką sudėti. Gi kai užaugo, —
štai vieną gražią gegužės dieną, prie gele
žinkelio stoties — vėl pievos žydėjo, jo mer
gaitės veide buvo tokia rami šypsena ir jos
žodžiai — jam į Vakarus traukiantis — at
rodė tada tokie reikšmingi ir lyg iš vario
kalt;:
— Geros kelionės tau, — ji sakė, — aš
nasiliksiu ir Jūsų visų palauksiu.
Nerūpestingas Kaneiva paskui su drau
gais sėdėjo vagone. Pro langą, perone, jos
žodžiai, žvilgsniai, atodūsiai buvo jam pa
skutiniai. Su kiekviena diena jie darosi vis
svaresni; net duobelę skruoste dar atsime-

gali pasverti, pakeisti, pridėti ir todėl kas
kartą vis kitaip pergyventi. Žolės kvapas čia
kyg kitoks, bet tai jam netrukdo. Jis pana
šas ir j praeitį neša...
Kai jo motina dar buvo gyva, jis prisi
mena, ji nusivesdavo jį — mažą berniu
ką — į gegužės pienėm ružavotus laukus
ir išmokino kaip reikia pinti gėlių vainiką.

na, lyg pievų smilgą įsmeigtą jam į pašo
nę... Kaneiva jaučia, kad jam dar vis gelia
pašonėj; dažnai ten suskauda. Po to, — vėl
praeina. Nervai, — daktarai sako. Gi, dėl
ko? Senatvė? O gal tik bendras išeiviui ne
tekimo dūrimas?...
Vėl pakši lazda. Tai jo sūnus Margis
atmuša sviedinį. Gatve prazvimbia mašina
23
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— vaikai jai pagrūmoja — pradeda griaus
ti; ant stogo keli lašai triukšmingai prane
ša lietų, ir Kaneiva atsistoja, eina į vidų.
Jis paima laikraštį, skaito ir mąsto. “Ką gi
veikia išsiskleidę po svietą tautiečiai?” Jis
čiužena lapus ir jaučia, kad iš pavardžių
jų nemaža pažįsta. Vienas kitas jo draugas,
tas — matytas, anas šiaip jau girdėtas; lyg
ilga ranka laikraščio lapai savo žodžių vo
ratinkliais jį riša su jais. Jis perbėga kroni
ką, sustoja prie mirusių — kažką atranda
ir įsigilinęs skaito...
Kambary mirksi šviesa. Krenta stambūs
lašai ir barbena į langą. Kaneiva skaito apie
šermenis vieno pažįstamo, paskui atsistoja
ir liūdnai žiūri pro langą... Gatvė tuščia—

vaikai į kaimyno rūsį subėgo. Žiba palytas
šaligatvis, gatvėje vėjas šlapius laikraščius
vaikos; lyg plaukdami ant asfalto prava
žiuoja keli automobiliai ir šlepsi jie šlapi ir
jų spalvos nuplautos ir jie blykčioja jam
akyse. Kaneiva stovi prie lango kakta siurb
damas stiklo šaltumą...
— Tegul lyja, — galvoja, — drėgmė
reikalinga. Margiui bus vaisių kelios pinti
nės; galės nunešti šeštadienį ir mokytojai
Genei. Mažas aš ūkininkas, bet lietus ir
man reikalingas. Jis viską sulygins, purvais
sujungs viską... Čia lyja. Ir gal tėviškėj šla
pia, ir dumblais taškosi ratai, ir kojos gal
klimpsta į purvais teliūškuojančią mielą tė
viškės žemę...

