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APIE ŠIO NUMERIO VIRŠELĮ . . .

Vasario mėnesyje visi laisvieji lietuviai 
švenčia Šešioliktąją... Ton šventėn jungiasi a- 
teitininkai... Ateitis... Ir šio numerio viršelis 
mums primena netik tą šventę, bet ir didin
gąjį Vytautą... Deja, mūsų tauta pavergta, 
Vytauto dvasią apkabinęs aštrus pjautuvas...

Vasario Šešioliktąją išgyvena ir modernio
jo pasaulio klajūnas lietuvis. Jis ir žmogus... 
Jis minėjiman važiuoja su moderniausiomis 
priemonėmis... Mašina ir Vytautas... Abu sim
boliai sujungią mus šioje Vasario Šešiolikto
je...

...ir apie kai kuriuos straipsnius...

Per dienų dienas ateitininkui rūpėjo netik 
Vasario Šešioliktoji, bet ir mūsų tautos lais
vė bei laisvėjimas. Apie tai svarstome “Ar mes 
esame laisvi” straipsnyje... Mūsų tautos poetų 
žodžiai byloja apie laisvės praradimo tragedi
ją — trys eilėraščiai (J. Aistis, K. Bradėnas, 
A. Mackus). Gi atsiminimais apie pirmąsias 
laisvės dienas kalba Juozas Švaistas (recenzuo
ja jo knygą S. Sužiedėlis)... “Ateities Spindu
liuose” E. Bradūnaitė pasakoja detektyvinę is- 
torijėlę... O sporto skyriuje P. Žumbakis svars
to sporto vietą ateitininko gyvnime. Bet ne
užmirškite labai Įdomų, nors ir su kreivu šyps
niu vertintiną, A. Pakalniškio aprašymą...

Sekančiame numeryje... mes kalbame apie 
mūsų tradicinių kongresų būtinumą... jaunojo 
poeto Kęstučio Gaidžiūno poeziją... Įdomi Aloyzo 
Pakalniškio istorijėlė... Įžvalgus Povilo Žumba- 
kio pasikalbėjimas su Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjungos pirmininku... grožinė kūryba 
— eilėraščiai, aprašymėliai... jaunųjų sky
riaus... Korespondencijos... Marijos Smilgaitės 
apie Antrąjį Kaimą ir apžvalgos kultūrinėje lie
tuvių veikloje... apie gyvenimo problemas rašo 
Onytė Landrytė... Kovo Ateitis — įdomi ir įvai
ri, kaip artėjantis pavasaris...LI . CS
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Ateitie, kur eini?
Ateitininkija gimė, augo ir brendo didele dalimi per 

Ateitį. Apie Ateitį, tarsi savo centrą, spietėsi panašių 
idėjų žmonės. Ateityje jie rado stiprinančios jėgos. Pajė
gesnieji buvo ramstis ir švyturys tiems, kurie pirmą kar
tą žengė į idėjų pasaulį. Ateitis sprendė gyvybinius to lai
ko rūpesčius ir problemas. Ji ugdė rašytojus ir poetus. 
Daugeliui mūsų rašytojų ji buvo ta pirmoji arena išeiti į 
viešumą su savo kūriniais. Peržiūrėję Ateities numerius 
per paskutiniuosius 58 metus, tai aiškiai matome. Ateitis 
buvo mūsų tautos darbuotojų ir Bažnyčios apaštalų mo
kytoja.

Jei Ateitis suvaidino tokią svarbią rolę praeityje, 
klausiame, ar nemažiau reikšminga jai tenka paskirtis ir 
šių dienų gyvenime? Ateitininkija šiandien dar labiau iš
sisklaidžiusi po platųjį pasaulį, negu kad seniau buvo. Ji 
tad laukia Ateities, kuri būtų visos ateitininkijos jungtis. 
Mūsų jaunieji ieško idealų, kuriems vertėtų pasišvęsti ir 
gyventi. Eiti per idėjų ir pasaulėžiūrų labirintą jiems rei
kia vadovo. Ateitis gali būti tokiu vadovu jauno žmogaus 
brendimo metais. Ateičiai belieka atskleisti gražiuosius 
ateitininkijos idealus šių laikų žmogui suprantama kalba. 
Jei Ateitis imsis rimtai jungti, vadovauti ir būti šviesos 
žiburiu, žmonės mielai bursis apie ją.

Kai kas šiandien išgąstauja, kad jaunimas auga kaip 
busimoji beraščių generacija. Dalinai jų baimė yra pa
grįsta. Bet apie save matome ir šviesesnių pragiedrulių. 
Mūsų moksleiviai imasi spausdinti savo pirmuosius ban
dymus. Toronto moksleiviai leidžia savo “Pirmyn, jauni
me,” Hamiltono — “Moksleivio balsas,” Čikaga — “Sū
kurys,” New Yorko — “Jaunystės keliu,”. Šiomis dienomis 
pasirodė pirmasis numeris Washingtono moksleivių leidi
nėlio “Švyturys.” Australijos ateitininkai turi savo “Atei
ties žingsniai.” Vokietijos studentai leido “Ateitim” Šiau
rės Amerikos studentai leidžia “Gaudeamus.” Bet ar iš 
tiesų šie studentų leidinėliai išsemia visų rašiusių mokslei
vių jėgas? Kitoje spaudoje studentai irgi palyginus ma
žai reiškiasi. Kur tad dingsta mūsų rašiusieji moksleiviai ? 
Ar galime tikėti, kad perėję į studentus jie meta plunks
ną iš rankų? Susidaro įspūdis, kad studentams trūksta 
pereinamojo žurnalo, kur jie galėtų reikštis. Kodėl Atei
ties puslapiuose jie negalėtų reikštis? Pajėgesniems yra 
“Laiškai lietuviams” ir “Aidai.” Norėtųsi, kad rašęs 
moksleivis nenustotų rašyti ir tapęs studentu. Tik tokiu 
būdu užsitikrinsime, kad sekančioji karta bus rašančių
jų generacija.

Todėl ir klausiame: Ateitie, kur eini? Ateitis eis ten, 
kur mes ją vesime ir kur patys norėsime eiti.

G. Kijauskas, S.J.
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Ar mes laisvi?

Kiekvienas laisvės prasiveržimas pareikalauja 
skausmo ir kovos. To likimo neišvengė ir mūsų tautos 
laisvės ilgesys. Pradžioje tiktai mažutė kibirkštis, jis 
plėtės ir kaitrėjo su kiekvienu priešo smūgiu.

Aukos lietuvis nebijojo. Jis aukojos, kai reikėjo už
draustas knygas i Lietuvą gabenti, ir tada, kai teko 
priešintis Kražių bažnyčios uždarymui.

Brangi todėl nepriklausomybės šventė, nes ji mums 
primena tą auką ir tikėjimą, kuriais gyvendami mū
sų broliai iškovojo laisvę.

Bet atsiekus laisvę, neužtenka ja tik džiaugtis. 
Laisvė visada įpareigoja. Ji verčia atsikreipti į ateitį ir 
prašosi būti įprasminta. Laisvė yra lyg sėkla, kuri iš
augus gali pasipuošti nuostabiai gražiais žiedais.

Tai kita priežastis kodėl mums laisvės diena yra 
tokia brangi — ji atvėrė mūsų tautos potencialą. Ji 
yra tas momentas nuo kada lietuviai pradėjo laisvai 
tikėti, kurti ir tvarkyti visus savo reikalus.

Iš to mes matome, kad būti tikru lietuviu ir at
eitininku negana tik laisve didžiuotis, ją dar reikia ir 
įprasminti. Todėl ši šventė mus kviečia tapti teisin
gais ir kūrybingais žmonėmis.

Šį kvietimą labai jautriai ateitininkams pristatė Fe
deracijos Valdyba savo atsišaukime minint dešimties 
metų nepriklausomybės sukaktį:

Mums, ateitininkams, kaip ir visai mūsų tautai, 
yra šiandien tautinės gyvybės šventė. Bet sykiu mums, 
kaipo ateities žmonėms, ši šventė yra dar kritiško įsi
sąmoninimo ir galingų ..pasiryžimų dieną. Šiandien 
dvasiniu žvilgiu mes turime spręsti ne tik tai, kas yra 
mūsų tauta, bet ir tai, kuo jinai gali būti pagal savo 
pašaukimą, ir kokia rolė yra skirta šito pašaukimo 
realizavime mums, ateitininkams. Ruoškimės tad į Di
džiąją Ateitį, galingai užsimokime į naujus kultūrinės 
kūrybos žygius ir ruoškimės ištikimai patverti, garbin
gai kovoti, kuriamai dirbti ir galutinai laimėti.

Per mūsų tautinės gyvybės šventę mes privalo
me, visų pirma, aiškiai įsisąmoninti, nuo ko pareina 
ne tik mūsų tautos atsilaikymas kitų tautų šeimoje, 
bet ir jos lemtas žydėjimas visuotinai reikšminga tauti
nė kūryba. Juk toks jau yra bet kurios gyvybės dėsnis, 
kad, norint gyvuoti, reik ne tik gyventi, bet ir klestė
ti. Ogi noras gyventi gaivina mus šiandieną labiau, 
negu kada nors, nes šią dieną mes džiaugiamės ne-
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priklausomo mūsų gyvenimo pradžia ir ruošiamės jj iš
plėsti visame mūsų tautinės būties plote ir atpalaiduo
ti jj galutinai tiek nuo išviršinių, tiek ir nuo išvidi
nių vergijos varžtų. (ATEITIS, 1928 m.)

Šiuo metu negalime sakyti, kad Lietuva yra visai 
laisva. Bet taip pat nebūtų teisinga teigti, kad jos 
laisvė yra mirus. Nors ir mūsų tauta yra kitų pri
spausta, ji lieka laisva, nes joje dega laisvės ilgesys.

Laisvės troškimas tėvynėje yra ypatingai aštrus. 
Ten gyvenantis mūsų brolis puikiai supranta sveti
mų priespaudą ir visokiais būdais stengiasi ją pa
šalinti.

Bet kaip mes jaunieji, kad ir kitur gyvendami, ga
lime prisidėti prie Lietuvos laisvės išlaikymo? Nėra abe
jonės, kad labiausiai prie jos laisvės išlaikymo prisidė
sime, jeigu mes patys tapsime Lietuvai laisvi. O tokiais 
mes būsime, jei pasisavinsime jos kultūrą, mokėsime 
jos kalbą ir susipažinsime su jos sunkumais, ir dar 
labiau, jei išdrįsime jai aukotis ir kurti.

Tad mes, kurie kitur laisvai gyvename, stovime 
priešais sprendimą Lietuvos atžvilgiu. Koks yra šis 
sprendimas, tikrai jaudinančiai mums pasako Juozas 
Grinius savo knygoje Idealas ir laikas;

Jaunoji karta iš tikrųjų stovi prieš klausimą, 
kaip žvelgti į lietuvybę... Iš tikrųjų yra atėjęs me
tas save paliudyti — be iliuzijų, o kietos tikrovės 
akivaizodje, ir ne aimanomis, o blaivia ryžtimi. Lie
tuvybės rūpestis bus jaunajai kartai prasmingas tik ta
da, jei jis bus suvoktas ne laidotuviniu, o gyvybiniu 
rūpesčiu. Ne tai svarbu, po kiek metų Lietuvai išauš 
laisvė ir po kiek metų paskutinė sutema išblėsins lie
tuviškąją išeiviją. Tikėjimas neskaičiuoja metų, nes jo 
esmę sudaro ne ateities būrimas, o ateičiai angažavi- 
masis. Todėl ir svarbu neskaičiuoti likusius metus, o 
ryžtis patiems juos kurti. Ši ryžtis paliudys, kas iš tik
rųjų tiki Lietuva ir lietuvybe.

Nenutausti taip pat sunku, kaip būti laisvam. 
Sunku būti laisvam, nes daug lengviau pasiduoti ap
linkai negu iškovoti joje savo laisvę. Aplinkos spaudi
mui atlaikyti reikia stipraus žmogaus — su jautria są
žine, sąmoningu nusistatymu ir atsparia valia. Niekas 
negali neigti aplinkos didelės jėgos. Dėl to iš tikrųjų 
ir sunku nenutausti, svetur patekus. Tačiau vis dėlto 
aplinkos jėga nėra tokia absoliuti, kad ji visiškai pa
neigtų žmogaus laisvę. Nors ir kiek didelis aplinkos 
spaudimas, vis tiek galutinis žodis priklauso žmogui. 
Ne pati aplinka žmogų apsprendžia, o jis pats apsi
sprendžia.

3?

7



Trokštu laisves...

Sąvokų ryšys tarp lietuvio ir gamtos artimas, 
kaip ryšys tarp miesto ir cemento. Gegutėlė 
grįžo vyšnių sodan, ir mes mintimis grįžtam 
į prarastos nepriklausomybės laikus...

Gale šitų eilėraščių, žodžių paaiškinimai ir ko
mentarai.

