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APIE ŠIO NUMERIO VIRŠELI. • • Gėlės pa
kėlė savo puošniąsias galvas aukštyn — saulėn
ir švieson. Jas glamonėja švelnus pavasario vė
jelis ir aplanko darbščiosios bitės.
Motinos rankose iškyla amžinasis grožis ir
gėlė — Dieviškasis Kūdikis ir viskas jungiasi
harmoningon krikščioniškon vasarinėn giesmėn.
Šiton giesmėn, tartum simfonijon, jungiasi ir
lietuviška šeima, sekdama Dieviškąjį Kūdikį ir
Motiną.

ŠIAME NUMERYJE tema: Jauna lietuviška
šeima. Tai temai skirtuose trijuose straipsniuose
pasisako jauni, dabar lietuviškas šeimas augi
nantieji žmonės. Pašnekesy su Kamantų šeima
matome kaip faktinai sprendžiamos tos proble
mos, kai šeima gyvena priemiesty, toliau nuo
lietuviškų bažnyčių ar mokyklų (psl. 129).
Psichologas Romualdas Kriaučiūnas rašo laišką,
kuriame jis asmeniškai ir praktiškai pasisako,
kas liečia sociologų teorijas etniško auklėjimo
klausimu Amerikoje ir kaip jis tas problemas
sprendžia kaip tėvas (psl. 126).

Dr. Justinas Pikūnas pedagogiškai-psichologiškai
svarsto lietuvių kalbos ugdymo problemas vai
kuose. Jis pateikia sąlygas, kurios reikalingos,
LI r.
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kad vaikas teisingai ir švariai kalbėtų lietuviš
kai, tuo nenukentėdamas ir anglų kalboje
(psl. 133).

Iš šokio pasaulio, Aldona Valeišaitė, viena mo
dernaus šokio lietuviuose pradininkė, išdėsto
baleto “Jūratė ir Kastytis” pliusus ir minusus
(psl. 144).

DIDŽIOJI NUOTRAUKA VIDURY... Toly
paskendęs apsiblaususio miesto namas; sunkiai
ir ramiai atsiveria didmiesčio bažnyčios durys.
Motina nurodo vaikui pirmuosius žingsnius,
kur jis gali surasti ramybės ir buities pradą. Jį
jie tikisi surasią tylioje vienišumoje... už sun
kių, juodų durų.
SEKANČIAME NUMERYJE, kunigas, jo dar
bai ir rūpesčiai. Kokia lietuviškos parapijos pa
dėtis, kai ją įsteigę lietuviai praturtėję išsikelia
į priemiesčius? Daugelis šių problemų išryškėja
pašnekesyje su tokios parapijos klebonu, kun.
Urbonu.
Lengvesniu tonu, Aleksandras Pakalniškis pa
pasakos tikrą naktinį atsitikimą Dainavoje.

Su rugpiūčio numeriu taip pat pradedame li
teratūrinių žaidimų ir galvosūkių seriją.

OS

■' ■ ’ inE

M /U 2 ŽYDO
BT IOTEKA

125

4

Jauna lietuviška šeima
Gal iš karto ir neaiškus toks pasaky minė jo dalis, jis atvirai išsako kiek lie
mas. Tačiau paneigti negalime — auga tuvybės suvokimas pas jį patį, ir bend
nauja lietuviškų šeimų karta. Sutinkame rai jaunuosius, yra pasikeitęs. Tikimės,
— ją apibudinti gali būti nelengva. Dėl kad jo pastabos, kaip jis pats pažymi,
to sakome labai bendrai, jog tai šeimų sukels diskusijas. Romualdas šiuo metu
karta, kurią sukuria jaunimas užaugęs iš yra Federacijos valdyboje, ir profesiniai
reiškiasi kaip psichologas.
eivijoje, o ne tėvynėje.
Toliau yra pasikalbėjimas su jauna lie
Betgi nelabai yra svarbu kaip ją api
budintume, svarbiau yra paklausti, kaip tuviška šeima — Vytautu ir Aldona Ka
išgyvena ši jaunų šeimų karta lietuvybės mantais. šios šeimos vaikai jau yra mo
klausimą? Kas jai yra lietuviška tikrovė? kyklinio amžiaus. Kaip matome, tada pra
Kokį rūpestį jai sukelia lietuvybė? Šie sideda tikrieji rūpesčiai.
klausimai nemenki, nes mes čia kalbame
Paskum patiekiame Justino Pikūno
apie kartą, kuriai Lietuva nėra džiaugs straipsnį apie lietuvių kalbos mokymą šei
mingos praeities šalis. Ji Lietuvą apleido moje. Suprantame, tai problema, kuri kar
dar jaunutė būdama, arba jos nėra ma toms nesiriboja. Todėl manome, kad vi
čiusi.
siems bus įdomu pasiskaityti, kas reikia
Daug yra apie šeimas kalbėta. Tačiau daryti, idant vaikas išmoktų lietuviškai,
iki šiol permažai yra susidomėta jauno ir sužinotų, kokie tėvų ir vaikų santykiai
sios šeimos ypatinga padėtimi, ir su ja šį mokymo procesą gali paveikti. Daugu
susijusioms problemoms. Idant tą dėme mai mūsų Justinas Pikūnas yra žinomas
sį sužadinus, ši Ateitis ir yra skiriama kaip Federacijos Vadas, tačiau jis yra ir
jaunajai šeimai.
žinomas psichologas. Neseniai buvo išleis
Pirma pateikiame Romualdo Kriaučiū ta jo nauja knyga, Human Development:
no laišką Ateičiai (rašytą Algiui Norvi A. Science of Growth, McGraw-Hill,
lui). Nors ir Romualdui lietuvybė yra es 1969).

as
Mielas Algi,
Prieš keletą dienų gavau Tavo laišką kos spaudimui pasipriešinus? Tikiesi apie
prašant parašyti rašinį apie jauną lietu porą tūkstančių žodžių, o man (ir dauge
višką šeimą kitataučių aplinkoje. Sutinku, liui skaitytojų) tai jau labai ilgas rašinys.
kad yra daug lietuviškų šeimų, kurios no Sunku rašyti, bandant pramatyti ateitį.
ri tokiomis ir likti. Klausi, kaip tai pa Vietoje straipsnio parašysiu ilgesnį laišką.
darius aplinkoje, kuri tautinei šeimai yra Jei jį išspausdinsi, gal kas atsakys ir iš
aiškiai nepalanki. Užsimeni ir apie recep to išsivystys dialogas. Dialogas ypač šiais
tą: Kas pozityvaus darytina, kad aplin laikais madoje.
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Tavo laišką paėmiau iš namų per pie
tų pertrauką, o grįžęs darban iš lentynos
traukiau Christensen redaguotą Hand
book of Marriage and the Family. Gal
ten ką apčiuopiamo rasiu, nes man jau
kiau kalbėti pakišant vieną kitą faktą.
Skyriuje apie kultūrinį įvairumą keletą
paragrafų pamesta ir tautinėms grupėms.
Tarp kitko ten dėstoma, kad tarp save
izoliavusiųjų bendruomenių (pvz., Amish,
Hutterites) ir didmiesčio katile betirps
tančių grupinių savitumų, randama trys
dėmesį atkreipiantys junginiai. Tai socia
linė klasė, tautinės-religinės bendruome
nės ir rasinės grupės. Nors tautinės ir re
liginės grupės suplaktos krūvon, bet joms
vistiek mažiausia vietos tepaskirta. Vienas
autorius pritariančiai konstatuoja, kad
kaikuriais atvejais tautinės bendruome
nės spėjo susiplakti su anglo-amerikiečių
mase vienos kartos bėgyje. Dauguma, ta
čiau, nėra tokie lankstūs, taip, kad jiems
reikia dviejų generacijų taip vadinamam
kultūriniam prisitaikymui
(lietuviškai
šnekant, nutautėjimui), nors tautinių sen
timentų užsilieka ir po to. Su laiku bal
tosios rasės tautinės mažumos įleidžia
šaknis anglo-amerikiečių kultūroje ir jos
palaikomose grupėse. Kaip matai, tą pri
sitaikymą bandoma vertybe padaryti. Tau
ir man tas prisitaikymas implikuoja išsi
žadėjimą, išdavimą ar paprastą ištižimą.
Mums buvo skiepijama, kad dorybė yra
kaip tik nepaklusnume visoms aplinkos
įtakoms. Kaip ten bebūtų, pritarimo sa
vam galvojimui amerikiečių socialoginiuose veikaluose nesitikėkime.
Gal Tau įdomu, kaip tautinių mažumų
reikalas atrodo skaičiuos ? Federalinės val
džios daviniais, 1960 metais J.A.V-se 79
proc. visų krašto baltųjų buvo gimę iš
šiame krašte gimusių tėvų. Reiškia, liku
sieji 21 proc. turi jau storesnį tautinį pa
mušalą. Iš pastarųjų, 15 proc. turėjo vie
ną arba abu tėvus, gimusius užsienyje.
Gi likusieji 6 proc. buvo patys užsieny
je gimę. Kitais žodžiais tariant, kas penk
tojo šio krašto baltojo gyventojo arba pa
čio užsienyje gimta, arba turėta bent vie
ną iš tėvų ten gimusių. Išvertus į mili
jonus, gauname 37,800,000 žmonių masę!
Iš jų beveik vienuolika milijonų vienos ar
kitos rūšies dypukai. Juoda-balta sąvoko-