SAPNAS

Bažnyčios varpai skamba per visus laukus. Žmonės su
vėliavomis bėga išlaisvintais keliais. Prieš jų akis plėvesavo
raudonoji vėliava. Vėjas nunešė ją rytų link, iš kur ji seniai
atėjo. O jos vietoje galingai plėvesavo trispalvė.
Daug laiko praėjo nuo tos dienos, kai jie turėjo bėgti tais
pačiais keliais. Jie. Jie bėgo atgavę nepriklausomybę, išlaukę
laisvės dieną. Bet vėl ta raudonoji vėliava grįžo, ir kraštas
nustojo žydėjęs. Šiandien visa tai pasikeitė. Vergijos dienos
jau buvo praeities dalykas.
Danguje perskrido laisvės arai. Iš visokių tautų jie pa
kilo ir nukeliavo į rytus. Dangus buvo toks mėlynas. Rytuose
buvo galima matyti letaus debesis, bet je plaukė Rusijos
link. Virš jų pakilo saulė ir apšvietė visą žemę. Saulė buvo
šilta, raminanti ir pilna vilties.
Medžiai žaliavo gyvesne spalva. Anksčiau tai tik vieną
kartą medžiai taip žaliai sužaliavo — tai buvo tik po Didžio
jo Karo — kai pirmoji nepriklausomybė buvo paskelbta. Gė
lės žydėjo stebuklingomis spalomis.
Žmonės visur linksminosi. Beveik pamiršti tautiniai šo
kiui prisikėlė, žavios lietuviškos dainos girdėjosi visur. O su
klupę žmonės dėkojo Dievui už jau naujai atgautą laisvę.
Sakau, kad sapnas, bet buvo toks ryškus, kad galėjo
jis būti ir tikras dalykas...
ALGIS ČEPAS
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MEILĖS VIEŠKELIS
Vienos krypties vieškelis,
Ir ženklas sako “stok!”
Nieks neišeina
Nieks neįeina
Čia žemės vidurys.
Čia neapykanta
Čia meilė
Čia pinigai
Čia skurdas
Čia balti
Čia juodi
Čia žydai
Čia raudoni
Čia aš, čia ir aš
Ar mums kariaut?
Ar taikos maldaut?
Pasaulis taip gyvena
Bet neilgam.

AIDA SMALIN SKAITĖ

DIENYNAS

Skaitau aš savo gyvenimą —
Koks jisai tuščias!
Matau tik kreivą kelią,
Kuris mano žingsnių dar nepajutęs.
O kiek tų džiaugsmo žodžių
Prirašyta ant dešimties lapų,
Bet dar daugiau skausmo,
Kurio neaprašysi...

A! Turiu aš svajones,
Kurias skaičiuoju savo mintyse:
Čia gražesnis kelias
Kitoj gyvenimo srityje.

TOMAS LEPARSKAS

PĖDSAKAI
Žingsnis po žingsnio
patylom brendu neliestais sniego laukais.
Tylu, visur tylu...
o po kojom braška sustiręs sniegas.
Kažkur toli, už medžiais apžėlusių kalnų,
o gal toliau...
suloja šuo — vieną kartą.
Mėnuo šiąnakt sušalo už miško
ir nepasirodė žemei
— bet ne tamsu,
sniegas skleidžia savo šaltą šviesą
banguojančiais nakties laukais.
Brendu gilyn. Ir štai! Kažkas šalia
keliauja su manim baltos nakties taku.
INDRĖ DAMŲŠYTĖ

Dainava,

1968 m. gruodžio 27 d.

Tėvyne, Tu mano mieloji,
Tu už siaučiančių jūrų toli
Bet Tavo balsas kyla virš marių —
Aš jaučiu ir girdžiu — Tu šauki!

Didi Baltija plauna Tau krantą,
Bandydama kraują išplaut,
Bet kraujo prisėmusi žemė graudžiai
Prabilsta balsu — girdžiu, Tu šauki!

Tavo broliai ir sesės be balso.
Jų širdys nurimę seniai,
Bet virš kryžių baltų ir mažų
Kyla balsas — girdžiu Tu šauki!
O Tėvyne, girdžiu tą šaukimą,
Mano siela nebėra rami!
Savo darbą ir širdį aukoju,
Mes nebūsime Tau svetimi!

RIMAS JUZAITIS
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AR JAU TURI TAUTINIUS RŪBUS?

Iš dalies jie yra? Ar žemaitiški, vilnietiški,
klaipėdietiški, aukštaitiški, dzūkiški ar zanavykiški? Ar jie tikrai autentiški? Ar spal
vos ir raštai teisingai suderinti?
Jei tautinių rūbų dar neturi, tai, apie
tautinių rūbų tikslumą iš anksto žinoda
ma, galėsi pasisiūdinti tikrus, autentiškus.
Atlanto Rajono Skautės šiais metais iš
leido gražią, įdomią knygelę, pavadintą
“Tautiniai rūbai ir juostų raštai”. Knygelė
turi daug iliustracijų — senoviškų tautinių
rūbų ir dabar austų. Apie juos rašo daili
ninkas A. Tamošaitis. Jo žmona, p. Tamo
šaitienė, taip pat menininkė, Kanadoje tu
ri lietuviškų raštų audyklą. Pats p. Tamo
šaitis, dar Lietuvoje gyvendamas, važinėjo
po kraštą ir tyrė įvairių vietovių tautinius
rūbus.
Antroje dalyje duodamas paaiškinimas
kaip apmesti ir nuausti juostą. Piešinių,
raštų ir žodžių paaiškinimo pagalba galima
pačiai išmokti nuausti juostą. Knygelės ga
le yra daugybė įvairių tautinių raštų.
Dabar yra labai svarbu turėti kuo tikresnius tautinius rūbus, nes Sovietų Lietu
voje jie yra keičiami taip, kad vis labiau
ir labiau būtų panašūs į lusiškus kostiu
mus. Tą pastebėjo ir estai su latviais, ir
labai susirūpino. Taip darydami, rusai no
ri parodyti pasauliui, kad visų Sovietų pa
vergtų tautų rūbai tokie patys, taigi, — yra
tik viena tauta — rusų.
“Tautiniai rūbai ir juostų raštai” kai
nuoja $2.25.
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KALBA — KOKS ĮDOMUS NUOTYKIS!