GEGUTĖLĖ

Ir atskrido, atplasnojo gegutėlė
Vyšnių sodan —
O tada toks baltas vyšnių sniegas krito... 
Užkukavo, užraudojo gegutėlė aukso godą, 
Ir jos balsas nuaidėjo, nusirito...

Tai kukavo, tai raudojo gegutėlė —
Šaukė soduos,
O jos balsas sidabrinis, tvino, tvino...
Susivartė sniego pūga, pasikėlė,
O man rodės,
Kad gegutė graudžiais žodžiais pavadino,

Pavadino vyšnių sodan, kur šakelės
Sniegą kėlė,
Kur vėjelis toks lengvutis siautė, šėlo.
Pavadino vyšnių sodan, kur gegutei
Širdį gėlė,
Kur gegutė savo skausmo nepakėlė...

—Jonas Aistis
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Gegutėlė belaisviam krašte raudojo, Parti
zanai už laisvę kovojo. Ir visa gyvūnija jų 
kovos brangumą pajuto...

PARTIZANŲ BALADĖ

Tik suplojo rankomis tėvas, 
Ir atbėgo gražūs žirgai.
— Ko neėdat žalios žolės,
Ko negeriat marių vandenio?

Ir stovi žirgai,
Nė galvų nepakelia.
— Kaip mumis ėsti žalia žolė, 
Kaip mumis gerti marių vandenai — 
Nuo ąžuolo eina kraujo laštakis
Į miško gilumą.

Tik suplojo rankomis motina,
Ir atplaukė baltos gulbės,
— Ko nelesat aukso grūdų, 
Ko negeriat sidabro vandens!?

Ir plukau gulbės, 
Galvų nepakeldamos.
— Kaip mumis lesti aukso grūdai, 
Kaip mumis gerti sidabro vanduo — 
Per ežerą eina kraujo laštakis
Į miško gilumą.

Ir pravirko sesuo balsu
Ir išėjo brolių ieškoti
Kruvinu laštakiu
Į miško gilumą.

—Kazys Bradūnas
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Ne... net ir stiprūs lietuviai kaimiečiai ne
pakels partizano kūno, pasiėmusio ant savęs 
visą nepriklausomybės kovos naštą...

RAUDIŠKOJI

3.

Aš norėčiau, kad čia susirinktų 
stiprūs lietuviai kaimiečiai 
ir stipriom likiminėm rankom 
ąžuolo karstą sukaltų.

Aš norėčiau, kad čia susirinktų 
naivūs kaimo bernai 
ir išvežtų ąžuolo karstą 
neprijaukintais žirgais.

Mes neatvošime dangčio, 
neprisiliesim kolažo!
Svaigsta — vašku ir vainikais — 
palinkus galva.
Mes nepakelsim šio kūno 
ir neišnešime karsto!
Sunkiai minkštasuolin sėdas 
užspringus kalba.

Aš norėčiau, kad čia susirinktų 
senos lietuvės raudotojos 
ir stambiom įgudusiom ašarom 
priverktų ašaruves.
Aš norėčiau, kad čia susirinktų 
lankstūs prityrę medžiotojai 
ir, pusnim lėtai išklampoję, 
atsektų pėdas šernų.

—Algimantas Mackus
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Dainora Juozapavičiūtė

Stoviu prie brolio partizano kapo. Neju
čiomis suklumpu... Kodėl jis turėjo žūti? 
Jis kuris buvo vienintelis namo draugas... 
Buvau netoli, kai jis paliko šį pasaulį, kaip 
didvyris žūdamas už tėvynę. Sielvartu su
spausta širdimi ir ašarų pilnom akim, tik 
spėjau paspaust jo kruviną ranką atsisvei
kinimui. Tada apsisukęs, sunkia širdimi,

“Trokštu laisvės” paaiškinimai
Gegutėlė
goda — svajonė
tvinti — kilti, plūsti kaip vanduo
Partizanų baladė

N.B. Čia vartojama senovinė liaudies dainų 
kalba; pvz., vandenio reiškia vandens.

vandenai — vandenys
laštakis — iš lašų susidaręs takas kuriuo galima 

ką nors nusekti.
plūkau — plaukioja
Raudiškoji 3.

N.B. Mackus yra simbolistas poetas. Savo žo
džių pavartojimu jis iššaukia naujas sąvokas, 
supratimui reikalaujančias pagalvojimo.

neatvožti — neatkelti
minkštasuolis — sofa, fotelis
stambiom įgudusiom ašarom — senovės Lietuvoj 

būdavo samdomos profesionalės raudotojos ap
raudoti mirusįjį. Verkime jos būdavo įgudusios 
(experienced).

Ašaruvės — žodis sudarytas pagal formą: kai žmo
nės vedasi — vestuvės; kai žmonės ašaroja, 
verkia — ašaruvės.

išklampoti — išbraidžioti
šernai — laukinių kiaulių patinai (boars).

instinkto vedamas, bėgau nuo priešų...
Kartu mes matėm mūsų tautos užėmi

mą, jos niekinimą... matėm nekaltų trėmi
mą į Sibirą... matėm kaip seni draugai 
viens kitą išdavinėjo... matėm kaip be gai
lesčio degino namus, sodybas...

Kartu mes palikom savo tėvus, savo bro
lius ir seseris, savo namų apsaugą... ža
liuojančius laukus... visa tai prie ko mes 
buvome prisirišę... visa tai ką mes mylėjo
me...

Kartu mes prisijungėme slapton kovon. 
Prisijungėm prie daugelio kitų savanorių. 
Prisijungėm prie kovos už Lietuvą Daug 
brolių partizanų išliejo savo kraują už tė
vynę ir atidavė savo brangiausią ir vieninte
lį turtą — gyvybę — už ją...

Bet ar verta viso to? Ar verta mums 
atsisakyti patogumų? Ar verta kovoti kai 
mūsų tiek mažai? Ar verta atiduoti gyvy
bę nors žinodamas, kad saujelė žmonių 
nedaug ką gali padaryti prieš naikinantį 
milžiną? Gal ir verta kovoti už laisvę... ver
ta žūti už tėvynę... verta pasiaukoti už sa
vo įsitikinimus...

Pažvelgiu į kapą vėl... miške... niekeno 
nežinomas... užmirštas žmogus čia ilsis am
žinai... Gal jis surado atsakymus mano 
klausimams prieš žūdamas... Gal ir aš ka
da surasiu... Bet dabar galvoju — nekartu 
mes grįšime į gimtąjį sodžių... nekartu...

Ar aš ten nebegrįšiu?...
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ATEITIS PRIEŠ 15 METU

1954 M. VASARIS

Anądien gavau atvirlaiškį iš vyriausio re
dakcijos šefo (jis ilgų laiškų nerašo, nes gai
la auksinės plunksnos, Vokietijoj už turkiškų 
pokelį įsigytos, gali atbukti, nors ir dabar raiz- 
go tramvajaus bėgių storumu), kuriame pra
šo: “Parašyk apie stud, gyvenimą Chicagoje”. 
Įžeidimas, pagalvojau. Juk apie Chicagą rašy
ti nereikia. Visi žino, kad čia didžiausia drau
govė, geriausiai veikia ir t. t. ir t. t.

Na, bet jei jau pačios galvos prašo para
šyti, tai reikia. Kitaip galiu nemalonėn patekti, 
o tada tai tikrai vasaros stovyklon nepriims. 
Gi aš tik dėl stovyklos ir idealų siekiu. Ko
kie gražūs vakarai Maine! Eini, būdavo, per 
tokias alėjas, kur tik dviem vietos užtenka ir 
svajoji apie geras dienas, o mėnulis taip švel
niai žiadžia jos akyse, kad net užu širdies tve
ria! Ot, tai buvo gyvenimėlis, bet apie jį rašyt 
dabar negalima, cenzūra nepraleis.

Taigi, kaip sakiau, Chicagoje studentai “ge
rai” veikia. Nesijuokit, tiesą sakau. Net ir pats 
Centro Valdybos pirmininkas buvo du kartus 
atvažiavęs ir vis sakydavo: “Chicaga mane kaž
kodėl traukia. Čia visuomet geras įspūdis.” 
(Neabejojam, jog geras įspūdis. Tik kažin kas 
jį traukia?)

Rudenį jūs, turbūt, laikraščiuose skaitėte 
tokią žinutę: “Chicagos draugovėje įvyko de
mokratiniai rinkimai. Išrinkta rezistenciniai 
veiksniai. Užmuštų nebuvo, nuostolių nepa
daryta.” Teisingai, rinkimai buvo ir dar ko

kie. Kiekvienas išstatė savo kandidatūrą, o pa
skiau atsistojęs valandą laiko aiškino, jog val
džion įeiti negali, nes jau ir taip turi labai daug 
atsakingų pareigų (kaip matote, pas mus vi
si veikia). Pagaliau po ilgo laiko sugaišinimo, 
išrinkom penkis, kurie, ačiū Dievui, nėjo jokių 
didelių pareigų. Sąstatas toks: trys aktyvūs 
studentai, du studijavę senais laikais ir šeštas 
dvasios vadas. Todėl visos rezistencinės gru
pės atstovaujamos. Kitaip tariant, VLIKas, Re
zistencinė santarvė ir diplomatinė tarnyba.

Nauja valdyba buvo labai aktyvi. Tuojau 
pranešė, jog po mėnesio įvyks susirinkimas. 
Aiški pažanga, seniau susirinkimai vykdavo 
tik kas keturios savaitės.

Ir taip veikėm iki tol, kol iš CV gavome 
laišką, siūlant pas mus ruošti studijų dienas. 
Buvo daug sujudimo visuose frontuose, tačiau 
nutarta pasiūlymą priimti (valdžios prašymas 
lygus įsakymui). Tuojau išsirinkome komisi
jas: šokių, poilsio ir... (kitos neįdomios). Pra
sidėjo darbas, vargas ir kančios.

Studijų dienų metu prieš paskaitas buvo 
duodama kava, kad klausytojai neužmigtų, ir 
obuoliai, kad, užsikišę burnas, netaukštų nie
kų. Viskas praėjo sklandžiai, tik vienu metu 
iškilo kova tarp Europos ir Amerikos kultūrų. 
Deja, nei viena pusė nelaimėjo, nes europietiš
koji vartojo viduramžių ginklus, o amerikietiš
koji, pritrūkus benzinui, negalėjo išvystyti grei
čio ir todėl pasitraukė iš kovos lauko.

38

12



(Slaptai)

ViDurkis

Bet kažkas yra pasakęs, turbūt lietuviai, kad 
viena bėda ne bėda. Taip ir Chicagoje. Po 
studijų dienų priartėjo Naujieji Metai. O ži
not, jog tokią šventę reikia tinkamai pagerbti. 
Taigi, valdyba ir nutarė N. Metus priimti la
bai iškilmingai. Išnuomavo didelę salę, pasam
dė gerą (tikrai gerą) orkestrą ir pradėjo laukti 
tų metų. Bet taip belaukiant galima išalkti, 
todėl reikia užkandžių, o prie užkandžių — 
geros programos, kad visi procesai lengviau 
vyktų. Ot, čia ir Įvyko skilimas valdyboje 
(nuodėmė, šaukianti dangaus keršto!). Vie
ni siūlė šiltus, kiti šaltus valgius, o patys radi
kaliausi galvojo nieko neduoti, tegu atsineša 
kiekvienas savo. Bet kaip čia nešies “lunčių”, 
eidamas i sutikimą, todėl po ilgo vargo laimėjo 
šaltieji, nes prieita išvados, kad tokia proga ir 
taip bus šilta.

Na, o programai pakvietė garsius žmones, 
kurie turėjo parodyti savo geriausius talentus. 
Vienas buvo net iš Clevelando (gaila, mokslei
viai savo centru padarė. Šiaip būtų nieko sau 
miestas). Ir taip sutikome Naujuosius Metus, 
graudžiai apverkę ir apkalbėję senuosius.

Gi dabar visi ilsisi po praėjusių darbų, 
laukdami vasaros, geriau sakant, stovyklos, 
nors mes i ją nelabai noriai važiuojam, sako 
chicagiečiai. Tai tiek apie Chicagą, gerbia
mas redaktoriau. Jei norėtumėte daugiau suži
noti, pasiklauskite CV primininko arba geriau
sia atvažiuokite pas mus. Neaps(i)vilsite!

* * *

Tame numeryje pasirodė sekanti žinutė 
apie Korp. Šatriją:

Š. m. vasario mėn. 13 d. Chicagoje įvyko 
“Jaunosios Šatrijos” korporacijos steigiamasis 
susirinkimas. Šiuo mostu jaunieji šatrijiečiai ofi
cialiai atsiskyrė nuo vyresniųjų, kas sveikin
tina, nes jaunimas galės drąsiai pareikšti savo 
nuomonę. Taip pat išsirinko valdybą, kurią su
daro kun. dr. P. Baltinis, A. Merkelis, ir N. 
Jankevičiūtė.