Dr. Romualdas Kriaučiūnas

mis kalbant, Amerikos gatvėmis vaikšto
(greičiausiai važinėja) beveik dvigubai
daugiau “užsieniečių” negu juodosios ra
sės žmonių. Tautinės grupės tarp savęs su
siskirstę, o be to jiems daugiau pagundų
tapti “amerikiečiais”. Juodieji, ilgą laiką
irgi bandę tame anglo-amerikiečių katile
pasiskandinti, šiomis dienomis vis dau
giau kalba apie savitos tapatybės ugdy
mą ir iš to išplaukiantį kūrybinį atsisklei
dimą. Kaip tautinės mažumos, menkaver
tiškumo jausmo užgultos, bando save už
tušuoti, taip juodieji stengiasi savo skir
tumus užakcentuoti. Nėra klausimo, kad
pastaroji strategija turėtų būti mums la
bai gerai pažįstama.
Grįžęs namo varčiau Girniaus Tautą ir
Tautinę Ištikimybę. Ten rodos, daug kas
sistematiškai išdėstyta, apkalbėta, išsvarstyta Tavo keliamu klausimu. Tiesa, nekal
bama skaičiais, bet užtat mintyjama. Kaip
nekartą praeityje ir vėl galvoju: kaikuriomis temomis tiek daug prirašyta, pri
kalbėta, prisakyta, tačiau vis laukiama ko
nors dar kitokio, arba ir to paties, bet
kitais žodžiais. Tokiu atveju blyksteli šė
toniška mintis trokštant, kad visos spaus
tuvių mašinos keletai metų pavirstų į nie
ką. Gal tada šimtai knygų ir tūkstančiai
žurnalų, berenką dulkes knygų lentynose
ar pelėsius rūsyje, būtų iš naujo atrasti.
Kad ir toje pat “Ateityje” yra buvę bran
džių rašinių, bene nesugrąžinamai likusių
praeityje. Jei šiuose žodžiuose jauti tam
127
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tikrą nuovargį, pro šalį neprašovei. Nebe
spėju pasivyti skaityme ir tiek.
Kaip jau užsiminiau, sociologai teigia,
kad emigrantai buktai neišvengiamai iš
nyksta. Iš tėvynės atsineštą veiklą seka
abejonės, po to prisitaikymas ir galop iš
nykimas. Rodytųsi, kad viskas tėra laiko
klausimas. Iš deterministinio pesimizmo
išsikasti padeda Eretas, primindamas, kad
tie dėsniai teveikia ten, kur jiems pasi
duodama. Nors fiziškos mirties neišveng
sime, bet sociologinę mirtį galima nustum
ti toli už savo ir vaikų horizonto. Anot
Ereto, žmogus nustato istorijos eigą. Is
torija yra mūsų kūrinys, o ne mes josios.
“Emigravimas tad visai nereiškia sau pa
čiam rašyti tautinės mirties dekretą, ku
rį paskui tremtis vykdo taip vadinamais
sociologijos dėsniais. Istorija skaitlingais
bei įtikinančiais pavyzdžiais įrodė, kad
nei tautos, nei jų emigrantiškos dalys ne
miršta, jei jos pačios nenori mirti.” Šia
citata tautinės mirties atsakomybė grąži
nama atgal į grupę ir jos narius. Į Tave
ir į mane. Kas gi drįstų susitepti sau ran
kas tautiniu abortu?
Aplinka, kaip teisingai pastebi, tauti
nei šeimai nėra palanki. Pridėčiau, kad ji
nepalanki ir bendrai šeimai. Čia pavojai
dar rimtesni, bet jų šioje vietoje nejudin
siu. Grįšim prie tautinių šeimų ir recep
tų. Savo recepto neturiu, bet kitų sura
šytus laikau po ranka, kad nebūčiau už
tiktas visai nepasiruošęs. Kartais atrodo,
kad tų tautinio gyvavimo receptų yra net
per daug. Kai peršama mintis, kad tauty
bė sudaro tarsi žmogaus esmę, aš jos kra
tausi. Man yra didesnis rūpestis kaip vai
kus išauginti dorais žmonėmis, negu pa
vyzdingais lietuviais. Visa laimė, kad tie
du rūpesčiai nesikryžiuoja, bet turi poten
cialą vienas kitą papildyti. Tautybės nelai
kau vertybe, bet pozityviu veiksniu, pa
dedančiu asmeniui išugdyti tapatybę, įga
linančią susirasti vieną iš žmogiškojo pasi
reiškimo plotmių. Svarbu, kad mano vai
kai kalbėtų lietuviškai, bet dar svarbiau,
ką jie ta kalba pasakys. Jie iš manęs grei
čiausia negirdės, kad Lietuvoje saulė švie
sesnė ar upės tyresnės (atmosferos ir
vandens užteršimas jau ir ten kasdieny
128

be betampa), ar, kad Marija tą kraštą
ypatingai pamilus. Bet neliks jiems sve
timi pasakojimai apie spaudos draudimą,
partizanų karžygiškumą, tautos dabarti
nę priespaudą ir jos kūrybiškumo polė
kius. Necituosiu jiems dažnai linksniuo
jamo varijanto, “kad spalvuotieji turi bū
ti laisvi, bet tą laisvę baltieji pirmiausia
turi duoti baltiesiems — rusai mums,”
bet ugdysiu mintį, kad prisikels, anot Ere
to, ketvirtoji Lietuva.
Net ir laiške nejauku per daug užsi
kalbėti, turint prieš akis Girniaus prana
šystę... “aišku, kad iš anksto atsisakoma
savo vaikų, pasirenkant gyventi ten, kur
nėra daugiau lietuvių ir todėl nėra jokios
lietuviškos aplinkos,” nors ji ir atskiedžiama pridedant, kad nėra padėties be
išeities. Kaip žinai, gyvenam kaime. Ša
ligatvių čia dar nėra, bet taip pat nėra
ir užterštos atmosferos ar kaimyno trijų
aukštų mūro, užstojančio besileidžiančios
saulės spindulius. Kaimynų neskiria tvo
ros ir ant kelių apvaikščiota trapi žolytė.
Žolės čia tebeauga ir be žmogaus įsiter
pimo, nors ne visos turi vienodą statusą
Tavo ir mano kaimynų akyse. Kažin kokie
vaikai užaugtų be įsiterpimo? Kur nors
tolimoj saloj. Kokios tautybės, jie būtų?
Ar jiems ta sąvoka iš viso ką reikštų?
Įdomus klausimas, bet niekas nerizikuos
savo vaikų tokių klausimų atsakymui. Tai
gi, einame išminta tautinio auklėjimo va
ga, Vaikai dar maži, taip, kad ir bepasi
taiką sunkumai dar smulkūs. Noriu, kad
vaikams lietuvybė taptų savu dirvonu, bet
nemanau, kad jie tą dirvoną purens Ta
vo ir mano dabar naudojamobmis akėčio
mis. Jei kada norėsi kaime pabuvoti ir
šias mintis toliau panarplioti, užsuk pas
mus. Atvažiuodamas atvežk ruginės duo
nos kepalą. Pas mus jau tokia tradicija
užsimezgė. Atvažiavus vaikai Tave apipils
eile klausimų. Kalbės lietuviškai, bet ne
apie lietuviškas problemas. Tokios jiems
dar neegzistuoja. Tačiau jie greit neuž
mirš, kad dar vieną lietuvį susipažino ir
nekartą teirausis, kada mes pas tą poną
važiuosim į svečius.
Ateitininkiškai,
Romualdas
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PASIKALBĖJIMAS SU

VYTAUTU IR ALDONA
KAMANTAIS
Privažiavus Kamantų gyvenvietę, ra
dome visą šeimą lauke prie namo. Vytau
tas su Aldona kažko dairėsi apie garažą,
sūnus Rimas bandė plauti tėvelio mašiną,
o mergaitės — Rasa ir Daina — neto
liese su draugėmis lakstė.
Kamantai mus, tris Ateities redakto
rius, priėmė labai šiltai. Visų pirma mums
Vytautas ir Aldona parodė dar tvarko
mą kiemą ir supažindino truputį su pa
čia apylinke. Pasirodo šios apylinkės na
mai visai neseniai statyti ant buvusio ūkio
žemės. To ūkio apgriuvę pastatai ir da
bar netoliese matomi. Pati vietovė vadi
nasi Westmont, Illinois. Ji yra apie 20
mylių į vakarus nuo Chicagos; netoli Le
mento.
Suėjus į namą, šeimininkai tuojaus
mus pavaišino. Besišnekant, teko šį tą apie
juos sužinoti. Vytautas ir Aldona gim
nazijos metus praleido Vokietijoje, o stu

dijuoti pradėjo jau Amerikoje. Vytautas
baigė mechaninę inžineriją, Aldona — kal
bas. Studijuodami abu reiškėsi organiza
cinėje veikloje. Vytautas priklausė skau
tams — buvo Cleveland© Pilėnų tunto
tuntininkas. Aldona priklausė ateitinin
kams — buvo MAS Centro Valdybos na
rė. Šiuo metu Vytautas dirba kaip pro
jektų inžinierius vienoje architektų-inžinierių firmoje Chicagoje, o Aldona yra
atsidavusi šeimos auginimui.
Kamantai turi gražią šeimą — sūnų
Rimą, 10 metų, ir dvi dukteris, Rasą —
8 metų ir Dainą — 7 metų. Vaikai lanko
Šv. Marijos parapijinę mokyklą Claren
don Hills, Illinois ir Lemonto Maironio li
tuanistinę mokyklą. Visi priklauso Le
monto ateitininkų būreliui.
Taip susipažinę, mes ir pradėjom pa
sikalbėjimą. Klausinėjo — Vita Noreikai
tė ir Algis Norvilas.
129
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Kamantai prie “baseino”.