“Drąsiai prislinkome prie verandos —
to namo, kuris visų buvo laikomas užbur
tu. Kodėl visi jį manė esant užburtu? Grei
tai ir mes pakeitėme savo nuomonę, kai pa
matėme kraujo dėmes ant durų. Jau nebe
taip drąsiai, bet pamažu ir su augančia
baime slinkome tolyn. Staiga išgirdome ne
aiškų, dejuojantį balsą. Šiurpas nubėgo ma
no nugarkauliu iki pat kojų. Ar tęsti to
liau?”
Su dideliu trenksmu užverčiau knygą.
Danguolė J., 12 m.

RUDUO
Jeigu tu kada nors buvai išėjęs pasi
vaikščioti už miesto, į plačius laukus, vėsią
bet saulėtą rudens dieną, gal tau teko ma
tyti gražų vaizdą. Pastebėjau, gal, kaip me
džiai jau yra apsirengę ryškiomis spalvomis,
atrodo kad lyg pasipuošę įvairiems šokiams.
Žolė tamsiai žalia, bet jau neilgam. Pakė
lęs akis į dangaus aukštumas gal matytum
skrendant į pietus laukines žąsis. Įvairūs
paukščiai jau netaip čiulba tolumoje. O la
pai, kur tik pažiūri, krenta žemėn, padeng
dami žolę. Sustoji ir pradedi galvoti, kad
jau visa gamta pradeda ruoštis ilgai žie
mai. Taip pat ir žmonės nuima nuo laukų
visą derlių, ir visa žmonija dėkoja Dievui
už \isas gėrybes.

Nerimą Balsytė (11 m.)
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KODĖL PALANGA TURI BALTA
SMĖLĮ ’

buvo stipresni ir pririšo mane prie kėdės.
Atrodė, kad kelias valandas ten sėdėjau,
bet tikrumoje tai tik gal dešimt minučių,
kai Išgirdau triukšmą. Šį kartą tai buvo po
licija su mano tėvais! Mat kaimynai paste
bėjo mane nueinant prie ežero, bet nematė
sugrįžtant, todėl pranešė policijai. Atėjusi
policija, suėmė vagis ir mane išgelbėjo.
Vaida Ričkaitė (12 m.)