* * *

Taip pat radome šiuos duomenis apie 
to meto studentus:

Šiais mokslo metais JAV aukštosiose mokyk
lose studijuoją ateitininkai daugiausia telkiasi 
šiose studijų šakose (apytikriai): inžineriją 
studijuoja 22; chemiją, kalbas, komerciją, po 
13; socialiuosius mokslus, 11; mediciną, 10; 
biologiją, 5; matematiką, 4; muziką, meną, po 
3; kitus mokslus, mažesni skaičiai.
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Vincas Mykolaitis-Putinas

PUTINAS 
nepriklausomybės netekimo 
metu

Vykstant Lietuvos okupacijai, rašyto
jas Vincas Mykolaitis - Putinas (1893- 
1967) gyveno su savo seserim Kaune. Šį 
įvykį kartu su juo pergyvenus, jo sesuo, 
M. Slavėnienė, aprašė Aiduose (1967, spa
lio mėn.). štai ištraukos.

1940 m. birželio penkioliktoji. Sovietų 
kariniai lėktuvai didžiuliu ratu suka vi
soj žydrioj Lietuvos padangėj. Sovietų 
tankai blizgančiais vikšrais įžūliai brazdi
nasi okupuojamos Lietuvos keliais, vieš
keliais ir miestų gatvėmis. Lietuvio šir
dis, dvidešimt du metu drąsiai plakusi 
laisvėje, šiandien, pajutusi vėl įžengian
čią vergiją, susigūžusi verkia: — Nejau
gi.. Nejaugi?...

Mes stovime balkone (Vaižganto g., 
36 nr.). Atlenkę galvas, stebime tuos 
svetimus lėktuvus. Skrisdami virš Kauno, 
jie ne kartą užneša nejaukų šešėlį ant mū
sų, ant namo stogo, ant balkono. Mūsų au
sis pasiekia sausas tarškėjimas iš pakal
nės, iš Vytauto prospekto, kuriuo ropoja 
okupanto tankai.

Mes kalbamės mažai. Iš tikrųjų, apie 
ką tokiu momentu galėtume kalbėti. Mū
sų mintys išgąsdintos, išbaidytos. Jų ne- 
sugaudom, nesukoncentruojam. Aš žvilg
teriu į Putiną. Jo ir šiaip išblyškęs liesas 
veidas dar labiau nubalęs. Jo stovinčio vi

sa išvaizda — tarsi vėjo lenkiamo berže
lio, švarkas ant pečių per laisvai kaban
tis, atsegtas. Tuojau pastebiu brolio vidi
nį sugniužimą. Aš šitokią Putino nuotaiką 
gerai pažįstu. Ji visada pasireiškia, vyks
tant skaudiems sielos pergyvenimams. 
Jeigu aš pati nesu pakankamai įsisąmo
ninusi šio įvyko tragizmą, tai Putinas aiš
kiai mato, kokia baisi lemtis siaubia Lie
tuvą.

Nuo balkono išsiskirstėme kiekvienas 
sau, tarsi grįždami iš kapų palaidoję la
bai artimą, brangų žmogų, — tylūs, su
spausta širdimi.

Paskui girdėjau, kad Putinas išėjo pro 
duris į gatvę. Jis, matyti, išėjo pasižiūrė
ti, kaip viskas žemai mieste atrodo. Po 
valandėlės ir aš išėjau. Mūsų Kazytę (tar
naitę) sutikau grįžtančią su duonos kepa
lėliu ant rankos.

— Kodėl, Kazyte, tu šitą duoną taip 
neši? Kodėl be kašelės?

— Panele, kad eidama į miestą nema
niau maisto prikti. Dar turiu užtektinai. 
Bet eidama pro krautuvę pamačiau, kad 
ji pilna prisigrūdus žmonių. Dar niekad 
toj krautuvėj anksčiau tiek daug žmonių 
nebuvau mačius, tai ir aš užėjau pasižiū
rėti, ką jie ten perka. Ir, žinot, panele, 
žmonės, kaip ir visada, vieni to prašo, ki
ti to, bet jau krautuvėj nieko daugiau ne
parduoda, tik duoną, ir tai tik po vieną
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kepalėlį. Tai ir aš paėmiau. Ką gali žino
ti? Gal rytoj jau nė duonos negausime. 
Matyt, karas prasideda, ar kas čia? — 
kalbėjo sujaudinta mūsų linksmoji, šne
kioji Kazytė.

— Ar matei rusų gatvėse? — paklau
siau ją.

— Tik ant tankų sėdinčius mačiau. Vi
si tokie menki, negražūs, su milinėm smai
lom kepurėm. Į kepures ties kakta įspaus
tos raudonos žvaigždės. Kai sėdi tie karei
viai ant tankų, tai atrodo, kaip šungrybiai 
ant kelmų... — liejo pirmuosius įspūdžius 
Kazytė, mėgstanti į savo pasakojimus į- 
terpti humoro.

Nusileidusi Vytauto parko taku že
myn, paėjėjau iki Vytauto prospekto ir 
Laisvės alėjos kampo ir sustojau. Vy
tauto prospektu reidėjo rusų tankai, valdo
mi tikrai skurdžiai atrodančių rusų ka
reivių.

Vakarienę valgydami kalbėjome apie 
tuos netikėtus, baisius dienos įvykius. Ta
čiau pikalbis buvo santūrus, be sklandes
nės minučių tėkmės. Mes nė vienas netu
rėjome pakankamai taiklių sąvokų iš
reikšti tos dienos nykiems pergyveni
mams. Daugiau logiško santūrumo parodė 
Ly (Emilija).

— Kad visa tai būtų lengviau perneš
ti, — kalbėjo ji atkreipusi žvilgsnį į Pu
tiną, — manau, reikia stengtis atsistoti 
šalia šių įvykių raidos, jausti, lyg kad jie 
tavęs neliestų, žiūrėti kaip į sceną pirmą 
kart matomos dramos, kuri su žiūrovais 
neturi ryšio.

Man jos idėja pasirodė beveik išganin
ga: stovėti šalia įvykių raidos. Nesisielo
ti, nesigraužti, nesistengti įžvelgti ateitį. 
Gal iš tikrųjų — tik vaidinimas, tik sce
nos vaizdas — tie tankai, tie kareiviai, 
anot Kazytės, į šungrybius panašūs, — 
gal jie tik atėjo ir praeina, gal ryt, po
ryt vėl jų nebebus... Tačiau nei Putinas, 
nei aš į Ly kompromisinį pasiūlymą ne
atsiliepėme. Žvilgterėjau į Putiną, aš su
abejojau, ar jis iš viso girdėjo, ką Ly bu
vo pasakiusi...

Tik, kai jau 1943 metų ankstyvo pa
vasario vieną dieną Putinas iš Vilniaus at
vežęs davė man pasaugoti (kokių netikė
tų įvykių atveju) vieną iš trijų mašinė

le rašytų egzempliorių savo paruošto 
spaudai rinkinio “Rūsčios dienos”, tarp 
kitų okupacinėmis temomis eilėraščių ra
dau ir anas nepasakytas mintis eilėraš
tyje “Birželio 15”. Tos pirmosios okupa
cinės dienos gūdžius vaizdus sudėjo į eilė
raštį metams praėjus — liūdnoms sukak
tuvėms paminėti. Štai ir tas eilėraštis:

Priseki, lietuvi, gedulo spalvą.
Šiandien liūdnos švinta tau sukaktuvės 
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūną tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, —
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda... 
Nuo to laiko visvien, kur esi, kur eini, 
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo, 
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis. 
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime, 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos. 
1941. VI. 15

* * *

Iki to laiko, Putinas iš Kauno važinė
davo į Vilnių traukiniu, nes buvo Vytau
to Didžiojo universiteto humanitarinių 
mokslų fakulteto profesorium. Bet po 
okupacijos, politinei padėčiai paaiškėjus ir 
sunormalėjus, Putinas pasistatydino Vil
niuje mūrinį namą ir išsikėlė ten gyventi, 
prašydamas sesers jį ten aplankyti.

Jis labai mėgo muziką; net iš Kaimo 
į Vilnių buvo atsigabenęs savo pianiną. 
Bet jo sesuo po kelių mėnesių Vilniuje jį 
aplankus štai ką rašo...

Po tų poros mėnesių nesimatymo jis
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Putinas rašo “Altorių šešėly”
~ - T-SKJfri ~<ifi 

man atrodė pablogėjęs, kone ligūstas.
— Ar kartais tik neseri Vy? — žiū

rėdama į jo veidą po pasisveikinimo, pa
klausiau. — Atrodai pablogęs...

— Tai tik taip atrodau. Gal kiek su
šalau...

Prie stoties negavę taksi, įsigrūdome 
į žmonių pilnutėlį autobusą, kuris mus 
parvežė iki Tauro gatvės, kur Putinas tu
rėjo butą, — dideliame, seno stiliaus na
me.

Tik įėjus į vidų dunktelėjo vėsuma. 
Brolis įspėjo geriau palto nenusivilkti, nes 
visą butą sunku apkūrenti. Kambariai di
deli ir labai aukšti, reikalauja daug šilu
mos. O su kuru sunkoka. Kiek šiltesnis 
kabinetas, kuriame daugiausia ir prisilai
ką. Apėjome ir apžiūrėjome visus kam
barius, — jų, berods, buvo penki. Vieną 
turėjo išsinuomavusi p. M. Avietėnaitė, 
buvusi Eltos ir užsienio reikalų ministeri
jos tarnautoja.

Putino naujoje buveinėje man labiau
sia patiko lubos. Jose įdėta tokia įdomi or
namentika — girliandos, vynuogių kekės, 
grakščiai išsisukinėję vijokliai. Žiūri į jas 
ir jautiesi lyg būtum kokioj bažnyčioj. 
Putinas juokėsi, kad aš taip susidomėjusi 
tomis lubomis...

Dar kartą apžvelgusi visą butą, pasige
dau pianino. Brolis man paaiškino, kad jį 
pardavęs. Dar neseniai, vos prieš keletą 
dienų. Tai man buvo tikra staigmena.

— Žinai, aš šito tikrai nesitikėjau. Kad 
tu kada nors galėtum parduoti pianiną... 
Man atrodė, kad jį labai branginai.

— A... Jis dabar jau tapo tik nereika
lingu balastu, — pradėjo brolis aiškinti, o 
balse slypėjo ir apmaudas, ir skausmas.— 
Čia prie jo jau niekad nebeprisėdau. Daug 
visokių darbų. Jie visą laiką atima... O 
ilgiau neskambinti, tai ir pirštai atpranta, 
sugrumba. Ne tie laikai, ne tos nuotai
kos...

Pasidairiau patefono. Jis tebetūno ka
bineto kampe ant keturkampio staliuko. 
Prie jo speciali spintelė su plokštelėmis.

— Gal kokių naujų įdomių plokštelių 
turi? Tikrai jau pasiilgau geros muzikos.

Priėjau prie patefono ir iš spintelės iš
traukiau pirmąją, bene Wagnerio operos 
“Tannhaeuserio” piligrimų chorą. Paki
šau po adata. Žinojau, kad šį “Piligrimų 
chorą” ir Putinas labai mėgo.

Po vakarienės pasidarėme tikrą plokš
telių koncertą. Kaip ir anksčiau, tai Puti
no labai mėgiama valandėlė. Gyvendamas 
Kaune, vis būdavo grįždamas iš miesto 
parsineša ir kokią naują plokštelę. Jo 
plokštelių kolekciją sudarė daugiausia 
klasikinė muzika: Beethoveno simfonijos, 
Griego maršai, Wagnerio ar kurio kito 
kompozitoriaus operų gabalai. Žinoma, 
dėl įvairumo buvo viena kita plokštelė ir 
lengvosios muzikos bei šokių.

Danse macabre

Toj Putino plokštelių kolekcijoj turė
jome ir vieną ypatingą plokštelę. Tai Ch. 
C. Saint-Saens’o “Danse macabre” (mir
ties šokis). Gal aš pati į šią plokštelę ir 
nebūčiau atkreipusi dėmesio, jei ne vieną 
kartą, dar Kaune, duoti savotiški Puti
no komentarai, beklausant tos muzikos. 
Nebeatsimenu, ar dar tebegyvenant Aukš
taičių gatvėj, ar jau Purickio name (Vaiž
ganto g.), per tokį vieną plokštelių muzi
kos koncertą buvo sugrota ir toji “Danse 
macabre”. Ji prasideda gyvo tempo, tarsi 
šokio, muzika. Tačiau tame šokyje kaž
koks blaškymasis, kažkas baisaus, kaž
kas lemtingo, plokštelei maždaug įpusė
jus, užgirstama neaiškus, duslus laikro
džio valandų mušimas. Beveik tuo pačiu 
laiku, vos sugaunamas klarneto ar fleitos
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plonytis triliavimas, kurį Putinas pavadi
no “gaidžio užgiedojimu”. Nuo šio “už- 
giedojimo” muzika griežtai pasikeičia į 
ramią, giedrią, lyg kokią dangišką prieš
aušrio simfoniją. Putino įsivaizdavimu, 
tai sielos atsisveikinimas su kūnu, — mir
ties šokis baigtas.