Algis N.: Vytautai, atrodo, kad jūs čia
gražiai įsikūrėte. Įdomu, kas jus patrau
kė į užmiestį kraustytis?
Vytautas K.: Kai kraustėmės į Chicagą,
norėjome rasti vietą kur gera gyventi,
kur galima vaikus į lituanistinę mokylą leisti, kur būtų patogu į darbą va
žiuoti; taip pat norėjome gyventi prie
miesto, bet ne pačiame mieste. Ieškojo
me Marquette Parke, Cicero, bet paga
liau čia prie Lemonto radome namą,
kuris atitiko mūsų sąlygoms.
Algis N.: O kur čia yra lietuvių, kad gali
te vaikus leisti į lituanistinę mokyklą?
Vytautas K.: Arčiausiai yra Lemonto ben
druomenė ir Maironio lituanistinė mo
kykla.
Algis N.: Ar daug vaikų šią mokyklą lan
ko?
Vytautas K.: Viso 48 vaikai lanko vaikų
darželį, pradžios mokyklą ir aukštesnią
ją mokyklą. Juos moko 12 mokytojų.
Algis N.: Vaikai tikriausiai pergyvena,
kad šeštadieniais reikia važiuoti į mo
kyklą?
Vytautas K.: Ne, jaučiasi tiktai tam tik
ras tingumas — kaip ir važiuojant į
parapijinę mokyklą.
Aldona K.: Jie dar nesupranta jog šešta
dieniais į mokyklą galima ir nevažiuoti.
Vytautas K.: Jie nestato jokio klausimo:
jiems atrodo natūralu, jog reikia ir šeš
tadieniais mokyklą lankyti. Taip pat
priklauso ir kiek mokykla vaikus sudo
mina. Pavyzdžiui: lyginant Lemonto
mokyklą su Cleveland© mokykla, atrodo,
kad vaikai yra daugiau susidomėję Le
monto mokykla. Jei mokytojas vaikus
sudomina, tada vaikas ir daugiau domi
si ir daugiau išmoksta.
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Vita N.: Ar vaikai susitinka su lietuviais
už mokyklos ribų?
Vytautas K.: Kaimynystėje gyvena kelios
lietuvių šeimos, su kuriomis mes drau
gaujame ir susitinkame kas savaitę.
Kar-ais pavažiuojame į Marluette Par
ką. Taigi vaikai su lietuviais bendrau
ja daugiau savaitgaliais, o savaitės bė
gyje draugauja su amerikiečiais.
Algis N.: Manau, kad šitoje apylinkėje
vaikai lanko ir pradžios mokyklą?
Vytautas K.: Čia jau dvi pradžios mokyk
los: valstybinė ir parapijinė. Norėdami
vaikus leisti į katalikišką mokyklą, pa
sirinkome parapijinę. Toje mokykloje
mokina seselės kazimierietės, o parapi
jos klebonas ir kunigai yra lietuviai —
kleb. Micka, du asistentai — kun. Bra
zauskas ir kun. Gražulis. Lietuvišku
mo atžvilgiu negalim sakyti, jog čia yra
lietuviška mokykla ar parapija. Tačiau
įdomu, žinoma, kad yra lietuvių kuni
gų ir seselių nelietuviškose parapijose.
Vita N.: O koks yra jūsų santykiavimas
su parapija?
Vytautas K.: Vienas iš svarbesnių —mo
kykla priklauso parapijai, tad žiūrime
į parapiją iš mokymo taško. Stengia
mės sekmadieniais dalyvauti parapijos
pamaldose. Tai sudaro tam tikrų prob
lemų, nes kartais norime dalyvauti ir
lietuviškose pamaldose. Tada jaučiamės,
kad apleidžiame savo parapiją. Bando
me paremti jos veiklą ir padėti finan
siniai. Bandome talkininkauti mokyklos
parengimuose. Prie parapijos esame pri
sirišę ir jaučiame, kad ji rūpinasi pa
rapijiečiais.
Algis N.: Kaip jūs pradėjote auklėti savo
vaikus dar prieš mokyklinį amžių; ar
vien tik lietuviškai, ar ir angliškai?
Vytautas K.: Kol jie maži buvo, jie gir
dėjo tik lietuvių kalbą, kadangi mes su
Aldona kalbamės tik lietuviškai. Tada
vaikai išmoko lietuvių kalbą. Žaisdami
su kaimynų vaikais — mes tada gyve
nome Cleveland© priemiestyje — jie
pramoko ir anglų kalbos. Vėliau leidom
juos į lietuvių vaikų darželį ir tuo pa
čiu metu jie lankė amerikiečių darželį.
Vaikai tad augo dviejose aplinkose; per
savaitę jų aplinka buvo amerikietiška,
o savaitgaliais lietuviška.
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Algis N.: Atrodytų, kad šitokioj aplinkoj
augant vaikuose kiltų konfliktas F
Vytautas K.: Ne. Konflikto kaip tokio ne
buvo. Bet jiems dabar atsiranda sun
kumų su kalba. Kol vaikai buvo mažes
ni, jie savo tarpe kalbėjo daugiau lie
tuviškai, o dabar, kai paaugo ir pra
dėjo lankyti mokyklą, jų anglų kalbos
žodynas padidėjo ir jie pradėjo maišy
ti angliškus ir lietuviškus žodžius. Kar
tais jie net prideda lietuviškas galūnes
prie angliškų žodžių. Bendrai, yra įdo
mu stebėti kaip vienose šeimose, kurio
se gal būt, lietuvių kalba yra daugiau
naudojama, tėvams užtenka vaikus tik
Kamantai prie “sodybos”.
perspėti ir tie lietuviškai kalba, o kito
bėti; mat, bijoma su vaikais ryšį pa
se vaikai jau kalba vien tik angliškai;
mesti.
tėvai vaikams kalba lietuviškai, o šitie
Vytautas K.: Kalbos problema, man atro
atsako angliškai.
do, yra didžiausia lietuviškos šeimos
Aldona K.: Yra atsitikimų, kad net ir tė
problema. Mes galvojame, kad vaikai tu
vai ir vaikai tarpusavyje angliškai kal
ri kalbėti lietuviškai. Vieni taip galvoja
ba. Mūsų vaikai, tai vieną kartą paste
iš Įsitikinimo, kiti iš tam tikros baimės,
bėję, man už rankovės truktelėjo ir nu
o kiti iš įpratimo. Mes vaikams aiški
stebę pasakė, kad va, ana ponia su sa
name, kad reikia lietuviškai namie kal
vo vaikais angliškai kalba.
bėti, nes tokiu būdu jie lavina lietuvių
Vytautas: A.: Daug priklauso nuo tėvų
kalbą ir turtina savo žodyną. Angliškai
auklėjimo.
jie ir taip išmoks, mokykloje, su ame
rikiečiais bendraudami, angliškas kny
Aldona K.: Ta ponia man paskui paaiški
gas skaitydami ir t.t., bet lietuviškai
no kodėl jinai taip kalba. Girdi, kadan
išmoks tik namie kalbėdami.
gi jos vaikai visai nekalba lietuviškai, Vita N.: Kaip reaguoja amerikiečiai drau
net ir tada kai jiems yra liepiama, ji
gai į vaikų lietuvišką kalbą, lituanisti
nai su vyru nutarė, kad geriau kaip nors
nės mokyklos lankymą ir pan. ?
su vaikais kalbėtis negu visai nesikal- Aldona K.: Dainos dvi draugės kiekvieną
šeštadienį ateina iš ryto jos ieškoti, ir
kai aš joms pasakau, kad ji į mokyklą
Rasa, Rimas ir Daina Kamantai.
išėjo, jos jau žino į kokią mokyklą.
Vytautas K.: Šiuo atveju vaikam konflik
to nėra. Jų draugai, man atrodo, žiūri į
lituanistinės mokyklos lankymą kaip į
kokios muzikos pamokas, sportą ir pan.
Algis N.: Įdomu, ar jūs palaikote kokius
ryšius su amerikiečiais kaimynais.
Vytautas K.: Taip, kartais susieiname su
vaikų draugų tėvais. Aldona, kaip ir ki
tos mamos, mokykloje padeda. Ji yra
“room mother”, kurios pareigos yra pa
rūpinti transportaciją savo kalsės vai
kams ekskursijoms — toks maždaug P
TA bendravimas. Taip pat susieiname
ir su darbovietės draugais — vieni ki
tus aplankom. Mes nesilaikom užsidarę
131
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grynai savame ratelyje. Nevengiame
daugiau pažinčių.
Vita N.: Bet ar šitoks bendravimas neati
ma laiko lietuviškai veiklai?
Vytautas K.: Nevisai. Reikia, aišku, pri
pažinti, kad yra daug galimybių įsivelti
į socialinį, visuomeninį, bei profesinį gy
venimą. Bet mes taip susitvarkėme, kad
profesinis gyvenimas daugiau vyktų amerikiečių tarpe, o socialinis ir visuo
meninis gyvenimas —lietuvių tarpe.
Kas nuo ko laiko atima, sunku pasa
kyti, bet laikas yra pilnai išnaudojamas.
Algis N.: Kiek suprantu, Vytautai, pats
visuomeninės veiklos nevengi.
Vytautas K.: Paskutiniu laiku daugiausiai
dirbu lietuvių bendruomenėje; tebeesu
Bendruomenės Tarybos narys. Buvau
vienu laiku aktyvus skautas; dabar čia
Chicagoje truputį mažiau. Taip pat pri
klausau lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetui.
Vita N.: O kokioms organizacijoms vaikai
priklauso?
Vytautas K.: Kai buvom Clevelande, jie
priklausė skautams. Dabar čia Lemonte
jie priklauso ateitininkams. Vaikai buvo
nuvesti į abiejų organizacijų susirinki
mus ir galėjo pasirinkti nuo pat ma
žens, kur geriau patinka. Clevelande
juos užimponavo daugiau skautų veik
la. Dabar Lemonte juos patraukė atei
tininkai. Draugai bei organizacijų vado
vai turi daug reikšmės organizacijų pa
sirinkime. Vaikams ideologija daug ne
reiškia, ypač jaunesniesiems, kuriems
reikia vadovo mokančio juos užinteresuoti, prie jų prieiti.
Vita N.: O kaip su lietuviška spauda? Ko
kią spaudą jūsų vaikai gauna ir skaito?
Vytautas K.: Eglutę, Ateitį, Skautų Aidą.
Mergaitėms labai patinka “Tėvynės
žvaigždutė” Drauge. Vaikai šį skyrių
mielai skaito, nes jie ten dažnai randa
draugų bei draugių rašinėlius, piešinius
ir pan. Tai paskatina ir juos pačius pa
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rašyti. Eglutėje jie taip pat randa drau
gų rašinėlių; be to jiems labai patin
ka pasakų serija “Pupučio Nuotykiai”.
Mergaitės visada šituos laikraštėlius
skaito. Rimas kažkaip iš viso ne koks
skaitytojas.
Algis N.: Be periodinės spaudos ar jūs tu
rite vaikams kokių knygelių?
Vytautas K.: Vaikai turi visą savo kny
gyną; kiek lietuviškų knygučių išleista,
tiek jie, turbūt, ir turi. Kadangi mo
kykloje daug ragina skaityti, paskui do
vanų gauna iš senelių ir mes vis nuperkame, tai knygučių jiems yra.
Vita N.: Ar jūs manote, kad šios rūšies
spauda yra vaikams pakankamai pri
taikyta, ar jos užtenka?
Vytautas K.: Ne. Labai trūksta. Viena ki
ta knygutė pasirodo, bet kad daug bū
tų, negalima sakyti, šis trūkumas turi
būti papildomas amerikietiškomis kny
gomis.
Aldona K.: Jei lietuviškos knygutės ir yra
pusėtinai parašytos, tai dažnai iliustra
cijos nekokios, o vaiką iliustracijos la
bai patraukia.
Algis N.: Sakoma, kad dabar pradeda Lie
tuvoje gražias vaikų knygutes leisti?
Vytautas K.: Visų pirma, yra problema su
knygų gavimu iš Lietuvos, o antra, yra
didelė baimė, kad vieni kitus barsime,
jei tokias knygutes paimsime į rankas.
Algis N.: Grįžtant dar prie organizacijų,
ar faktas, kad Aldona ateitininkė, o tu,
Vytautai, skautas kada sukėlė šeimoje
nesusipratimų?
Vytautas K.: Ne. Nors Aldona ateitinin
kė, ji buvo skautė gimnazijoje, o aš gim
nazijoje buvau ateitininkas.
Algis N.: Ar jaučiate kokią nesantaiką
tarp organizacijų?
Vytautas K.: Tas konfliktas visada iške
liamas vyresniųjų amžiaus ir labai tvir
tų nusistatymų žmonių. Dabar, mūsų
amžiaus draugės ir draugai, yra įvairių
įsitikinimų, ir tas trynimasis nebe tiek
jaučiamas.
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LIETUVIŲ KALBOS
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Dr. Justinas Pikūnas