Vieną kartą prie Palangos buvo laivas
— piratų laivas. Jie buvo geri piratai. Jie
vogė nuo blogų piratų. Kažkokie blogi pira
tai buvo pavogę iš Arabijos baltą smėlį. Tai
išgirdę, Lietuvos geri piratai norėjo kaip
nors tą vagystę sustabdyti, bet ką gi jie galė
jo iš tikrųjų padaryti — viskas įvyko Ara
bijoje. Blogi piratai plaukė prie Anglijos.
KRYŽIUOČIŲ ORDINAS
Tai išgirdę geri piratai juos sutiko pakely
je prie Lietuvos kranto. Dabar prasidėjo
Vienas iš didžiausių mūšių buvo Tanmūšis. Blogi piratai šovė i geruosius. Geri
nenbergo mūšis. Jame dalyvavo lietuviai,
šovė atgal. Blogi piratai plaukė prie kran
latviai, lenkai ir kryžiuočiai. Aš dabar ap
to su laivu. Laivas buvo sunkus ir galėjo
rašysiu apie kryžiuočius.
užplaukti ant seklumų, tai jie išmetė tą
Kryžiuočių Ordinas buvo kariška ir vie
baltą smėlį per visą Lietuves pajūrį, o pa
nuoliška organizacija. Jie norėjo užimti ir
tys vistiek nuskendo. Už tat Lietuva turi
“apkrikštyti” Lietuvą, Latviją ir Lenkiją.
prie Baltijos krašto baltą smėlį.
Tiesa yra, kad Lietuva buvo katalikiška
Kastytis Vaitkus, 11 m.
nuo Mindaugo metų. Net prieš Tannenbergo mūšį, Vytautas Didysis atliko išpažintį.
VAGYS
Kryžiuočiai norėjo įkurti savo karišką,
Vieną rytą anksti atsikėlusi apsirengiau vokišką valstybę ir būtų įkūrę, bet jie sutiko
ir išėjau laukan. Tokia graži buvo diena, Lietuvos stiprią ir galingą kariuomenę, ku
susigalvojau nueiti prie ežero. Eidama pa ri sustabdė kryžiuočių planus.
Kryžiuočiai 150 metų kovojo su Lietu
lei vandenį, pastebėjau olą. Norėjau pasižiū
va,
Latvija ir Lenkija. Kryžiuočiai buvo vi
rėti, kas ten yra, tai nuėjau arčiau prie sky
lės. Ėjau pamaži. Viduje buvo tamsu ir ne sai sunaikinti liepos 15, 1410 metais. Ta
turėjau jokios šviesos. Toliau eiti bijojau. kova vadinasi Tannenbergo mūšis ir mes
Bet ne! Turėjau apžiūrėti šitą olą. Ji buvo didesnės kovos nelaimėsime lig išvysime ko
labai didelė, ir kai ėjau, turėjau sieną su munistus iš Lietuvos.
Tadas Klimas
rankomis liesti, kad neparvirsčiau. Ėjau, ėjau ir už kelių minučių mačiau toliau
DEŠIMT METŲ NUO DABAR
šviesą. Smalsumas stūmė mane toliau pa
žiūrėti, kieno ta šviesa?
Dešimt metų yra ilgas laikas. Tada aš
Šviesa buvo dideliame kambaryje. Pen
ki vyrai sėdėjo prie stalo ir kalbėjosi. Pa būsiu 24 metų amžiaus! Aš taip ir matau
skui kiekvienas iš kišenės ištraukė po krep kaip bus tada: bus mašinos mažiems vai
šį ir išpylė pinigus, žiedus ir visokias bran kams saugoti (5 metų ir daugiau), bus
genybes. Aš žinojau, kad tai turi būti pa mašinos, kurios lekia, ir lėktuvai, kurie va
vogta, kad jie čia slepiasi. Turėjau iš ten žiuoja. Bet aš norėčiau tada turėti — di
išbėgti ir pašaukti policiją. Bėgau labai ty delį ūkį, su daug arklių. Aš jodinėčiau kiek
liai, ir netyčia paspyriau akmenį. Vyrai iš vienu arkliu, kiekvieną dieną. Bet kadangi
girdo ir su kišeniniais žibintuvėliais pradėjo man to būtų perdaug, aš turėčiau pagelbiieškoti, kas taip padarė. Aš labai arti prie ninkų. Gyvenčiau Kanadoje, turėčiau di
sienos prisispaudžiau, bet vienas pastebėjo. delį naują namą.
Rūta Budininkmaitė
Pagriebė mane. Bandžiau pabėgti, bet jie
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MANO RAKETOS
Mano trys pirmos popierinės raketos su
degė. Ketvirta popierinė raketa sudegino
mano koją ir skrido dešimt pėdų.
Mano penkta raketa buvo cigaro aluminijaus vamzdelis su CO- šoviniu viduje,
Ji skrido 30 pėdų tris kartus. Trečią kartą
nuskrido į medį.
Mano šešta raketa buvo iš cigaro aluminijaus vamzdelio su sunaudotu CO- šo
viniu. Aš su grąžtu išgręžiau apačioj skylę
ir pridėjau “zinc” ir sulphur. Psss BOOM
Fzzzooom! Skrido 50 pėdų ir ėjo pro mū
sų kaimyno langą ir atsimušė į ponią, ir ta
ponia apalpo.
Mano septinta raketa — kaip šešta ra
keta, bet nesprogo kai skrido. Šita raketa
skrido 30 pėdų ir nukrito ant mūsų kai
myno stogo. Kitą dieną gavau atgal.
Apie tris mėnesius vėliau aš nuėjau į
biblioteką ir mačiau du berniukus skaitan
čius knygą, kaip statyti raketas. Po dviejų
savaičių aš gavau tą knygą. Dabar aš sta
tau AM-FM radio siųstuvą.
Ateity aš statysiu raketą su foto apara
tu, su siųstuvu ir su firing-boą.
Julius Jodelė

(Iš “Kalnų aido” — Kalifornijos MAS
laikraštėlio)