Ir dabar, baigiant groti “Piligrimų cho
rą”, abu su Putinu žiūrėjome plokšteles, 
kokią sekančią uždėti. Jis ištraukė “Danse 
macabre”. Nors ir daug kartų klausytą 
muziką, jis ir dabar ją sekė su ypatinga 
atida. Plokštelei artinantis prie įpusėji- 
mo, aš lyg pajuokaudama pastebėjau:

— Jau tuojau bus “gaidžio užgiedoji- 
mas”.

Brolis atrodė mano pastabos neišgir
dęs. Ji, matyt, tada buvo labai nevietoj...

Šiais 1967 metais gavau Putino pasku
tinį eilėraščių rinkinį “Langas”. Titulinia
me puslapyje autoriaus jau silpnėjančios 
rankos sudrebintom raidėm įrašyta dedi
kacija: “Mylimai sesutei Medži, toli esan
čiai, pro šitą ‘Langą’ pažvelgti į mane ir 
Lietuvą. — Brolis V. Mykolaitis-Putinas. 
— Vilnius, 1967 m. sausio 10 d.”. Šiame 
rinkinyje eilėraštis “šokėjas” yra sukur
tas anos plokštelės motyvais. To eilėraš
čio alegorijoj slepiasi Lietuvos likimas So
vietų okupacijoje. Ch. C. Saint-Saens’o 
“Danse macabre” (mirties šokis) nusiau
bęs visą pavergtąją Lietuvą. Jo aidai 
skambėjo tėvynėje karo metais, jo aidai 
skambėjo kruvionose partizaninėse kovo
se, jo aidai skamba Sibiro tremtiniams. 
Putino poezijoje šių makabriškų motyvų 
randame ir daugiau. Dar 1942 metais pa
rašė “Marche macabre”, kuriame alegoriš
kai vaizduojama vokiečių okupacija, o 
“Lange”, rinkinį užbaigiamojame eilėraš
čių cikle “Mano būstas”, ar tik nebus pa
vaizduota visos Lietuvos “būstas” oku
panto junge. Čia visa okupacinė klaiku
ma vaizduojama “keistomis būtybėmis”, 
o jos:

Vienos per viršų į apačią virsta,
Keikiasi, širsta,
Pro plyšius lenda kitos —
Gauruotos, biaurios, nematytos —
Ir šiurpų pragarinį
Ima šokt makabrišką suktinį.

(98 psl.)

Visai aiški, suprantama alegorinė min
tis eilėraštyje “Šokėjas” (77-78 psl.). Nė
ra abejonės, kad tas “garsus dirigentas” 
ir “mažas šokėjas” tai Rusija ir Lietuva, 
“didelė scena” — politinė plotmė.

Šokėjas:

Garsus dirigentas
Ir mažas šokėjas,
Iš kažkur į didę sceną atėjęs.

Dirigentas:

Aš grosiu tau vieną vienintelį šokį.
Tą šokį gerai įsiminki
Ir kito ieškot nemėginki.
Ir nieko daugiau m
Ir nieko daugiau negalvoki,
Tik šoki ir šoki, ir šoki.
Gal būt, kad apsvaigs tau galva
Ir scenoj priges žiburiai, —
Tu nieko neboki, 
Tik šoki ir šoki.

.0 kuomet ims brėkšti jau naujas rytas, 
Ir tu būsi kitas.
Bet šiandien tu nieko daugiau negalvoki, 
Tik šoki, tik šoki
Tą vieną •vienintelį šokį.

(Nukelta į viršelio trečią puslapį)

Kai mes džiaugėmės 1968 metų vasara sto
vyklose, studentė Rima Salytė lankėsi pavergtoje 
Lietuvoje — Vilniuje. Jų labiausiai sužavėjo Vil
niaus senamiestis, kurį ji nufotografavo. Štai ką 
ji matė... 1. Jogailaitis prie Vilniaus katedros, da
bar muziejaus. 2. Gorkio gatvė. 3. Aušros Vartų 
kitoji pusė ir bernardinų bažnyčia. 4. Gatvės vaiz
das. 5. Renesanso laikų namas. 6. Adomo Mickevi
čiaus kieme. 7. Subačiaus gatvė. 8. Vilniaus vaiz
das nuo Subačiaus gatvės. 9. Vilniaus miesto 
herbas. 10. Puškino senelio Hanibalo namas. 11. 
Šv. Onos bažnyčia restauruojama. 12. Benediktinų 
bažnyčia. 13. Aušros vartai.
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įibris

ATSIMINIMAI IŠ PIRMŲJŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ

Juozas Švaistas: Dangus debesyse, išleido 
“Nida” Londone, 324 psl.

Juozo Švaisto knyga, Dangus debesyse, tai 
viena iš tų daugelių “atsiminimų” ir “iš
gyvenimų” kurių išeivijos spaudoj pasitaiko 
gal kiek ir perdaug. Pačią knygą Įvertinti la
bai sunku, nes reikia atsižvelgti į skaitytojo 
amžių ir patirti. Knygoje išdėstyti autoriaus 
išgyvenimai 1918-1919 metais, kuriantis ne
priklausomai Lietuvai. Veikalas tikrai vaizdin
gas tiktai tiem skaitytojam kurie gali geriau 
atsiminti nepriklausomybės laikus. Jaunesniam 
skaitytojui knyga bent dalinai nesuprantama. 
Jaunas skaitytojas gali šitą epochą gal kiek 
geriau Įsivaizduoti pamatęs filmą “Doctor Zhi
vago”.

Knygos apimtis maždaug šitokia: autorius, 
1918 metais rusų kariuomenės karininkas, 
grįžta Į Lietuvą. Grįžęs Į Obelius (rytinėje 
Lietuvoje), gauna darbą kaipo dvaro prižiū
rėtojas. Kaip tik tuo metu vyksta intrygos 
tarp bolševikų, tai vietinių, tai rusų, ir ki
tų “elementų”. Veikalui baigiantis autorius 
organizuoja lietuvišką policiją. Vėliau ateina 
lietuvių kariuomenė, išvija bolševikus, ir tuo 
pasakojimas baigiasi.

Knygos pliusai: autorius pasakoja atvirai 
neprarasdamas žmogiškosios perspektyvos. An
troji knygos dalis daug įdomesnė. Autorius api
budina tai bolševikus, tai lietuvius, nežiūrint 
politinės pasaulėžiūros, kaip žmones. Autorius 
sugeba bolševikus “sužmoninti”, kitaip sakant, 
jų nevaizduoja kaip antikristinius robotus ar 
kitus “baubus”. Jų tarpe buvo ir idealistų ir 
iškrypusių sadistų. Buvo ir savanaudžių ir 
daug pasimetusių ir apgautų žmonių, kurie 
vėliau daug prisidėjo prie nepriklausomos Lie

tuvos atstatymo. Švaistas nesigaili nei tų ku
rie šaudydami “valė” bolševikinius elementus. 
Labai vykusiai pavaizduotas “bolševiko” Smal
sčio sušaudymas. Gana nesimpatiškai pavaiz
duotas Glovackis ir antrasis pulkas, ypač Žval
gybos Skyriaus žiaurumai. (Lietuvai sustiprė
jus, aišku, daugumas nepageidaujamo ir sve
timo gaivalo išnyko, tiek kariuomenėj, tiek val
džioj). Šitokios žmogiškesnės perspektyvos pa
sigendama kitų autorių atsiminimuose.

Knygos minusai: Stilius tai didžiausia kliū
tis, suprantama daugiau tiktai vyresniam skai
tytojui. Daug kur įdėtos rusiškos frazės ar net 
ištisi sakiniai. Tai tikrai nereikalinga, ir be 
to, duoda pagrindo manyti, kad knyga skir
ta labai ribotam skaičiui skaitytojų — iš vi
so žymiai vyresniajai kartai. Dėl to ir kyla 
klausimas: ar ne perdaug tų visokių “atsi
minimų” lietuvių literatūroj skirtų vien “se
niems”? Ar ne per mažai platesnės apimties 
knygų skirtų jaunesniajai kartai? O mes de
juojame, kad štai jaunimas nebeskaito lietu
viškų knygų.

Saulius A. Sužiedėlis

DR. BRONIUS GAIŽIŪNAS. Štai neseniai, o 
ir visai netikėtai, netekome gero ateitininko sen
draugio, dr. Broniaus Gaižiūno. Sunku buvo ir 
besuprasti, kaip toks veržlus, energingas, nepa
vargstantis gydytojas jau nebegyvas. Tačiau jis 
sirgo jau seniai, sveikata jam buvo bolševikų ka
lėjime 1940-1941 metais pakirsta; tik a. a. Dr. 
Bronius nepasidavė, nesiskundė ir bandė ligą pats 
vienas nugalėti. Tai jau jo būdas: nepasiduoti.

Dr. Br. Gaižiūnas buvo gimęs Amerikoje, Bos
tono mieste 1910 metais, bet Lietuvą mylėjo dau
giau už mus visus; ji jam labai brangi pasida-
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rė, kai mažas Lietuvon parvežtas lietuviško kai
mo tradicijose užaugo, Lietuvos mokyklose bren
do, lietuvišką su užsieniu palygino. Buvo Ameri
kon grįžęs dviem metams (1928-1030) pinigų už
sidirbti, bet likti čia neketino. Grįžęs stojo į Kau
no universiteto medicinos fakultetą (1931) ir 
1937 metais gavo medicinos gydytojo diplomą. Po 
penkerių metų įsigijo moterų ligų ir akušerijos 
specialybę ir išvyko 1944 metų pradžioje vesti 
moterų ligų skyrių Kretingos ligoninėje. Antra
jai bolševikų okupacijai beartėjan,t buvo priverstas 
trauktis į vakarus ir vėl atsidūrė Amerikoje. Čia 
sunkiai vargo, kol atliko praktikos stažą, išlaikė 
valstybinius egzaminus, gavo leidimą verstis gy
dytojo praktika, ir tą darbą dirbo Chicagoje nuo 
1951 metų ligi mirties.

Bronius dar Lietuvoje sukūrė gražią lietuviš
ką šeimą. Mirdamas apart našlės, paliko du pui
kius ateitininkus, sūnų ir dukrą, jaunąjį Dr. 
Gintautą Gaižiūną ir lipniūnietę Danutę.

Ateitininkiškoji Dr. Broniaus veikla buvo ilga, 
paprasta ir — labai nepaprasta! Jis į ateitininkus 
įstojo dar pirmose gimnazijos klasėse, universi
tete priklausė Gajos studentų korporacijai, vėliau 
aktyviai dalyvavo Gajos gydytojų korporacijos 
veikloje, ir mirė būdamas tos korporacijos valdy
bos nariu. Jo veikla buvo paprasta, nes ji gyve
no ateitininko principais, tarnavo Dievui, tėvynei 
ir artimui, bet jis nei į vadus mušėsi} nei viešumoj 
rodytis mėgo. Ji taip pat buvo nepaprasta, nes 
jis daug už savo principus kovojo ir kentėjo, bet 

savo nusistatymo niekad, ir kankinamas, nekeitė. 
1940 metais bolševikams Lietuvą užėmus, jį areš
tavo ir laikė sunkiųjų darbų kalėjime ne dėl 
ko kito, bet kad jis viešai ir drąsiai pareiškė, kad 
jo širdyje degą ateitininko principai jam niekad 
neleis okupantą pripažinti, jo verčiamam religiją 
ir .tautybę paniekinti, ir savo valią okupanto nau
dai lenkti. Mušimai, badas, grąsinimai sušaudyti 
Broniaus neatbaidė: jis liko koks buvęs, kol jį lie
tuviai partizanai 1941 metų birželio mėnesio 23 
dieną iš to baisaus kalėjimo išvadavo.

Gyvenime Bronius visada liko toks papras
tas ir tauriai kietas: jei kas nepatikdavo, tuoj į 
akis pasakydavo, lietuviškumo nesigėdino, artimui 
aukojosi, išdavikiškumo, veidmainystės ir sumate- 
rijalėjimo nepakėlė. Profesijos darbą dirbo sąžinin
gai, dieną naktį ligonį gelbėdamas pinigus ne 
sau, o ligoniui taupė, daug kas sakydavo, kad už 
centus, o dažnai ir veltui, gydydavo. O kodėl? 
Todėl, kad po kietu paviršiumi buvo šilta ir jaut
ri lietuviška širdis.