.. Ar vaikas sugeba iš karto mokytis kele
tą kalbų? Ar kalbos pramokimas tuo pačiu
užtikrina ir jos tolimesnį vartojimą? Tai ke
letas klausimų, kuriuos Dr. Justinas Pikūnas
paliečia savo rašinyje. Bet tai ne viskas. Jis
pažvelgia taip pat į tėvų ir vaikų santy
kius ir nurodo savybes, kurios šiuos santy
kius, tvirtina, ir tai padeda tėvams vaikus
teigiamai auklėti, ir ton kas šiuos santykius
silpnina, ir su laiku padaro tėvų autoritetą
vaikams nebepriimtinu.
Tautinė lietuvių išeivijos ateitis didele
dalimi priklausys nuo jaunimo sugebėjimo
vartoti savo tėvų kalbą. Savo ruožtu šis
sugebėjimas priklausys nuo tėvų sumanu
mo ir pastangų savąją kalbą puoselėjant
beaugančių vaikų tarpe. Kadangi šiuo
metu didelė lietuviškojo jaunimo dalis sa
vo tėvų kalbą labai ribotai naudoja ir daž
nai su ryškiu akcentu, tai rodo, kad sa
vosios kalbos puoselėjimas anglų kalbos
aplinkoje yra sunkus siekinys. Gęstant
tėvų kalbai, su laiku miršta ir lietuvybės
pajutimas ir tautinė identifikacija. Kny
goje “Tauta ir tautinė ištikimybė” dr. Juo
zas Girnius taikliai pastebi, kad kalba yra

“ir pagrindinis kilmės liudijimas ir tauti
nio apsisprendimo išpažinimas.”

Pirmenybė tėvų kalbai
Kaip tėvų kalbai pritinka, lietuvių kal
ba turi būti pirmoji vaiko kalba. Lietu
vių kalbos pirmumas prieš anglų kalbą yra svarbus ir tuo, kad lietuvių kalba yra
žymiai gausesnė lyčių atžvilgiu ir todėl ji
yra komplikuotesnė negu anglų kalba. Ma
žam vaikui antraisiais, trečiaisiais ir ket
virtaisiais gyvenimo metais jokia kalba
nėra sunki, jei ji yra gausiai naudojama
jo aplinkoje. Jau antrųjų metų pradžioje
kūdikis paprastai turi sudaręs pagrindinį
fonemų (garsų) repertuarą bet kuriai kal
bai —lietuvių, vokiečių, prancūzų, kinų,
ar hebrajų. Todėl kartais motinoms ir at
rodo, kad jų vaikas pradeda kalbėti sve
tima kalba. Vienok yra nemaža vaikų, ku
riems vėlyvosios modernių kalbų fonemos
sudaro sunkumo ištarime, bet tai liečia bet
kurią kalbą. Labai dažnai šie sunkumai iš
nyksta apie šeštuosius ar septintuosius
metus, jei ne anksčiau. Iš kitos pusės rei
kia pabrėžti, kad didžiuma vaikų pasisa
vina gramatikos taisykles dviejų metų
laikotarpyje, tai yra tarp vieno su puse
133
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ir trijų su puse metų. Tai rodo mažo vai
ko nepaprastą sugebėjimą kalboms.
Ankstyvas anglų kalbos įvedimas yra
tolygus lietuvių kalbos pasmerkimui, nes
mes žinome, kad vaikas gyvens anglų kal
bos aplinkoje ir jis ją išmoks be jokių
sunkumų kaip antrąją kalbą. Teisingai
kalbas naudojant, vaikas gali mokytis ir
dvi ir tris kalbas kartu. Dauguma šveica-

kiausių mokyklos dėstomų dalykų. Mo
kant lietuvių kalbą, jis tampa lengvu da
lyku, nes su lietuvių kalbos naudojimu iš
mokstama tarimo taisyklės ir telieka iš
imčių pasisavinimas.
Mokslo dėsniai
Galima tvirtinti, kad be sistematingo
ir mokslo dėsniais paremto lietuvių kal-

ANKSTYVAS ANGLŲ K ALBOS ĮVEDIMAS YRA TOLYGUS LIETUVIŲ KALBOS PASMERKIMUI ...
rų vaikų išmoksta po tris kalbas, nes jos
visos yra naudojamos jų aplinkoje ir ne
įgyja jokio akcento. Paprastai akcentas iš
lieka pradedant kalbą mokytis po puberiteto pasikeitimų, nes brendimo metu fi
ziologinis kalbos mechanizmas prisitaiko
prie tuo metu naudojamų kalbos garsų:
vienos, dviejų ar penkių, tiek kalbų, kiek
vaikas jų naudoja. Taigi, nėra nė mažiau
sios abejonės, kad vaikai neturės akcen
to anglų kalboje, nes juk neįmanoma, kad
jie lankydami mokyklą nuo šešių metų
amžiaus, jei neanksčiau, mažai naudotų
anglų kalbą savo brendimo laikotarpyje.
Kur kas lengviau įgyti akcentą lietuvių
kalboje, jei tarp 10 ir 15 metų ši kalba
bus mažai naudojama. Net ir lietuvių kal
bai esant pirmąja kalba, aplinka suteikia
praktiškai neribotų galimybių anglų kal
bos pasisavinimui dar prieš mokyklos am-

bos ugdymo, savoji kalba yra pasmerkia
ma greitam arba lėtam išnykimui. Moti
noms ir tėvams stengiantis perduoti lie
tuvių kalbą bręstančiai kartai reikia pa
naudoti visą eilę dėsnių, kurių svarbiau
sius apibudinsime sekančiose eilutėse.
Socialiniuose moksluose yra žinomas
pirmumo dėsnis (the law of primacy), kuris sako, kad pirmieji išgyvenimai, veiks
mai, žodžiai ar poelgiai bet kurioje plot
mėje turi didesnės motyvacinės galios
negu panašūs vėlesnieji išgyvenimai. Kas
pirmiau išmokstama, giliau įsminga į pa
sąmonę ir lengviau pakreipia struktūros
bei veiksmo kryptį — tampa asmeniniu
nusistatymu ir pagrindu įpročiams for
muotis.
Dažnai pastebima, kad tėvams pristin
ga pastangų naudoti grynas savo kalbos
lytis: viens po kito anglų kalbos žodžiai