GALVOSŪKIS NR 1
SKERSAI: 2. “ Šypsenos. 7. Nedidelis ry
šuliukas; siuntinys. 9. Pajuokti, pašiepti, per
----------- traukti. 11. “Ateitis” yra labai laukia
mas ir
svečias. 12. Kai diena pradeda
švisti, tai sakome yra
13. Savo broliu
kui vis----------- švarkelį. 14. Atidėlioti. 15. Ma
tėme povandeninį
ŽEMYN: 1. Eilėmis parašyti kūriniai. 2. Nei
----------- (bendratis), nei virtas. 3. Užimti sėdimą
padėtį. Karvės yra skanus gėrimas. Tas,
kurs ir savo šešėlio bijo. 6. Vandeniu čiuožti ne
įmanoma, turi būti
8. Sviedinį reikia
------------10. Kas dieną šviečia. 11. Moterys labai
seka------------
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KREIVOS ŠYPSENOS
PIRMININKO PASIRODYMAS
PRAGARE
Pirmininkas plaukia per pelkes plūdu
riuodamas plaustu Pnmininko plaustą
plauna padori pempė. Pasipainiojusi pelė
pakėlė paniką, parversdama plaustą, ir
pempę ir pirmininką. Pamišęs pašlemėkis
pasiuto pailgam plaustui paskendus. Padė
tis palaipsniui pablogėjo. Perspėję parau
dusį pirmininką, penki palydovai jį pašėrė,
pasuko pabarzdę, paskui, pasidalinę pen
kiomis pakaitomis, patepė plaučius. Parau
dę palydovai po patepimo plyšo per pu
sę. Primininkas, pasigedęs plausto, pasken
do paupy.
Pirmąsyk patekęs produrin, pirminin
kas pasigędo pusryčių. Plaukai plevenosi
pakaušyje, pabalęs pakeliavo pusryčių pa
ieškoti — peklos pietvakariuose. Po pietų
pasiekė peitvakarius. Prisikimšęs plaučke
penių, padaręs piruetę, pasisuko prunkšda
mas pavakariuosna. Primininko pavyzdin
gi pėdsakai pagaliau pasiekė pavakarius.
Pavakariuose pamatė penkiasdešimts pra
garo profesorių, posėdžiaujant. Praktiškai
pagalvojęs, paslinko pirmyn, patobulint
pažiūros poziciją. Pamatęs posėdžiautojų
paviršutiniškumą, pirmininkas pamanė pri
sidėti prie prisėdimo. Pelenais pasipuošę
pragariečiai paprašė paskaityt paskaitą.
Pirmininkas pristatė prakalbą pypčioda-

mas, pražūties pribijodamas. Pragariečiams
patiko pypčiojantis prelegentas. Parinko
pirmininko pareigoms.
Pasapnavęs paties pražūtį, pirmininkas,
papoteriavęs prisikėlė, pasidžiaugdamas
pirmininko pareigomis.
Vytas Kliorys

NAUJŲJŲ METŲ

LINKĖJIMAI
Ateitininkų Federacijos Tarybos Pirmi
ninkui dr. Vytautui Vardžiui: Linkime ir
šiais metais nepamiršti, kas jo parašytą
knygą puolė ir kas ją gynė.
Ateitininkų Federacijos Valdybai: Ne
nusiminti ir padaryti bent vieną sprendi
mą.
Studentų Ateitininkų Sąjungai: Veikti,
spręsti ir stebėti ir toliau; tik priešinga eilės
tvarka.
Sendraugių Ateitininkų Sąjungai: Lin
kime išsirinkti naują centro valdybą bent
jau prieš Lietuvai išsilaisvinant.
Moksleivių Ateitininkų Sąjungos centro
valdybai: Nepasikelti į puikybę, kad JAV
po jūsų valdžia pateko; kitaip gausit ir
“Ateitį” magaryčių.
Tėvams Pranciškomans: pabandyti, ar
negalima “Ateitį” išplatinti Šv. Antano
gimnazijoje...
Tėvams Marijonams: Kol dar nevėlu,
perkelkit “Draugą” į New Yorką.
Tėvams Jėzuitams. Pasistengti, kad ne
gautumėt daugiau laiškų iš lietuvių, negu
jiems šįmet parašysite.
Putnamo seselėms: Pastatyti “Nerin
gos” stovykląl
Kuopų globėjams: Prisipilkit bakus
benzino savo automobiliuose.
Kuopų pirmininkams: Kad tie nariai,
kuriuos jūs pasiuntėt į Dainavos kursus
‘apsišviesti”, nors kiek ir jus apšviestų.
Visiems: nepamiršti, kad
“Kilnią mintį pagaminti
Gali tik vadai;
Tad kodėl mums nusiminti
Juk vadų — šimtai!”

31

ALp(LKA)1786
1969, Nr.l

■ į

1

TZ5. /D