Bronius buvo darbo, žodžio ir veiklos žmogus. 
Tie, kurie tuščiai gražbylauja ir laurus liežuviu 
nusipelno, su juo nepalyginami. Jis dramatiškai 
didžių darbų neatliko, tačiau ką darė, darė iš 
įsitikinimo, su sąžine, su jausmu ir jokios parei
gos nesikratė. Kaip jau minėjau per jo šermenis, 
geriausį jam paminklą galime pastatyti tik savo 
širdyse: gyvenkime ir jauskime taip, kaip a. a. dr. 
Bronius gyveno ir jautė.

Dr. Z. Danilevičius
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BENEDIKTAS BABRAUSKAS, 58 metų, mirė 
1968 m. gruodžio 13 d. Jis buvo kilęs iš Žemaiti
jos, mokytojavo Lietuvos gimnazijose, buvo Chi- 
cagos aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos direk
torium, Cicero tokios pat mokyklos mokytoju ir 
Cicero Lituanistinių Studijų Instituto lektorium. 
Nuo 1949 gyveno Cicero, III. Buvo daugelio laik
raščių, žurnalų, chrestomatijų ir antologijų redak
torius ir uolus bendradarbis, daugelio lietuviškų 
organizacijų veiklus narys, ir ilgametis Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas. Kaip vienas pa
čių žymiausių lietuvių kalbos žinovas, ištaisė kal
bų ar kitaip padėjo išleisti kietiems autoriams 
apie 50 knygų. Buvo nepaprastai darbštus, skaitė 
ar prenumeravo visą bet kur pasauly leidžiamą 
lietuvišką spaudą, knygas. Turėdamas taip pat 
nepaprastai gerą atmintį, galėdavo kaip enciklo
pedija nesuklysdamas pasakyti visus faktus kas 
liečia autorius ar raštus. Visuomenėj dar buvo ži
nomas kaip kalbėtojas-unikumas. Galėdavo eks
promtu kalbėti bet kuria tema valandų valandas. 
Kalbėdavo aiškiai, greitai, karštai ir labai įdo
miai. Kalbėdavo visad be jokių užrašų, mintinai 
cituodavo ilgiausias autorių ištraukas. Nuo pat 
jaunystės dienų mylėjo jaunimą, išliko ištikimas 
savo idealams, visad buvo uolus ateitininkas. Jo 
mirtis — lietuvių visuomenei nepamainomas nuo
stolis.

Č. G.

JUOZAS RAČIŪNAS. — Neretai jaunimo tar
pe girdime nusiskundimą, jog mūsų vyresnieji su 
jais nebendrauja, jais nesirūpina. Vyresnieji pa
kaltinami nebičiuliškumu jaunimui.

Iš mūsų tarpo išsiskyrusį Juozą Bačiūną jau
nimas ta vyresniųjų yda negalėjo apkaltinti. Jis 

buvo išskirtinai didelis jaunimo draugas. Jam 
daugiausiai rūpėjo jaunimas.

Jaunimui jis dirbo.
Kas neatsimena Juozo Bačiūno paskutiniajame 

Jaunimo Kongrese Chicagoje? Jis buvo visur: žva
lus, energingas, linksmas, nors ir didelė metų 
našta slėgė jo pečius. Bet tada rodės, kad jis tos 
naštos nė nejuto.

Juozas Bačiūnas, gimęs Lietuvoje, buvo mažas 
atvežtas Amerikon ir čia savo darbo ir ryžto dė
ka tvirtai įkibo žemėn. To pasėkoje įsigijo gra
žią vasarvietę Michigane, vadinama Tabor Farm, 
Sodus miestelio apylinkėse.

Bačiūnas neužsidarė savo vasarvietėje. Jis greit 
metėsi visuomeninėn veiklon ir įsiliejo Chicagos 
lietuvių bendruomenėn. Čia jis buvo žinomas 
kaip organizatorius, laikraščių ir knygų leidėjas, 
radijo programos Margutis nuolatinis rėmėjas.

Įsikūrus Lietuvių Bendruomenei Š. Amerikoje 
Bačiūnas savo visą energiją paaukojo jos gerovei. 
Jis rūpinosi, kad Lietuvių Bendruomenėje būtų 
vienybė ir taika. Bačiūnas, būdamas augšto ran
go masonas, buvo didelis tolerantas kitų pažiūrų 
žmogui. Jis su dauguma sutiko, toleravo kitų įsi
tikinimus.

Pasiges Bačiūno netik jaunimas. Nebus jam 
pakaitalo nė Lietuvių Bendruomenėje. Jis kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas bu
vo vienyjanti jėga, ryšys, kuris rišo visus vienon 
bendruomenėn. Dabar vargu ar kas pajėgs taip 
išlaikyti vienybę lietuviuose kaip velionis išlaikė.

Juozas Bačiūnas mirė sausio mėn. 23 dieną.
Jis buvo iškilmingai pašarvotas Jaunimo Cent

re (tai pirmas kartas, kad taip iškilmingai lie
tuvių visuomenė atsisveikino su mirusiuoju) kur 
jį atsisveikino įvairių organizacijų atstovai. Lai
dotuvių metu karstą nešė Chicagos jaunimo atsto
vai.
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KORESPONDENCIJOS

ŠEŠIOLIKTOJI CHICAGOJE

Chicagoje Vasario 16-sios mi
nėjimas pradėtas šeštadienį, va
sario mėn. 15 d. Chicagos lietu
vių tarybos pirmininkui A. Pu
žauskui ir vyriausio Lietuvos 
laisivnimo komiteto pirminin
kui dr. K. Valiūnui padėjus vai
niką prie žuvusiems už Lietu
vos laisvės paminklo. Išsamų žodį 
tarė Aukštesniosios Lituanistinės 
mokyklos mokinė D. Danilevi
čiūtė.

Vasario 16-tąją, pati šventė, 
prasidėjo pamaldomis Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. Or
ganizacijos dalyvavo su vėliavo
mis ir didžiulė ir puošni baž
nyčia buvo pripildyta.

Minėjimas įvyko Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Minėjimą pradėjo Chicagos lie
tuvių tarybos pirm. A. Pu
žauskas. Įnešamos vėliavos. A- 
merikos himas giedamas P. Bič- 
kienės. Invokacijas skaitė kun. 
dr. O. Rimšelis, MIC ir S. Noi
manas, lietuvių evangelikų ge
neralinis superintendentas. Ne
priklausomybės paskelbimo ak
tą perskaitė E. Bradūnaitė. A. 
Pužauskas savo žodyje pabrėžė, 
kad negalime remtis kitų pagal
ba, kad Lietuvos laisvinimas te
guli ant mūsų visų pečių.

Illinois valstybės gubernato
rius Ogilvie išreiškė susižavėji
mą lietuvių veikla, jų patrioti
niu nusiteikimu ir apskritai lie
tuvių įnašu į Amerikos gyveni
mą. Gubernatorių pristatė V. 
Adamkus. Be gubernatoriaus, 
minėjime atsilankė Illinois se
nato atstovai Savickas ir Lani
gan.

Generalinis konsulas dr. P. 
Daužvardis, kaip paprastai trum
pame žodyje, ragino didesnėmis 
pastangomis siekti laisvės Lietu
vai.

Pagrindinis šio minėjimo kal
bėtojas Vliko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas, iškėlė Vliko pastangas 
ir darbus siekiant laisvės Lietu
vai, ypatingai pabrėždamas Vli
ko reikšmę. Taip pat, prašė visų 
lietuvių paramos Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės išlaikymo 
darbams.

Po Vliko pirmininko kalbos 
buvo priimtos rezoliucijos.

Meninėje dalyje, solistė P. Bič- 
kienė padainavo: Brazdžionio— 
“Lietuva,” Puccini — “Malda” 
iš operos “Toscos”, ir Gailevi- 
čiaus — “Oi, laukiau, laukiau.”

Kiekviename Vasario 16 mi
nėjime dalyvaujantis Dainavos 
ansamblis, vadovaujamas p. Ar- 
mono padainavo: Budriūno — 
“O Nemune,” Gaubos — “Dul, 
dul, dūdelė”, Budriūno — “Ma
no protėvių žemė”, Bertulio — 
“Su daina į tėvynę” ir Sodeikos 
— “Šiaurės pašvaistė”. Solistei 
ir ansambliui akompanavo A. 
Vasaitis, meninę dalį pravedė E. 
Bradūnaitė.

Minėjimas baigias Lietuvos 
himnu.

Gražiai suorganizuotas minė
jimas nenuvargino susirinkusių. 
Lietuvos laisvinimui sudėta ne
maža aukų.

Minėjimą rengė Čikagos lietu
vių taryba.

A. J.

NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS

Po ilgų pasitarimų ir posėdžių, 
1969 m. sausio mėn. 19 d., bu
vo sušauktas kun. Alf. Lipniū- 
no kuopos moksleivių ateitinin
kų susirinkimas. Susirinkimo 
tema — atsinaujinimas. Susirin
kimo paskaitininkas — Paulius 
Alšėnas.

Kaip paprastai, susirinkimas 
prasidėjo 11 vai. iš ryto, Jauni
mo centro apatinėje salėje. Vė
liavų įnešimas ir garbės prezi
diumo pakvietimas nustatė susi
rinkimo rimtą nuotaiką. Garbės 
prezidiumą sudarė: tėv. G. Ki- 
jauskas, tėv. Raibužis, Dr. Dani
levičius, R. Pauliukonis, J. Jasai- 
tytė ir L. Alenskas. Į sekretoria
tą buvo pakviestos: L Blekytė ir 
D. Danilevičiūtė.

Po atidarmosios tėv. Raibužio 
maldos ir pereito susirinkimo 
protokolo perskaitymo, pirmi
ninkas, Vytas Merkys, pakvietė 
dr. Danilevičių, tėvų komiteto 
pirmininką, tarti žodį. Dr. Da
nilevičius pasveikino ir palinkė
jo laimės įvykdyti tą, ką kuopa 
yra pasiryžusi. Taip pat, pasiū
lė savo ir viso tėvų komiteto pa
galbą, jei jos kada reikėtų.

Siaučiant ligoms, Paulius Al
šėnas negalėjo Čikagon atvykti. 
Tačiau, jo paskaita, kuri buvo 
magnetafone įrašyta, buvo iš
klausyta. P. Alšėnas kalbėjo apie 
bendradarbiavimą. Visa orga
nizacija — kuopa, kaip šeima, 
.turi dirbti kartu, ir tik tada no
rimas tikslas bus pasiektas. Pa
skaita buvo įspūdingai užbaigta 
ištrauka iš Sibiro maldaknygės.

Pristatant žiemos kursų pa
sekmes ir patį atsinaujinimo 
planą, L. Alenskas trumpai api
būdino žiemos kursus. V. Valai
tis šį apibrėžimą papildė papa
sakodamas apie pačią dienotvar
kę. Jo brolis, A. Valaitis supa
žindino kuopą su naująja cent
ro valdyba.

V. Beleška palygino Lipniūno 
kuopą, kuri turi daugiau gali
mybių veikti, negu kai kurios
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Lipniūno kuopa nepaprasto susirinkimo metu.

kitos kuopos, nuveikė daug ma
žiau. E. Šilkaitis .trumpai papa
sakojo kaip New Yorko kuopa 
išsikapstė iš panašios padėties, 
kurioje dabar stovi Lipniūno 
kuopa.

Pranešimam pasibaigus, L. A- 
lenskas pristatė atsinaujini
mo deklaraciją ir pasiryžimus. 
Po trumpų diskusijų, nariai pri
ėmė sekančius pasiryžimus.

1. Įskiepyti kuopai bendrą at
sinaujinimo dvasią, susipažįs
tant su kursų pasekmėmis.

2. Išstudijuoti jaunučių atei
tininkų padėtį Čikagoje ir, atsi
žvelgiant į esamą padėtį, imtis 
kokrečių žygių pagyvinti jaunu
čių veiklą.

3. Ieškoti būdų artimiau ben
dradarbiauti su kuopos dvasios 
vadu, globėju ir tėvų komitetu, 
siekiant nuolatos kelti ir didinti 
ateitininkišką įsisąmoninimą.

4. Ieškoti būdų visus kuopos 
narius įjungti į aktyvią veiklą.

5. Atgaivinti neperiodiniai ė- 
jusį kuopos laikraštėlį ir jį leis
ti periodiniai, kaip nuspręs kuo
pos valdyba.

6. Atnaujinti nutrūkusius san
tykius su kitomis moksleivių 
kuopomis, su studentais, MAS 
centro valdyba ir kitais ateiti
ninkų federacijos padaliniais.

7. Įvesti valdybai atsakingus 
komitetus, kurie atliktų specifi
nius uždavinius.

8. Pagerinti santykius su ki
tomis lietuviškomis organizaci
jomis.

9. Skatinti kuopos kultūrinę 
veiklą.

10. Pakelti kuopos finansinį 
stovį.

Sekė tėv. Raibužio, tėv. Ki- 
jausko, dr. Danilevičiaus ir R. 
Pauliukonio trumpi žodžiai. 
Linkėjo sėkmės naujiems pasiry
žimams išpildyti.