DAUGUMA ŠVEICARŲ VAIKŲ IŠMOKSTA PO TRIS
KALBAS, NES JOS VISOS YRA NAUDOJAMOS JŲ AP
LINKOJE IR NEĮGYJA JOKIO AKCENTO.
žiu. Kas liečia aplinką televizijos apriboji
mas yra bene pats svarbiausias faktorius,
bet ne dėlto, kad vaikas iš jos išmoksta
anglų kalbą, bet kad ji sukelia ir išvys
to agresyvumą ir daugelį kitų neigiamų
savybių. Reikia pažymėti, kad daugiagarsės lietuvių kalbos fonetinis mokymo bū
das labai gerai patarnauja anglų kalbai.
Be fonetinio pagrindo raidžiavimas (spel
ling) anglų kalboje tampa vienu iš sun134

ir posakiai įsiskverbia į tėvų ir vaikų po
kalbius, palaipsniui išstumdami lietuvių
kalbos žodžius ir sąvokas. Lietuvių kalba
tampa sudarkytu dviejų kalbų mišiniu.
Šitokią “kalbą” vaikams yra daug sun
kiau pasisavinti, negu taisyklingą grama
tiką ir gryną lietuvių kalbos žodyną.
Prieš mokykliniame amžiuje, vaikas
mokosi beveik išimtinai iš tėvų, brolių ir
seserų. Kaip atvira būtybė vaikas seka sa-
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vo tėvus ir ugdo jų rodomas komunikaci
jos priemones bei jausmus. Maži vaikai
priima visa, ką tėvai sako ir pamėgdžio
ja, ką jie daro. Ką ir kaip jie daro tu
ri lemiamos reikšmės vaiko polinkių nu
kreipime. Vienok yra viena pagrindinė są
lyga — gyvas emocinis ryšys (emotional
rapport). Jeigu tėvai savo vaikus my
li, yra jais pilnai patenkinti ir respektuo
ja juos kaip asmenis, tuomet tėvų ir vai
kų santykiai yra gerose vėžėse, ir tėvai
yra sėkmingi vaikų mokytojai ir juos pa
traukiu pavyzdžiai. Namai tuomet tampa
geriausia vaiko mokykla. Be stipraus jaus
mų ryšio vaikas pradeda atstumti tėvų žo
dį ir paliepimą, o vėliau ir jų elgseną bei
įsitikinimus. Jausminio bendrumo trūku
mas verčia vaiką ieškoti tėvų pakaitalo.
Vaikui augant, aplinkos įtaka stiprėja ir
dažnai apie dešimtuosius metus pasiekia
dominuojančio pobūdžio.
Namų mokyklos įdiegtiems daigams
reikia naujų sustiprinimų ir kaskart

vų-vaikų jausminį bendrumą ir komuni
kacinį priklausomumą. Vaikas, kuris gali
paklusti tėvų norams, kartais jų klauso,
ir dažnai jų neklauso. Jo nepaklusnumas
ne retai iššaukia tėvų nepasitenkinimą ar
pyktį ir ardo esminį jausmo ryšį. Sako
ma, kad garsusis pedagogikos reformato
rius J.H. Pestalozzi buvo palyginamai nuo
laidus vaikams, vienok jis nesugebėjo pa
teisint to vaiko, kuris vieną kartą klau
so, o kitą kartą neklauso nors matomai
gali paklusti. Maria Montessori buvo be
ne pirmoji kuri konstatavo, kad iš vaikų
tereikia laukti paklusnumo padažnėjimo
jiems augant, o ne visiško paklusnumo,
kuriuo pasižymi dresiruoti gyvuliai. Mesk
lazdą į vandenį ir šuo ją ištrauks, mesk
antrą, dešimtą kartą, ir vėl tas pats. Mušk
jį, o jis tuoj pat tau rankas laižo. Pana
šaus paklusnumo iš vaikų reikalavimas
liudija jų supratimo stoką.
Vaiko paklusnumas nėra dažnas dviejų-keturių ir vienuolikos-keturiolikos me-

JEIGU TĖVAI SAVO VAIKUS MYLI, YRA JAIS PIL
NAI PATENKINTI IR RESPEKTUOJA JUOS KAIP AS
MENIS, TUOMET TĖVŲ IR VAIKŲ SANTYKIAI YRA GE
ROSE VĖŽĖSE... NAMAI TUOMET TAMPA GERI AUSI A
VAIKO MOKYKLA.
platėjančios dirvos pasireiškimui. Pen
kių metų vaikams daug galėtų padėti lie
tuviškas vaikų darželis. Toliau sava mo
kykla ir savos jaunimo organizacijos. JA
V LB kultūros fondo leidinyje “Lietuviš
kasis auklėjimas šeimoje” L. Dambriūnas
teisingai pastebi: “Jaunimas, kuris nėra
lankęs lietuviškų mokyklų ir priklausęs
lietuviškoms organizacijoms, praktiškai
lietuvybei yra miręs beveik šimtu nuo
šimčiu.” Gal mažesniu nuošimčiu, bet rei
kia pridurti, kad lietuvybei miręs jauni
mas daugumoje netarnaus ir jokiems ki
tiems aukštiems idealams, nes asmuo ne
tekęs savo istorinio autentiškumo yra tar
si palaužtas medis, kurio šakojimasis virš
palaužimo yra užkirstas.
Daugiau komunikacijos ir supratimo
Paklusnumo stoka dažnai suardo te

tų laikotarpiuose. Penkių ar šešių metų
vaikas nori tėvams patikti, todėl jis daž
nai daro, ką tėvai liepia, septyniolikos me
tų jaunuolis tėvus gan pilnai supranta,
todėl jis stengiasi jų neapvilti. Tėvams
tenka sunkus uždavinys suprasti vaiko
motyvacijos keitimąsi nuo kūdikystės die
nų iki universiteto suolo, nuolat besikei
čiančių socialinių ir masinės komunika
cijos įtakų perspektyvoje. Ar gali vaikas
pilnai suprasti tėvą, jeigu šis jo norma
lių pasikeitimų nesupranta ir kaip dažnai
pasitaiko nedaro jokių pastangų pažinti
jo individualybės požymius ar jo savystovumo ieškojimą.
Viena kalba — tik pradžia
Mokslo ir technologijos dėka, pasaulis
greitai “mažėja” ir patys tolimieji kraš
tai tampa ne mėnesių ar savaičių, bet va135
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landų atstume. Vis dažniau susiduriama
su artimųjų ir tolimesniųjų kraštų žmo
nėmis, jų kalba ir papročiais. Moksliniai
atradimai skelbiami įvairiomis kalbomis.
Jaunosios kartos asmeniui reikia ne tik
daugiau mokslo žinių ir geografijos, bet
ir daugiau kalbų, kurios kaip komunika
cijos priemonės viena kitą papildytų ir jo
dvasią išplėstų. Lietuvių kalba yra dau
giau nei tautinis ar intelektualinis savęs
praturtinimas. Palyginamosios kalboty
ros mokslas sako, kad lietuvių kalba
yra seniausia Europos gyvoji kalba ir vie
na pačių seniausių kalbų pasaulyje, ar
tima Sanskrito prokalbei. Todėl lietuvių
kalba yra raktas į naujesnes pasaulio
kalbas. Anglų ar kitų kalbų išmokimas
žymiai palengvėja, nes lietuvių kalba duo
da gerus fonetinius ir gausius lyčių pa

pajuntamas savos tautinės kultūros teikia
mas vidinis pasitenkinimas.
Bendrai, gyvenimas su viena kalba yra
tolygus gyvenimui vieno kambario bute,
arba name tik su vienu langu. Tai labai
ribotas ir kūrybinę perspektyvą užgniaužiąs akiratis. Ne tik mokslininkui, filoso
fui ar dvasiškiui, bet ii kiekvienos profe
sijos žmogui vienos kalbos plotmė jau bu
vo permaža viduramžiuos, tuo lakiau nau
juosiuose amžiuose ir dar daugiau mūsų
dienomis. Be klasikinių ir gyvųjų kalbų,
dabar jau reikia mokytis ir bent vieną
kompiuterių “kalbą”, jeigu mes norime
pasilikti mokslo vystymosi avangarde.
Mokant dvi kalbas, yra daug lengviau
išmokti dar vieną ar dvi.
Pradėkime anksti mokintis kalbas, nes
vaiko amžius yra kalbų mokymosi am-

BE STIPRAUS JAUSMŲ RYŠIO VAIKAS PRADEDA
ATSTUMTI TĖVŲ ŽODJ IR PALIEPIMĄ, O VĖLIAU IR
JŲ ELGSENĄ BEI ĮSITIKINIMUS. JAUSMINIO BEND
RUMO TRUKUMAS VERČIA VAIKĄ IEŠKOTI TĖVŲ PA
KAITALO.
grindus. Savo formų gausumu lietuvių
kalba taip pat palengvina pilnutinį sa
vęs išreiškimą ir tuo pačiu spalvingesnį
savo kūrybinių galių apipavidalinimą.
Graikai mokosi savo klasikinę kalbą,
ir ją naudoja iškilmingų švenčių atvejais,
žydai mokosi hebrajų kalbos, daugelio
tautų inteligentų didžiuma mokosi ir ci
tuoja lotynų kalbos sąvokas ir posakius.
Visapusiškas lavinimasis lietuvių kalboje
yra mūsų jaunimo pirminė pareiga. Lie
tuvių instituto neakivaizdiniai ir Fordhamo universiteto vasaros kursai duoda di
delę galimybę gilintis savoje kalboje. Ga
lima tikėtis, kad lietuvių kalbos auklėji
mo pasėkoje formuosis šiam laikotarpiui
atitinkąs lietuviškojo
gyvenimo stilius,
kuris išskirs jaunąją kartą iš dabar JAV
vyraujančios masinės kultūros neigiamy
bių bei individualistinio vulgarumo. Tik
peržengus masinės kultūros pakopą, bus
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žius. Be savosios ir minimalaus svetimų
kalbų žinojimo retai kas taps pilnu moks
lininku ar inteligentu. Reikia keletos kal
bų, kad pilnai išugdžius intelektualines pa
jėgas, reikia kalbinės perspektyvos, kad
pasiektume mokslo, meno ir bendrai kul
tūros viršūnes. Mums reikalinga lietuvių
kalba, kad jaustumėm tautines šaknis, be
kurių vysta ir gerai auklėjami jaunuo
liai, nes kiekvienam asmeniui reikia ne tik
savęs pažinimo, bet ir istorinio identiteto
pajutimo. Kokioje aplinkoje begyventumėm, vis vien savo asmenybės gelmėse
esame inseparabiter surišti su istorine sa
vo giminės ir tautos realybe. Tiek savoji
tiek kiekviena kita išmokta kalba atsklei
džia naują ir platų horizontą; tik kalbas
besimokančio jaunimo veržimasis į dar ne
atskleistas vizijas sulauks didžios sėkmės
ir gilaus dvasinio pasitenkinimo.
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PUOKŠTĖ GĖLIŲ
Anądien iš tavęs
gavau puokštę gėlių.
Rašei man: “Meilė niekad negęs —
kitaip negaliu...”

Anądien iš tavęs
gavau puokštę gėlių.
Aš tariau: “Naktis ryto nekęs —
per vėlu, per vėlu...”
Anądien iš tavęs
gavau puokštę gėlių.
Sakei man: “Ilgesys vėl parves —
tuo pačiu mus keliu...”
JUOZAS VILAIKIS

ŽVAKĖ IR PLAŠTAKĖ

Žvakė:
Tamsi diena,
O aš — viena;
Žvakės šviesa taškės,
Krito vaško taškas...
Vaškas — sustingo,
Šviesa — pradingo.
Ji:
Esu plaštakė —
Ji man atsakė;
Sparnai lietė šviesą —
Žinau ašen tiesą.
Žaisi — žūsi,
Mirsi — nebūsi...
Žvakė ir plaštakė:
Tamsios dienos,
O mes------vienos
Žaidėm — žuvom,
Niekad nebuvom...

JUOZAS VILAIKIS
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Mielas Kęstai,

Kęstutis Kudžma

LAIŠKAS
MIRUSIAM
DRAUGUI

Perkūniška žinia nutrenkė apie Tavo išėjimą.
Skaičiau ir skaičiau tuos žodžius. Vis netikėjau. Tu
išėjai ir mes dabar pasilikom dar neturtingesni.
Tariau: Viešpatie, kodėl tu mums paėmei Valai
tį... Vainių... Kudžmą? Žiūrėjau parašyton žinion—to
kion kronikinėn, šalton — ir vis galvojau apie mūsų
pirmąjį susitikimą.
Meni, Kęstai, kai mudu rudeniop, kai nešvarioje
Chicagos gatvėje rudens vėjas gainiojo popierga
lius, laukėva autobuso? Berods važiavome vienan atei
tininkų parengiman. Tai buvo prieš keliolika metų.
Studentiškose dienose. Tada tos dienos buvo nerūpes
tingos, tokios pilnos džiaugsmo nauju gyvenimu.
Bet ir tada tu buvai rimtas, santūrus. Tu nieka
dos nei perdaug juokeisi, nei liūdėjai. Tik Tu nebu
vai abejingas darbui ir draugystei. Šie abu Tave vi
sados lydėjo; ir skurdžią nedatekliaus dieną (meni
savo darbą naktimis Brooklyno kepykloje? )ir darbš
čią suvažiavimo dieną (neužmiršai dar tų audringų
lietuvių studentų suvažiavimų, kai Tu taktiškai, bet
griežtai, gynei savo principus?)
Rodos, kiek čia tų dienų išbuvai su mumis, bet
tiek darbo nuveikei. Kęstai, matydavome Tave skautų
ir ateitininkų bei Fronto Bičiulių eilėse. Tu visada bu
vai susirūpinęs tų organizacijų reikalais. Tu sielojais!
jaunimo problemomis, Tu vedei ir vadovavai jauni
mui. Tau nepritrūko nei laiko, nei norų. Pasiryžimas
ir ištvermė buvo Tavo dienų švyturiai. Taip mums
Tavęs reikėjo, o Tu jau išėjai... Negrįžtamai.
Kai kiti, vos atvažiavę šitan kraštan, metėsi ge
resnės duonos ieškoti, Tu nepasidavei pagundai. Ne.
Tau užteko ryžto ir laiko netik duonai pelnyti, bet ir
mokslo šviesai gauti. Tu nesitenkinai Fordhamo uni
versiteto suteiktu visuomeninių mokslų bakalauru. Tu
toliau siekei ir pelnei magistro laipsnį psichologijoje.
Ir čia Tavo siekiai neužlūžo. Tu vis toliau ėjai ir įpusėjai darbą daktaratui. Deja... atskubėjo Ji — Mirtis
ir išplėšė mokslui — daktarą, organizacijom — veikė
ją, o mums — nepamainomą draugą.
Retokai mudu nuo pirmojo susitikimo matydavo
mės. Bet supratome vienas kitą — buvome tos pačios
mažos žemės vaikai, vienos didingos organizacijos na-
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riai. Didžiavomės, kad mudu ir tai pačiai Šatrijos kor
poracijai priklausėme. Nebesvetimas Tau buvo ir spau
dos darbas. Tu rašei “Drauge”, “Darbininke”, “Į Lais
vę”, “Ateity”. Pasiges ir mūsoji Ateitis buvusios Ta
vo redakcinės talkos. Taip, pasiges. Daug kas Tavęs
pasiges.
Nesvetima Tau buvo nė kariška kuprinė. Tu gar
bingai atitarnavai Dėdei Šamui Korėjoje ir Japonijo
je. Tu ir savo naujam svetingam kraštui atidavei
duoklę.
Lauks Tavęs motulė ir sesulė aname tolimame
krašte pareinančio iš svetimos padangės. Lauks ir prarymos rankas Suvalkijos kaimo vartuose. Tu neparė
jai. Tave priglaudė svetima šalis, suteikusi Tau užuovė
ją ir pradžią gyvenimui.
Palikai jau šitam kraštui du sūnus: Liną ir Da
rių. Liko ir Gina, kuriai Tu skyrei paskutinius savo
žodžius: “Pasakyk Jai, kad aš Ją myliu... Kad man
gera...”
Mielas Kęstai, mes stovim prieš Nežinią, Tu —
jau už jos. Mes esame neramūs, Tu — Ramybėje.
Šio atsiskyrimo angoje mes prižadame eiti Tavo pėdo
mis; dirbti su jaunimu, būti ramiais audros metu, ne
užgauti draugo, tarnauti savo idealams, atsiminti ki
tus ir užmiršti save. Tu toks buvai. Tu mums liksi
tokiu visiems laikams, kol visi susitiksime Ramybė
je. Iki, Kęstai...
Tavo Jonas

Pastaba: Kęstutis Kudžma gimė 1928 m., balandžio
23 dieną, Kampinių k., Jankų vis., Šakių apskr. Moks
lus pradėjo Lietuvoje. Vokietijoje 1948 m. bai
gė Scheinfeldo gimnaziją. 1954 m. baigė Fordhamo
Universitetą bakalauro laipsniu, o 1958 m. — magist
ro laipsniu. Paskutiniu laiku ruošė tezę psichologijos
daktaratui.
Priklausė skautų, ateitininkų bei Fronto Bičiulių
organizacijoms. Buvo Korp! Šatrijos narys. Aktyviai
dalyvavo lietuvių studentų veikloje. Buvo jos Centro
Valdybos narys ir pirmininkas (1953-54). Atstovavo
Lietuvių Studentų Sąjungą Baltų Studentų Federaci
joje — 1953 (jos steigiamojo komiteto pirmininkas).
Buvo Studentų Ateitininkų Sąjungos pirmininkas ir
jos atstovas Ateitininkų Federacijos Valdyboje. Buvo
Ateitininkų Federacijos Tarybos narys. Paskutinis pasitamavimas jaunimui — savaitę prieš mirtį prave
dė moksleivių ateitininkų kursus Pattersone.
Staigiai mirė išėjęs iš darbovietės — Veteranų
ligoninės Albany, New York — 1969 m., gegužės mėn.
15 dieną.
Jonas Šoliūnas
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Lietuvė motina dažnai sutapatinama su gegužės
mėnesiu. Sentimentaliajam lietuviui tai turbūt natū
ralu. Juk ir motiną ir gegužės mėnesį galima apibū
dinti kaip grožio pradžią. Kaip kiekviena moteris, taip
ir gegužės mėnuo pradžioje savo gyvenimo pasipuošia
visa kuo kas yra gražiausia. Neretai motina palyginama
su gegužės mėnesiu ir dėl gyvybės prado. Kaip kad
kiekvienoje moteryje motina prasideda su naujos gy
vybės atsiradimu, taip ir gegužės mėnuo byloja apie
naują pradžią.
Nenuostabu, kad Motinos Dieną švenčiame kaip
tik gegužės mėnesyje. Tas šventimas atrodo taip natū
raliai, logiškai ir iškilmingai. Nesistebime, kad netik
apie gegužės mėnesį, bet ir apie motiną mes dažniau
siai kalbame jausmingai ir pagarbiai. Kalbame jausmin
gai, nes mus pavergia grožis, kalbame pagarbiai, nes
mus paslaptingai nuteikia gyvybės atsiradimas.
Lietuvis bendrai yra jausmingas ir sentimentalus.
Šie du jo charakterio bruožai dar daugiau išryškėja,
kalbant apie lietuvę motiną. Dažnai tos kalbos bū
na ir perdėtos. Neretai mes atsimename tik moteris
karžyges; tiek iš Lietuvos istorijos, tiek iš mūsų ne
priklausomo gyvenimo dienų. Mums tos motinos yra
tik didvyrės. Mes jas nužmoginam ir pakeliam ant
šventumo pedestalo. Gal tai ir labai gera.
Negera tik, kad mes garbindami ir iškeldami motinas-didvyres pamirštame motiną — monotoniškos
kasdienybės autorę. O pastaroji dažnai yra didesnė divyrė nė toji, kuri kardu ir ugnimi mums laisvę iško
vojo. “Būti minutę ar valandą didvyriu yra daug leng
viau, negu tyliame heroizme leisti dieną iš dienos. Tik
prisiminkime tą pilką, monotonišką kasdienybę, darbą,
už kurį niekas nepagirs, — didvyriškumą, kurio nie
kas nepastebės, kuriuo niekas nesusidomės. Kas tą kas
dienybę pakelia ir vistiek pasilieka žmogumi, tas tik
rai yra herojus” (F. Dostojevski).
Šiandieninė gyvenimo tikrovė tikrai labai daug rei
kalauja iš lietuvės motinos. Ten tėvynėje — pasiauko
jimo ir atkaklumo, savo vaikus stengiantis išauginti
tikinčiais lietuviais, o čia — ištvermės, bandant nepa
siduoti emigrantinėms ligoms ir vaikų nutautėjimui.
Mes gerbiame visas motinas, bet labiausiai tas, kurios
atatinka anam Dostojevskio aptarimui.