Oficialioji susirinkimo dalis 
buvo užbaigta ateitininkų Cre
do skaitymu, ateitininkų him
nu ir vėliavų išnešimu.

Po trumpų pranešimų apie 
sekančio sekmadienio iškylą ir 
laikraštėlį, susirinkimas užsibai
gė tėv. Raibužio sukalbėta mal
da. koresp.

LEMONTO MOKSLEIVIAI

Šių metų, vasario 15 d., Le
mento pradinės mokyklos patal
pose įvyko Lemonto ateitininkų, 
Prof. Dovydaičio kuopos susirin
kimas.

Susirinkimą atidarė kuopos 
buvęs pirm. Antanas Razma ir 
pristatė MAS Centro valdybos 
pirmininką Algį Puterį ir vice
pirmininkę Gabiją Juozapavičiū
tę, iš Toronto. Susirinkime da
lyvavo Moksleivių ateitininkų 
sąjungos dvasios vadas kun. Ge
diminas Kijauskas, S.J. Kristina 

Lemonto kuopos dvasios vadas kun. dr. F. Gureckas su globėja 
Elena Razmiene ir kaikuriais prof. Dovydaičio, Lemonto kuopos 

nariais.

Abromaitytė, jaunučių globėja, 
pristatė svečiams būrelio narius. 
Po to buvusi būrelio sekretorė, 
Regina Umbrasaitė davė trum
pą mūsų kuopos darbo apžvalgą. 
Ši Lemonto ateitininkų kuopa, 
buvo įsteigta prieš penkis metus. 
Keikvieną mėnesį, nors kartą 
susirenkam ponų Abromaičių 
patalpose kuopos susirinkimui. 
Po apžvalgos buvo pakviestas 
kun. G. Kijauskas tarti žodį. Jis 
mus ragino visus atvykti šią va
sarą į Dainavos stovyklą.

A. Puteris pasveikino susirin
kusius ir padėkojo Lemonto at
eitininkų kp. už įteiktą auką. Jis 
pabrėžė, kad visų mūsų ateiti
ninkų pareiga yra skaityti ir 
remti Ateitį.

Gabija Juozapavičiūtė, kvietė 
visus aktyviau įsijungti į darbą 
ir daugiau rašyti rašinėlių ir ko
respondencijų Ateičiai. Lemonto 
kuopos dvasios vadas kun. dr. 
F. Gureckas nuoširdžiai padėko
jo garbingiems svečiams už at
silankymą ir pagerbimą mūsų 
kuopos savo atsilankymu. Pirmi
ninkas A. Razma, visų Lemonto 
at-kų vardu padėkojo visiems 
svečiams, kad atliko tokią ilgą 
kelionę ir aplankė mūsų ateiti
ninkų kuopą. Susirinkimas buvo 
uždarytas sugiedant ateitininkų 
himną.

Lemonto moksleivių ateitinin
kų kuopai, nuo įsisteigimo glo
boja ir vadovauja Elena Raz- 
mienė. Be jos bendradarbiavimo 
ir energijos mes negalėtume eg
zistuoti. Jai didelis ir nuoširdus 
ateitininkiškas ačiū.

Rasa Šoliūnaitė
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(Uwe,<>>
Mielam kolegai ir minties draugui

A. + A.
buvusiam “Kreivų Šypsenų” redaktoriui 

po ilgos neuropsichiatrinės ligos, 
mirus

nuoširdi užuojauta reiškiama buvusio skyriaus redaktoriaus 
skaitytojams.

Jo atminčiai įamžinti, spausdiname sekančią ištrauką iš 
jo atsiminimų.

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ DAŽNAI SLEPIAMAS VEIKIMO 
TIKSLAS — LIETUVĄ IŠLAISVINT (SOCIOLOGINĖ

ANALIZĖ)
Lietuviai veikia. Veikia lietuviai medžiotojai, meškeriotojai, 

namų savininkai, buvę kareiviai, studentai, žurnalistai, dantistai, 
daktarai, inžinieriai, ir t.t. Vienu žodžiu, veikia veik visi lietu
viai. Ir, be abejo, veikia su tikslu.

Tas tikslas — Lietuvos išlaisvinimas. Taip, nors lietuviškų 
organizacijų yra daug, tikslas tėra tik vienas. Pranašas iškel
damas ranką tarė: “Jų bus daug, o jis bus vienas.” Ir taip 
buvo išreikštas skirtumas tarp “daug” ir “vienas”.

Būnant “Ramparts” vyriausiu redaktorium (tai buvo du 
metu prieš man užimant “Kreivų Šypsenų” redaktoriaus vietą), 
mano redakcijos kolektyvas pagrindinai sekė išeivijos veikimo 
būdą. Žinoma, visų organizacijų veikimo neįstengėme susekti, 
nes tai juk yra begalinis darbas. Konstatuojamas faktas yra,
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kad lietuviai begaliniai daug organizacijų tu
ri. Tad tik veikimo apibraižą tegalėjau suda
ryti.

Lietuvių Medžiotojų ir Meškeriotojų Klu
bo tikslas yra, kaip jau turėtų būti aišku, 
padėti Lietuvą išlaisvinti. Tačiau šis tikslas 
yra labai gudriai užmaskuojamas apgaulingu 
veikimu. Ačiū Dievui, mūsų kolektyvas buka
pročių gauja nebuvo ir įstengė nuspręsti, kad 
apgaulingas veikimas yra taikytas šnipams ap
gauti.

Šnipams? Taip, šnipams. Komunistų šni
pai visas duomenis apie lietuvių veikimą siun
čia ponui Brežnevui. Tačiau nei jie nei ponas 
Brežnevas nežino, kad veikimas turi svarbią 
simbolišką prasmę. Pavyzdžiui, ponas Lapuchi- 
nas rašo ponui Brežnevui: “Ponas Mikulis pa
gavo du ežerius Fox ežere”. Ir viskas. O kai 
ši žinelė atspausdinama “Draugo” paskutinia
me puslapyje, kiekvienas susipratęs lietuvis ži
no, jog tai reiškia, kad ponas Mikulis sužve- 
javo du tūkstančius Lietuvos Fondui. Ir vėl 
mes matome kad lapė pasilieka ta pati, ar 
Amerikoj ar Lietuvoj.

Žinau kad atidengiau paslaptį, pasakyda
mas kad Lietuvių Medžiotojų ir Meškerioto
jų Klubas yra tikrai anti-špionažo tinklas, pri
lygstąs Amerikos ČIA. Šis klubas (tinklas) at
lieka naudingą darbą Lietuvos laisvinimo dė
lei, tuo pačiu pasilikdamas nekaltas priešo šni
pų akyse.

Kitas pavyzdys: Kas iš tikrųjų yra 
Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugija? Atsakymą rasime, kai pažvelgsime į jų 
falšyvą veikimą. Draugijos tikslas, nesusipra
tusiai publikai, kaip ir šnipams, paprastai ir 
trumpai yra užtverti tvoras, kad negrai ne
perliptų į Marquette Parką. Bet ką ši drau
gija nuveikia slaptomis yra labai stebėtina. 
Draugijos nariai yra užvedę santykius su neg
rais, hippiais ir S.D.S. nariais, idant išmok
tų jų kariavino metodų. Taip, mano ger
biamas skaitytojau, Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija yra karo mokykla.

Šnipai, tačiau, to nežino; ergo, ponas Brež

nevas to nežino. Kai išauš ilgai lauktas ry
tas, įžygiuos į Vilnių Išlaisvinimo kariuome
nė ir jos eilėse išdidžiai iškėlę galvas žengs 
Marquette Parko Lieuvių Namų Savininkų 
Draugijos karingi nariai.

Lietuvos kariuomenės buvę kareiviai susi
organizavo vien dėl to, kad atitrauktų šnipų 
dėmesį nuo kitų organizacijų. Šnipai atydžiai 
seka juos, stengiasi susekti planus kariniams 
manevrams. Žinoma, manevrų nebus, nes pla
nai sudaryti tik šnipams akis apdumti.

Studentai. Taip, ir jie svarbią funkciją tu
ri. Gal net vieną iš svarbiausių. Nors Lietu
vių Studentų Sąjunga atrodo kaip nusigėru
sių studentų bei narkotikų vartotojų klu
bas, tai iš tikrųjų ne tiesa. Studentai, tai 
atominės ir vandenilio bombos gamintojai. Y- 
ra faktas, kad paskutiniu metu labai mažai stu
dentų gilinasi humanitariniuose moksluose. 
Visi specializuojasi, ruošiasi gamybos darbui.

Bombos gaminimo laboratorijos yra labai 
turtingo lietuvio inžinieriaus bei filantropisto 
rūsyje. Kadangi yra laukiama vieno chemijos 
studento formulės išvedimo rezultatų, gamyba 
laikinai apstingusi.

Čia ne juokai. Nors gali atrodyti kaip fi
nansiškai neįmanomas dalykas, čia nėra juokai.

Militariškai bei ekonomiškai lietuviai išei
viai visai neblogai stovi. Stovi, nes lietuviai 
supranta, jog vien tik darbu tikslai yra pa
siekiami.

Sportininkai irgi neatsilieka. Štai, lietuviai 
krepšininkai į Vilnių nuvažiavo. Jie Vilniaus 
burmistrui įteikė žaidimo sviedinį. Jame burmis
tras rado slaptas instrukcijas tam tikriem rei
kalam.

Neseniai į Lietuvos išlaisvinimo darbą įsi
jungė nauja organizacija — Lapė. Lapė, ne 
Vlikas, kaip šnipai galvoja, visą šį veikimą 
koordinuoja.

Šiuos pavojingus užrašus palieku sekan
čiam Ateities “Kreivų Šypsenų” redaktoriui. 
Jaučiu, kad neužilgo pradingsiu. Per daug apie 
komunistų šnipų veikimą žinau.

Jonas Pakalkiškis
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LIETUVIU STUDENTU PASISAKYMAI LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS REIKALAIS

“Man atrodo, kad Draugas ne draugas, o tikras priešas yra. 
Jis tiesiog iškeikia mūsų, studentijos, laisvės reikalavimus.”

“Siūlyčiau naują vardą Naujienoms. “Senienos” būtų tin
kamesnis vardas, nes spausdinamos žinios keliom savaitėm pa
senusios.”

Ateitis yra visiškas paradoksas. Būtų geriau, jei keistų 
vardą į “Praeitis”, nes ji gaunu tik porai mėnesių praėjus. (2)

“Iš lietuviškų laikraščių tik tiek tegaliu sužinoti, kad Pa
langoje ar kur kitur pasmirdo silkių išdirbimo fabrikas.” (3)

“Neturiu laiko skaityti.” (4).

1. Šiuos pasisakymus iš anglų kalbos vertė A. Pakalniškis, jaun.
2. Aiški melagystė, nes Ateitis visuomet pusmetį vėluoja. ( (Red.)
3. Gaila, kad toks nepatriotiškas jaunuolis.
4. Pasirodo, kad studentas nebuvo išmokęs skaityti, nors lankė 

Chicagos universitetą.

Radikalas: Žmogus, abi kojas tvirtai ore pakabinęs.
Atsargus žmogus: Tas, kurs i abi puses pasižiūri, prieš 

praeinant skersai vienos krypties gatvės.
Skelbimas dykumoje: “Čia paskutinioji benzino stotis. Se

kančios stotys — tai tik miražai.”
Gauta žinia, kad rusai išrado naują dantų pastą. Tai gali 

reikšti, kad rusai pradės girtis, jog jie mažiau “skylių” turi.
Prieš išskrendant j mėnulį, žmogus pirmiau turėtų savo 

kaimyną aplankyti.
Daryk kitiems, kol tau dar nepadarė.
Happiness is being Lithuanian.
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RYTŲ APYGARDOS KURSAI

Pavasariniai rytų apygardos kursai įvyks 
Pattersone, New Jersey, balandžio 12—13 dieno
mis. Dėl informacijų kreipkitės pas p. J. Gailą 
arba pas p. K. Kudžmą, per savo kuopos globė
jus.
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Galvosūkis Nr. 2

NAIMSKA
______ Q_

TASITEI ____ o__
GAVAANS

o_____
TIMAS ES _Q_____

__š__

Ateife skelka 

konkursų.

?ši sri-Hs lietuvių

Riis

Tai nusiųsk

I Nejaugi..

Į Tai kas man darbo?

I (Je. 'Daba*- poli+inius 
j mokslus,.

Taip. BeV nieks mano 
karibakūyų nespaus-

9*. draW carol.

Iš šių raidžių mišinių sudarykite keturis 
lietuviškus žodžius. Keturias apverstąsias raides 
sunaudokite penktam žodžiui sudaryti.