Mes linkime, kad visos motinos, kur jos bebūtų,
išliktų tauriomis lietuvėmis ir išauklėtų savo atžaly
ną vertais gero krikščionio ir lietuvio vardo. Švęsdami
Motinos Dieną mes joms prašome Aukščiausiojo pa
laimos ir ištvermės sunkiame motinos kelyje.
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PONAS VAIDELY, KUR “ATEITIS”?
Neseniai viena proga; brolyti, ir kokia dar proga
— Religinės Spaudos Diena — Chicagos Jaunimo Cen
tre vienas ponas suruošė religinės spaudos parodą. Pa
sakysiu, kad nei ta diena, nei pati paroda nebuvo
daugiau nė vidutinės. Taip vadinamoje iškilmingoje
akademijoje pagrindinis paskaitininkas nė vienu saki
niu neužsiminė apie religinę spaudą. Bet dar liūdnes
nis dalykėlis nutiko religinės spaudos parodoje; jei ne
vykusį knygų ir žurnalų išdėstymą galima buvo iš
viso paroda vadinti. Tos parodos tvarkytojas — žur
nalistas Jonas Vaidelys. Tik Įsivaizduokite parodoje ne
buvo ATEITIES! Taip, ponai, jieškojau, jieškojau, bet
ATEITIES jokio numerio neberadau. Tačiau parodos
tvarkytojas pasistengė, kad religinės parodos staluose
būtų išdėta tokie religiniai-politiniai žurnalai, kaip
“Tėvynės Sargas” ir “J Laisvę”. Tik ATEITIES ne
bebuvo. Greičiausiai ATEITIS yra permažai religinis
ir negali prilygti kitiems žurnalams, arba spaudos ruo
šėjo skoniui.

Gerai, kad nebuvo jaunimo...
Prieš kiek laiko Chicagoje įvyko Lietuvių Ben
druomenės Tarybos jomarkas. Ten buvo visko; tetrū
ko tik jaunimo. Ir labai gerai. Juo mažiau jaunimo
turės progų stebėti mūsų vyresniųjų tokius “suva
žiavimus” ir “posėdžius” — tuo geriau. Prisipažinsiu,
kad neretai buvo net koktu klausytis mūsų vyres
niųjų brolių gražbylystės ir išminties. Tie auksabur
niai kartais pritrūko žodžių, jieškodami “gražesnių”
epitetų savo oponentui sutriuškinti. O to triuškinimo pagrindinė priežastis buvo asmeniškų sąskaitų su
vedinėjimas viešoje vietoje.
Šventė tik keliolikai?
Ligšiol Chicagoje buvo įsigalėjusi graži tradicija:
motinos dieną visi ateitininkai švęsdavo Motinos Die
ną per Šeimos Šventę Jaunimo Centre. Netaip šįmet
nutiko. Sekdama “jet-set” pavyzdžiu, vietos sendrau
gių valdyba tokių šventę suruošė toli Michigano val
stijoje. Žinoma graži tradicija — visiems ateitinin
kams pabičiuliauti — sudraskyta. Kažin ko buvo sie
kiama tokia “išvyka”?
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Vanagaičio dzimdzi-drimdzi

ir
Lapinsko šurum-burum
Aldona Valeišaitė

Savo laiku, Vanagaitis dzimdzi-drimdzi numeriais įtikdavo visuomenei, pritai
kydamas juos prie visuomenės skonio. Me
niškumo lygis būdavo pagal visuomenės
skonio lygį. Darius Lapinskas, gabus jau
nas kompozitorius, taip pat galvoja matąs
priešais save to pat vidurkio publiką. Tad
Gruodžio kūrinį “Jūratė ir Kastytis” re
žisuodamas atitinkamai savo įsivaizduotai
publikai paįvairino. Mat, mišrainė daugu
mai patinka.
“Jūratės ir Kastyčio” programa dėl ne
žinomų man priežasčių buvo ištęsta iki
nuobodumo. Kaip velykinis kalakutas, ba
letas buvo prifarširuotas visokiais skanė
siais būtent, daina, deklamacija, nuotrau
kom ir ekranais, kad šokiui vietos beveik
ir nepaliko. Jeigu Gruodžio veikalas buvo

per trumpas, nevertas bilieto kainos, ga
lima buvo papildyti viena dalimi Gruodžio
dainų, kur dainininkė turėtų progos gra
žiai pasirodyti ir nebūtų tapusi dalimi or
kestro garsų. O taip pat būt buvę labai
įdomu šalia Gruodžio pamatyti Lapinsko
modernią šokio suitą išraiškos šokio iš
pildyme. Sveikintinas Lapinsko pasirinki
mas išraiškos šokio, kaip judesio meni
nės formos.
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė atliko savo
uždavinį kaip išmanė geriausiai, bet atro
do įdėjo mažai darbo. Grupinė choreogra
fija vietomis buvo labai graži, kaip stu
dentams atliekant, nesudėtingai paruošta.
Bet choreografė, apsidžiaugusi savo pa
čios atradimu, begalo ilgai tą patį judesį
kartodavo; nenorom žiūrovo akys nukryp-

Jūratės ir Kastyčio baleto šokėjai su Birute Nagiene (pirmojoj eilėje trečia iš dešinės).
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Jūratė (Birute Vaitkunaitė-Nagienė)

davo nuo judesio formos prie šokėjų kūno
formų ir rinkdavosi gražiausią. Viena iš
jų nepaprastai grakšti ir dieviškai sudė
ta, būtų įtikinančiai tikusi būt Jūratė, at
kreipdavo į save visų dėmesį.
Kastytis vienu momentu pašoko gražiu
šuoliu ir atliko keletą gražių judesinių
kombinacijų griūnant Gintaro piliai. Ar
jam tokių stiprių emocijų reikia, kaip kinietiško gongo smūgių, kad kūnas nušvis
tų skaidriu judesiu, įrodančiu, kad jis mo
ka kūną meniškai valdyti, ar choreogra
fė pašykštėjo mums progos juo pasi
džiaugti, liks paslaptimi.
Birutė Vaitkūnaitė kaip solistė Jūratė
savo uždavinio neišsprendė savo naudai.
Kostiumas jos buvo papras as kaip ir vi
sų kitų šokėjų, kas yra būdinga išraiškos
šokiui, ir visai nepeiktina; dėl spalvų ir
ornamentų galima diskutuoti iš įvairių pu
sių, bet tai nėra esminis dalykas. Tačiau,
kažkurie kūnai reikalauja labiau apgalvoto
rūbo papildymui to, ko Dievas po kostiu
mu nedavė, kad sudarytų estetinį vaizdą.
Jūratei judant, jos technika buvo įtikinan
ti, nors ne visi judesiai buvo modernūs.
Kai kurie kvepėjo nusidėvėjusiais štam
pais. Vaitkūnaitė, stovėdama nedėkingose
sau pozose, kurių jinai nevengė, nesukel
davo estetinio pasigėrėjimo.
Pirmas veiksmas beveik visas praslin
ko be judesio. Klausėmės muzikos, dai
nos, deklamacijos ir žiūrėjom paveikslė-