Galvosūkis Nr. 3
Iš šių raidžių galima sudaryti penkiasdešimt 

etnografinių (Vilniaus srities ir Rytprūsių) Lie
tuvos apskričių vardų. Apskričių vardai yra 
kilmininko linksnyje, pav., PAKALNĖS. Ap
skričių vardai yra surašyti arba horizontaliai 
arba vertikaliai.
IjINOIČNEVŠVILKAVIŠKIO 

BSONOPUDIPAZUALYTAUSK 
ROIČVINALALATSONEMŠAU 
EGŽEALEREGAREGARDINOD 

SNEITKPKIEŠANISRUTĖSR 

LIVDSAUIKGISOVELUNOSA 
ATEAULLEOINUSSUVALKlįG 
UENLGNAMSIjO------------TRAKIU
JRAADITIIjJIDZALyiESA 
OKPMAOSOŠAKių-----ONUAKN
SODĖPIALKLYDOSIjILUAIŠ 
MAŽEIKIUSTAURAGĖSSSST 

lį I N IESARĖLABGUVOSEĖVE 
OIKŠIKORTGALDAPĖSMŽYL 

K E D A I N I U U S Ė N I B M U G B L R S 
UKMERGĖS L (čf Ė N L A K A p) O III 

EISIŠKIUISČIUTINOSTUIJ 
SUAINLIVŠSĖLOPMAJIRAM

Galvosūkio Nr. 1 Atsakymai
Skersai: 2. Kreivos. 7. Paketas. 9. Dantis. 

11. Mielas. 13. Susegu. 14. Delsti. 15. Laivą.

Tūri, Turbaf dar 
prie's ka 

protestu* ?
| kad ai—<

Turi i 8 ko pasijuokt-?
.. . ,. . | Bet man «—
Nupiešk karikatūrų

Ir nusiųsk jų Ąkitiai.
I '.‘J.

Premijos: ATEITIS spausdins geresnias karika
tūras, o gale metų išrinksime pačias geriausias, 
ir tada sugalvosim kiap jas premijuoti. Jeigu 
trūksta minčių, siūlome šiuos antrašus kuriems 
reikia karikatūrų (cartoons):

“Bet profas liepė išdėstyti to darbo per
spektyvą.”

“Manai kad suras?”
“Jis man sakė, ‘Labai greitai’.”
“Ar tuoj ateisi?”
“Inteligentiškumas reiškia...”
Tarp begalių kitų, siūlom ir šias temas: Lie

tuviškas punktualumas, susirinkimai šaukiami 
paskutinę minutę, kandidatai keliami į studentus, 
studentų perėjimas j sendraugius, stovyklų ko
mentarai ar kita vadovybė, žodingi kalbėtojai... 
Karikatūras siųskit redakcijos adresu.

Žemyn: 1. Eilėraščiai. 2. Kepti. 3. Sėsti. 4. 
Pienas. 5. Bailys. 6. Ledas. 8. Mesti. 10. Saulž. 
11. Madas.
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MES TURIME SPORTUOTI

Mes turime sportuoti. Dažnai sportas lieka 
nesuprastas. Neretai lietuvių tarpe sportuojan
tis jaunimas laikomas prastesniu nė tas, kuris 
praleidžia savo laisvalaikį muzikos, baleto ar 
kitos pramogos srityje. Šis sporto reikšmės ne
supratimas rodo mūsų nemažą pedagoginį 
trūkumą.

Daugumas tų tėvų ir suaugusių, kurie ne
simpatiškai žiūri į fizinį lavinimą, yra ant 
silpnų pedagoginių bei logikos pagrindų. Štai 
sakoma, jog sportas yra tik žaidimas, todėl 
sportas tinka tik vaikams (arba tiems suau
gusiems, kurie neturi “gudresnių” užsiėmi
mų). Todėl tėvai dažnai vaikus liedžia į muzi
kos, baleto pamokas, bet visai kitaip žiūri į 
sportą—neretai trūksta net gero žodžio, ar 
cento....

Kodėl reikia fizinio lavinimosi? Ar gali bū
ti iš jo kokia nauda? Ar tai neatstumia jau
nimo nuo mokslo?

Fizinio auklėjimo reikia visiems: ypatingai 
reikia jo ateitininkams, kurie bando išvystyti 
pilnas asmenybes, pilnutinį žmogų. Dievas da
vė kūną nuo kurio sveikatos priklauso proti
nės jėgos, o ne vienu atveju ir dvasinė iš
tvermė.

Fizinio auklėjimo tema yra rašęs ir St. Šal
kauskis. Jis rašė: “Norėdamas tapti energin
gu veikėju, ateitininkas privalo visų pirma 
susirūpinti ta fizine kultūra, kuri išlavina tvir
tą kūną, paslankų tarnauti aukštiems gyve
nimo tikslams.” (Ateitininkų Ideologija)

Nežiūrint šio raginimo, kiek iš mūsų a- 
teitininkų kreipia dėmesį į fizinį auklėjimą? Ar 
bent viena kuopa, draugovė įtraukia sportą 
įsavo metinę programą? Kai organizuojama sto

vyklas, ar valdybos neignoruoja fizinio auklė
jimo klausimo? Ar ne svarbesne laikoma vaka
rinė programa?

Yra tekę pastebėti daug stovyklų, kuriose 
buvo balansuota sporto programa. Vi^a stovyk
la tampa tada gyvesne ir linksmesne. Po ryti
nės mankštos niekas pamaldose nežiovauja. 
Deja, dažnai ir ta menka sporto programa iš
metama iš dienotvarkės, nes nėra kam vado-

sportas
vauti. Stovyklautojai negali atsikelti laiku, kiti 
skundžiasi, kad mankšta nuvargina, nėra lai
ko ir t.t.

Stovyklose, kur sportinės programos nėra 
ir valdyba nedrįsta įvesti rytinės mankštos, ar 
tas “sutaupytas” laikas yra išnaudojamas? Ne. 
Atrodo, kad tas laikas paliekamas tik ištižimui 
bujoti. Vietoje rungtynių švilpuko girdisi radi
jo garsai, vietoje sveiko nuovargio matyti su
rūgę stovyklautojai be ūpo ir energijos. Ar ne
vertėtų paklausyti St. Šalkauskio?

Kas yra tas sportas, kurį reikėtų siūlyti 
mūsų jaunimui?

Lietuvių Enciklopedija apibrėžia sportą 
kaip “visapusiškam organizmo lavinimui skir
ti žaidimai, pratimai, įvairios varžybos; nuo
seklus ir nuolatinis fizinių ir dvasinių žmo
gaus galių plėtojimas varžybiniu lenktyvnia- 
vo metodu... siekiant aukščiausio rezultato.”

Svarbu atsiminti, jog sportas, kaip ir kitos 
auklėjimo šakos, yra tik priemonė. Šios prie
monės tikslas yra fizinio tobulumo siekimas 
pagrįstas asmeniškais gabumais, atsiekti to už
sigrūdinimo, kurio reikalauja jaunas kūnas ir 
gyvenimas. Laimėjimas ir pralaimėjimas spor
to aikštėje ugdo jaunuolį gyvnimo kovai. Lai
mėtojo kuklumas, pralaimėtojo pripažinimas 
priešininko geresniam pasiruošimui ir pasiry
žimas ateityje kovoti atkakliau — tai yra svar
bios pamokos, kurias sportas suteikia dažnai 
geriau nė knygos.

Šalia charakterio ugdymo, tvarkinga spor
tinė programa žadina kūno sveikatą, be kurio 
net ir geriausias protas lieka bereikšmis. Gal
būt čia geriausias pavyzdys yra jėzuitų vie
nuolynų sporto programa. Novicijate jaunieji 
jėzuitai praleidžia kelias valandas kiekvieną die
ną sporto aikštėse. Ar nevertėtų mums iš jų 
pasimokyti?

Kaip ir visi kiti užsiėmimai, kaip ir kitos 
priemonės, taip ir sportas gali tapti tikslu, o 
ne priemone. Taip atsitinka tada, kada yra 
prarandamas žmogaus auklėjimosi tikslas. A- 
teitininkuose yra ta pilnutinio žmogaus sąvoka; 
(Nukelta į viršelio 3 psl.)
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ATODRĖKIS -
* ■ ■ ■ • ’ft,-.-.;

Artinosi pavasaris —
Padangėse
Dangėsi debesys, 
Lyg liauni avinukai. .
Pažliugo ; ~
Žliūgėmis keliai, 
Lyg išverktos kalinio akys, 
(o toliuose riedėt sustojo 
anglies traukinukai...)
Ir rodėsi, kad jau pavasaris ateis... < ■ ■ '

Žiema sugrįžo: ?' .
Rausvai rytus nudažė saulė
(O gal tai buvo tik apgaulė?) ii•: . >
Sutrupinti atolydy ledai
Sustingo upės vagoje, H
Pravirko vėl varpų veidai
Apleisto bokšto angoje. <

<< Trupėjo traškomas smūtkelis, . m :

Užlūžo motinos malda prie kelio. •
Traškėjo vėl vagonų ratai,'
Ir liko tėviškėj siratos. n; : ■...
Sugniužo žiedas pakely — ' : ! ? '

s O, Kaliny, kiek tu iškęst gali! ;
— Juozas Vilaikis
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® Ata'ties
Į^pinduliĄj

Nuotyk ių iešk otojai
E. Bradūnaitė

Lauke brėško. (1) Saulius apsivertė ant 
kito šono ir jau buvo pasiruošęs vėl kie
tai užmerkti akis ir grįžti sapnų karalys
tėn. Bet staiga atsiminė, jog šiandien šeš
tadienis. Šeštadienis. Toji ilgai lauktoji die
ną pagaliau atriedėjo. Visas iegas dingo ir 
Saulius šoko iš lovos, lyg būtų šaltu van
deniu apipiltas.

Greitai nusiprausė, apsirengė ir nudul
kėjo^) į virtuvę. Mama jau buvo atsikė
lusi ir ruošė pusryčius. Saulius greitai iš
maukė (3) pieno puodelį, surijo du blynus 
ir padėkojęs mamai už pusryčius, išdūmė 
(4) pro duris. Mama nespėjo nei paklaus
ti kur jis lekia. Bet Saulius greitai susi
prato ir grįžo jai priminti, jog šiandien 
šeštadienis ir jis su Kęstučiu eis ieškoti 
nuotykių. Mama nusišypsojo ir tik liepė 
būti atsargiems. Jau ji buvo pripratus prie 
savo sūnaus nuostabių užsimojimų(5) ir 
šitas nuotykių ieškojimas buvo jojo pasku
tinis išmislas(6).

Gatvės dar buvo apytuštės(7). Bet kur- 
ne-kur jau buvo praskleidžiamos(8) lan
gų užuolaidos ir mieguistos akys greitai 

prisimerkdavo laikinai (9) apakintos saulės 
spindėjimu. Saulius, linksmai švilpauda
mas, sparčiai(lO) žingsniavo Kęstučio na
mų link.

— Kad tik jisai jau būtų atsikėlęs, — 
galvojo Saulius, — kitaip belaukdami, kol 
jis išsiruoš, tikrai daug laiko sugaišime. 
Bet artėdamas į Kęsto namus pamatė, kad 
draugas jau sėdėjo ant laiptų ir žaidė su 
savo šuniuku Sargiu. Draugai pasisveiki
no ir abejingai žvilgterėjo vienas į kitą.

— Ar nebijai? — paklausė Kęstas.
— Kas, aš? Nekvailiok, aš nieko ne

bijau! O tu?
— Aišku, kad ne, — atsakė Kęstas, — 

aš tik maniau gal tu apsigalvojai, kad gal 
būtų geriau palaukti kito karto. Nors man 
pačiam atrodo, kad puikesnės dienos, kaip 
šiandien nebus. Na tai ką? Einam?

— Einam, — atsakė Saulius ir abu 
dvylikmečiai pasileido bėgti takeliu, kuris 
vedė į netoli esančią giraitę. Pribėgę miš
kelį, jie apsidairė ar niekas jųjų neseka ir 
greitai spruktelėjo (11) į tamsų ąžuolyną. 
Nors dabar miškelis nebuvo labai dide-
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lis, bet žmonės pasakodavo, jog kadaise čia 
buvo tikra giria. Tik laikui bėgant žmo
nės pradėjo ją iškirsti. Šiandien joje riog
sojo (12) seni išsišakoję ąžuolai, kurių 
tankios viršūnės nepraleisdavo nė vieno 
saulės spindulėlio.

Berniukai pribėgo prie pačio didžiausio 
ąžuolo, kuris stovėjo giraitės vidury. Iš po 
artimiausio krūmo išsitraukė ilgą storą vir
vę, permetė ją per ąžuolo žemiausią ša
ką ir greitai užsirangė( 13) į viršų. Dar 
kiek palypėję, pasiekė savo pasistatytą na
muką. Jie visą mėnesį dirbo, kol pagaliau 
visas lentas tvirtai sukalė. Jame jie laikė 
visus savo reikalingus įrankius: kastuvą, 
virves, žvakes, rankinę lemputę, o svarbiau
sia — savo nuotykių užrašų knygutę. Tą 
knygutę jie buvo paslėpę medinėje dėžu
tėje, kurią užrakindavo, o raktą Saulius ne
šiojosi pasirišęs po kaklu.

Draugai įlindę į savo namuką, pir
miausia patikrino ar viskas savo vietose. 
Pamatę, kad niekas nepajudinta, atsiduso 

ir pradėjo tartis, kas jiems bus reikalinga 
pasiimti. Kęstas paėmė virvę ir kamuolį 
šniūro. Taip pat į kišenes įsidėjo dvi žva
kes. Saulius pasiėmė rankinę lemputę ir, 
atsirakinęs medinę dėžutę, išsiėmė dieno
raštį. Paėmęs knygutės viršelį į abi ran
kas, jis ją apvertęs pakratė ir ant žemės 
iškrito nedidelis, per pusę perlenktas pa
geltęs popieriaus lapas. Nė žodžio netar
dami, jie ištiesė lapą ant žemo staliuko 
ir abudu pritūpę ilgai studijavo keistą 
braižinį (14).

—Čia tikrai turi būti pogrindžio(15) 
planas, —tarė Saulius.

— Sutinku, — atsakė Kęstas, — bet 
kur tas paslaptingas įėjimas? Mes tos pi
lies griuvėsius jau kaip reikiant išniukš- 
tinėjom(16) bet be jokio pasisekimo. O 
kad galėtumėme tą mįslę įspėti. Tu ją už
rašei kai mums senis Dirda ją minė, ar ne? 
Perskaityk dar kartą.

Saulius atsivertė knygutę ir, pavartęs
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kelis puslapius, tarė:
— Aa, turiu. Klausyk: Pirmas saulės 

glamonėtas, paskutinis šešėlių pirštais ty
rinėtas, arčiausias prie žvaigždžių, toli
miausias nuo gelmių(17).

— Mums tik reikia atspėti apie ką čia 
kalbama. Senis Dirda buvo tikrai įsitiki
nęs, kad tas, kuris atspės šią mįslę, galės 
labai lengvai atrasti įėjimą į slaptus pože
mius. Bet nors užmušk, niekaip negaliu 
šio galvosūkio įspėti.

— Man ir neaišku, — atsakė Saulius, 
— bet einam. Galėsim galvas pasukti, kai 
prieisim piliakalnį.

Abu draugai išlipo iš seno ąžuolo ir 
dar kartą apsidairė ar niekas jųjų neseka, 
pradėjo eiti seno piliakalnio link. Papėdė
je Saulius pasiūlė atsisėsti ir pasilsėti. Jis 
išsitraukė knygutę ir žemėlapį ir ilgai žvilg
čiojo tai į žemėlapį, tai į piliakalnį. Kęs
tas šniukštinėjo netoliese. Staiga Sauliaus 
veidas visas nušvito, pašokęs pribėgo prie 
Kęsto ir pagriebė jo ranką.

— Na, brolyti, sveikink mane. Aš tik 
ką išnarpliojau(18) mįslę! Tas įėjimas tu
ri būti pačioj kalno viršūnėje. Pagalvok, 
Kęstai, tekanti saulė pirmiausia apšviečia 
pačią aukščiausią kalno vietą, o vakare 
ilgėjantys šešėliai paskutiniai pasiekia pli
ką aukštumą. Kalno viršūnė — aišku ar
čiausia prie žvaigždynų. O jeigu tenai pra
sideda laiptai į požemį tai nuo tos vietos 
ir bus ilgiausias kelias, nes įėjimas, būda
mas pačioj viršūnėj, ir bus tolimiausias 

' ritiO tikro pogrindžio gelmių.
— Sveikinu! — šūktelėjo Kęstas, jau 

pradėdamas bėgti į viršūnę. Ją pasiekę 
abu buvo taip uždusę, (19) kad turėjo pri
sėsti ir atgauti kvapą. Apsidairė. Aplinkui 
vien tiktai griuvėsiai ir visa viršūnė ak
menimis nusėta. Tikros žemės ar žolės nie
kur nematyti. Kęstas tuoj pat apskaičiavo, 
kur turėtų būti piliakalnio aukščiausia vie
ta ir pradėjo kilnoti užgriuvusius akme
nis. Saulius prisistatė talkon ir abu drau
gai pradėjo akmenis ridenti pakalnėn. Stai
ga, Kęstas suklupo ant visų keturių ir iš 
džiaugsmo net suriko.

— Sauliau, žiūrėk, koks keistas plokš

čias akmuo. Dedu galvą, jog po juo ir bus 
ta anga (20) į požemius. Eikš, padėk, ban
dykime pajudinti.

Abudu gerai įtempė visas jėgas ir, su
skaičiavę iki trijų, vienu mostu apvertė ak
menį ant kito šono. Bet čia draugai la
bai nusivylė. Po akmeniu buvo tiktai juo
da drėgna žemė ir keli sliekai, kurie grei
tai sulindo giliau į purvo sluoksnį.

— Na, Kęstai, duok galvą nukirsiu, 
nes buvai tikras, jog čia bus toji anga. O 
dabar, matai — nieko.

— Nevaizduok mandrą(21). Man ro
dos, jog tu neva mįslę įspėjai. Na, gudra
galvi, gal dabar prisipažinsi, jog pats klai
dą padarei?

— Palauk, palauk, nesipykim. Reikia 
vėl viską pergalvot. Nors aš esu tikras, 
jog mįslę įspėjau. Čia kažkas netvarkoj, — 
tarė Saulius, kildamas nuo žemės. Bet iš 
pykčio ėmė ir gerai spirtelėjo šalia gulin
tį mažą akmenuką. Akmenėlis pasišokinė
damas leptelėjo(22) tiesiai į jųjų atideng
tą vietelę.

— Ar girdėjai, — pusbalsiu sušnabž
dėjo Kęstas.

— Ne, nieko negirdėjau, — atsakė Sau
lius ir bailiai apsidairė aplinkui.

— Nesidairyk, o žiūrėk čia. Kai tas ak
menėlis pataikė šion vieton, man pasiro
dė, jog išgirdau kažkokį aidą, tokį, kokį 
išgirsti, kai tukseni tuščią dėžę ar bet ko
kią tuštumą.

Abudu vėl greitai priklaupė ir pradėjo 
žarstyti žemę. Ir iš tikrųjų žemės buvo tik 
plonas sluoksnis, o po ja buvo matyti sto
ros, jau šiek tiek papuvusios lentos. Drau
gai tuoj suprato, jog čia ir bus tas ilgai 
ieškotas įėjimas. Dar daugiau pažarstę že
mės, apčiuopė (23) seną varinę rankeną ir 
abu, tvirtai įsikabinę, pamažu atkėlė jau 
ilgai niekieno nejudintas duris.

Jųjų uoslę(24) užgavo gilios senovės 
kvapas. O prieš akis — bauginanti kalno 
žiotis (25) ir pilki mūriniai laiptai, kurie 
vedė tiesiai į jos tamsias gelmes.* * *

Mieli skaitytojai,
.Šio nuotykio aprašymą mes šį kartą čia
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(Putinas, atkelta)

Šokėjas:

Gerai. Mudu esam abu pasirengę.
Tegu tą užuolaidą juodą nudengia! 
Užgrok man Sen Šanso 
Danse macabre.

♦ * ♦

Nuo savo romano Altorių šešėly pasi
rodymo, aštuoni metai prieš Lietuvos oku
paciją, Vincas Mykolaitis-Putinas buvo 
pripažintas subrendusiu rašytoju. Nors 
jis manė, kad po okupacijos jam neilgai 
likę gyventi, jis išgyveno iki 1967 metų 
birželio mėnesio ir mirė Kačerginėje, ku
rorte ant Nemuno krantų, sulaukęs 74 
metus.

(Sportas, atkelta)

ją tik reikia pritaikyti ir atsiminti.
Jeigu ateitininkai vėl atkreiptų atitinkamą 

dėmesį “fizinei kultūrai”, kaip tai buvo daro
ma prieš penkiolika metų, jie vėl galėtų su
teikti sveikos dvasios ir lietuvių sporto sąjū
džiui, kuris jau ilgus metus merdi.

Senovėje, kai Graikija buvo kultūros širdis, 
gimė tikra fizinės kultūros sąvoka. Buvo tiek 
vertinama sporto idėja, kad tie miestai, ku
rių sportininkai laimėdavo olimpiniuose žai
dimuose, nugriaudavo dalį savo pilių sienų — 
sakydami, kad turint tokių vyrų, pilis yra sau
gi ir be sienų.

Tai idėjai plėsti prezidentas J. Kennedy įs
teigė J.A.V sporto atsinaujinimo sąjūdį. Kaip 
ir visi civilizuoti kraštai, taip ir Amerika jau
čia, kad yra būtina piliečiams sporto svarbą 
jaunimo auklėjime priminti.

Ar nebūtų laikas ir mums jau apie tai 
pagalvoti?

ir baigsime. Kas toliau atsitiko Kęstui ir 
Sauliui, paliksiu jūsų pačių vaizduotėms 
sugalvoti. Siūlau jums pasiklausti tėvelių 
apie Lietuvos senovės pilių požemius: Kaip 
jie atrodydavo? Kam jie būdavo naudoja
mi? Kodėl jie būdavo taip suplanuoti, kad 
paprastas žmogelis, nežinodamas teisingų 
posūkių, labai lengvai galėdavo juose pa
simesti? Ir kodėl įėjimo paslaptis būdavo 
dažnai surišta su mįslėm arba burtais?

Sužinoję daugiau apie šitokius pože
mius, pagalvokite kokie nuotykiai galėjo 
nutikti Sauliui ir Kęstui, kai jie pagaliau 
nusileido į piliakalnio pogrindį. Tada atsi
sėskite ir man greitai parašykite. Jeigu jūs 
atspėsite, tai kitam Ateities numery ats
pausdinsime jūsų aprašymą. Tad lauksiu 
jūsų greito atsakymo.

P.S. Taip pat bandykite panaudoti kiek 
galima daugiau šiame aprašyme panaudo
tų jums naujų lietuviškų žodžių.

ŽODYNĖLIS

1. brėško — švito (lauke švinta prieš pat 
saulės patekėjimą)

2. nudulkėjo — greitai nubėgo
3. išmaukė — išgėrė
4. išdūmė — išbėgo
5. užsimojimų — planavimų
6. išmislas — išsigalvojimas
7. apytuštės — pusiau tuščios
8. praskleidžiamos — atitraukiamos
9. laikinai — trumpam laikui, neilgai
10. sparčiai — greitai
11. spruktelėjo — staiga nubėgo
12. riogsojo — stovėjo
13. užsirangė — užlipo
14. braižinį — nupieštą statybos planą
15. pogrindžiai — požeminiai slapti urvai 

ir tunelis (dungerous underground pas
sages and tunnels)

16. išniukštinėjom — apžiūrėjom
17. gelmių — gilumų
18. išnarpliojau — išaiškinau, įspėjau
19. uždusę — pritrūkę kvapo
20. anga — skylė arba ola, per kurią įei

nam į vidų
21. mandrą — įsivaizduojantį išminčių
22. leptelėjo — nukrito
23. apčiuopė — rankomis apgraibė
24. uoslę — kūno dalis per kurią užuo

džiama — nosis (the sense of smell)
25. žiotis — anga (20)
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ZYGIS ATEIČIAI

Šiais metais MAS CV rengiasi visose stovyklose suruošti ŽYGI 
ATEIČIAI. Visi moksleiviai, kurie važiuos į vasaros stovyklas tu
rės susirasti žmones, kurie bus rėmėjai (sponsors). Jie turės su
mokėti sutartą sumą pinigų už stovyklautojo nueitą mylią. Pav. 
einama 25 mylios iš viso. Stovyklautojas susiranda prieš atvažiuo
damas du arba tris rėmėjus, kurie jam moka pav. 25 centus arba 
dolerį (jau gerai!) už kiekvieną nueitą mylią. Gale stovyklos pri
stato užantspauduotus lapelius su įrodymais, iš stovyklos vadovų, 
kad stovyklautojas tikrai tiek mylių nuėjo. Visi pinigai prisiun
čiami centro valdybai. Tada vsikas ATEITIES žurnalui. Prašome iš 
anksto ruoštis! 4®®*

MAS KUOPŲ METINĖS ŠVENTĖS

Toronto.......................................
Grand Rapids............................
Montrealio.................................
Cicero ...........................................
Chicagos (Lipniūno) . . .
Hamiltono...................................
Rytų Apygardos (Putnae) . .
Rochesterio.........................
Racine (Wise.)...........................  

balandžio . . . 19-20 d. 1969 m.
balandžio..............20 d. 1969 m.
balandžio.............. 27 d. 1969 m.
kovo...................... 16 d. 1969 m.
gegužės.................2-4 d. 1969 m.
gegužės.................3-4 d. 1969 m.
gegužės................... 4 d. 1969 m.
gegužės..........10-11 d. 1969 m.
gegužės...................18 d. 1969 m.
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