Kastytis (Gerry Gilbert)

liūs. Prieš pabaigą veiksmo, pasirodžius
Jūratė grakščiausiai, bet vienodai, pamo
savusi kojytę užsišoko Kastyčiui ant lie
mens ir atsilošusi atgal aistringame atsi
davime įkyriai sukosi. Skaidrios judesinės
prošvaistės mirdavo vos užgimusios fan
tazijos tuštumoje, tartum laukdamos pa
galbos iš ekrane rodomų studijinių pa
veikslų. Jie nukeldavo žiūrovą į Torontą
ir nesuskubdavo laiku grąžinti prie veiks
mo, tuo judesio vientisumas buvo suskal
dytas. Vaitkūnaitė-Nagienė turi gerai perstudijuoti šitą vykusį šokio eskizą, atsisa
kiusi ją pančiojusių talkininkų dainos,
deklamacijos ir skaidrių, ir rimtai pasi
ruošti sekančiam pasirodymui.
Didžiausio pasisekimo susilaukė deko
ratorius Bronius Mačiukevičius ir apšvie
tėjai Stasys Gasiūnas ir Janina Liškevičiūtė. Jų sukurtos sceninės nuotaikos bu
vo fantastinės, gražios, užburiančios; tik
griūnanti gintaro pilis galėjo būti auksi
niai — geltona, kaip gintaras, vietoj bal
ta, kaip molis.
Jų šviesose ir avelės vaikščiotų sceno
je kaip šokėjos. Lietuvių Jaunimo Teat
ro artistai irgi įspūdingai atrodė.
Kas sugalvojo monumentalius ekranus
už daininkės nugaros, kuri, kaip MP bal
tu diržu persijuosusi, kažką saugojo sce
nos priekyje, neaišku. Toks pat ekranas ir
aktorių Barauską gaubė. Nei vienam nei
kitam jis vertės nepridėjo, rodydamas jų
145
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Dirigentas ir režisierius Darius Lapinskas

didžiulius veidus kaip didmiesčio reklamo
je. Tas žiūrovą ir menininkus pastatė nepatogion padėtim arba jie kokie nykštu
kai, kad juos reikia šimteriopai padidin
ti, kad būtų pastebimi, arba visi žiūrovai,
trumparegiai negeba žiūronų Įsigyti, kad
aktorius pamatytų. Ši nepatogi situacija
būtų buvus išvengta nepastačius nei artis
tų, nei ekranų scenoje.
Gruodžio muzika graži ir dėkinga šo
kiui, neturint partitūros sunku pasakyti,
kaip ją Lapinskas išpildė. Tėvas Kezys
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nepaprastai gražiai pasidarbavo sukurda
mas ištisą eilę parodai tinkančių fotogra
fijų. Bet tie paveikslai, kad ir kaip me
niškai įvykdyti trukdė šokėjiškam vienti
sumui. Gal filmą todėl rodė, kad šokėjai
nebuvo pasiruošę viso veikalo atlikti, o
gal todėl, kad pareklamuoti Vaitkūnaitės
studiją. Galėjo šokėjus palikti Toronte, o
atvežti tik filmą ir ją rodyti ištisai gra
žių dekoracijų fone; būtų išlaidų sutau
pyta. Pradžioje pirmo veiksmo vidurinia
me ekrane rodomi paveikslai, būtent besi
sukanti galva su siaučiančiais plaukais bei
iškreiptu veidu, priminė labiau laumę kaip
dievišką Jūratę. Gal dabartinius Kasty
čius tokios Jūratės žavi, bet mitus vis dar
gaubia grožis. Mano manymu, Tėvas Ke
zys yra nepasiekiamo lygio fotografijos
menininkas.
Visko buvo. Valgėm, gėrėm, burnoj ne
turėjom. Pagrindinės legendos minties —
svetimų dievų neieškok, nei šokyje, nei pa
statyme, neteko pajusti. Tikiuosi, Lapins
kas, išmėginęs visokio masto ekranus, iš
ugdys savo publiką iki to, kad jie ga
lės sekti koncertus be ypatingų monų.
Šis spektaklis nėra baletas, nei išraiš
kos šokis, o yra įvairių formų mišrainė—
šurum-burum. Lapinsko muzikinis talen
tas neturėtų užgesti tarp milžiniškų de
koracijų ir mezzosoprano garsų.
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MIGLA

VASARA
Kai laiko
dūžiai
suskaldo
ir sniego granitą,
apsimetę taškais
tada
nuogai stoviniuoja
beržai prie namą
ir debesys trinasi
pamilę saulę,
dausom nusidažo
išplauti automobiliai
ir rieda
nauju plentu
po žiemos
išpažinties
Ar neperdaug pelkių laukuose?
Ore.
Neperdaug mėlynumo?

Jau niekur nebėra vietos
Patiklumui,
Pilkai, migdančiai, lengvutėlei miglai...
Jau nebėra.
Laikas lekia
Šuoliais švelnutėlė migla
Sklaidos, artėja deginanti
Kaitra.
Tokia yra tikrovė.
Mus ima siaubas — kaitra
tokia stipri...
Taip miela, glamoninga
Migla sklaidosi kaip
Žavus sapnas
Užleidžiąs vietą
Dienos šviesos aštriajam klyksmui.
Mus ima siaubas.
Bėgame, klumpame, slepiamės
Bet veltui —
Migla nebesugrįš.

Vaiva vėbraitė
PETRAS LAPAS

RAMYBĖ?
Sutema...
Ramu, lyg būtum po vandeniu.
Žvaigždės po vieną pradeda rodytis
Mirkčiodamos
Lengvai — 'tyliai lyja...

Atrodo,
Kad tokioj puikioj ramybėj
Pasauly viskas gerai.
Jauti,
Kad nėra nė vieno pikto žodelio...
Pagalvok...
Karas... neapykanta... liūdesys...
Jie niekad nepranyksKiekvienam
Kada nors yra blogai.
VIDA ČYVAITĖ
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sportas
PAVYZDYS VISIEMS—
Sportuojanti šeima
Jeigu šiandien kas paklaustų, kokią šei
mą turėtum pristatyti mūsų sportuojan
čiam jaunimui kaip sektiną pavyzdį, tai
be abejonių ji būtų — Jono Nešiukaičio,
Toronto Vyties stalo teniso komandos ka
pitono ir vadovo. Mums, švenčiantiems
ir minintiems šeimos metus, Nešiukaičių
šeima savo auklėjimu taip pat šviečia kaip
pragiedrulys audroje.
Pats šeimos galva — Jonas Nešiukaitis,
stalo tenisu pradėjo domėtis jau būdamas
tremtyje, Vokietijoje. Meilės savo pamėg
tąja! sporto šakai neprarado nė Kanadon
atvykęs. Priešingai, jis čia stalo tenisu
dar daugiau susidomėjo ir greit tapo To
ronto Vyties klubo pagrindiniu žaidėju.
Tačiau, galbūt, toji Jono veikla prie stalo
taip ir būtų išnykusi, jie ne jo kiti dar
bai stalo teniso šakos populiarinime.
Jonas, kartu su mūsų ilgamečiu stalo
teniso meisteriu Pranu Gvildžiu, Toronte
nuolatos rūpinosi stalo teniso prieaugliu.
Šitie abu sportininkai tėviškai globojo ir
auklėjo jaunuosius tolimesnei ateičiai. Jų
pastangos nebepaliko bevaisės. Štai prieš
keletą metų iškilo Gvildžio mokinė Elena
Sabaliauskaitė, eilę metų karaliavusi ne
tik lietuvių, bet ir kanadiečių stalo teniso
veikloje.
Tuo tarpu nesnaudė ir Nešiukaitis. Leng
viausia — surasti prieauglio artimiausioje
aplinkoj. Jonas labai rūpestingai ir kruop
ščiai pradėjo treniruoti savo dukrą Viole
tą. Pasirodė, jog Violeta buvo nepaprastų
gabumų ir didelio pasiryžimo jaunuolė. Ji
netrukus Kanadoje sužibėjo kaip nauja,
jauna stalo teniso žvaigždė. Ji pasižymė
jo netik lietuvių stalo teniso veikloj. Greit
ji pralenkė savo amžiaus kanadietes ir amerikietes.
Nenuostabu, kad Violeta per trumpą
laiką pasiekė neįsivaizduojamų laimėjimų:
lietuvių mergaičių ir moterų meisterė, ge
riausia Kanados žaidėja ir... J.A.V.-bių
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moterų meisterė! Tai laimėjimai, kurių
dar nė vienas lietuvis ligšiol neatsiekė ir
vargu ar kas juos bepakartos. Violetos lai
mėjimai šitame kontinente nebuvo užmirš
ti. Ji šįmet dalyvavo ir pasaulinėse stalo
teniso pirmenybėse (be jos ten dar daly
vavo ir iš Lietuvos Giedraitytė). Violeta
pasaulinėse pirmenybėse jokių titulų ne
iškovojo, bet sužaidė labai gerai ir, anot
žinovų, geresnių burtų ir truputį laimės
dėka, galėjo dar geriau pasirodyti.
Violeta yra tikra sportininkė: kukli,
nuoširdi ir ryžtinga. Visdėlto, Violetos su
sidomėjimas stalo tenisu nenustelbė jos
dėmesio mokslui ir gyvenimui, nes ji žino,
kad sportas yra tik priemonė jaunuolio
augime.
Nešiukaičių šeima yra pamilusi stalo te
nisą. Jų ir kitos dvi dukros seka Viole
tos pėdomis ir jau pradeda savo darbą at
žymėti laimėjimais. Flora jau šįmet laimė
jo lietuvių mergaičių pirmenybes ir jau yra
žinoma kanadiečių tarpe.
Paklaustas apie stalo teniso įtaką šei
mos gyvenime, Nešiukaitis atsakė, kad
daugiausiai jis yra palietęs piniginę. Jo ap
skaičiavimu ligšiol Nešiukaičiai yra paau
koję apie 6000 dolerių (taip, ponai) įvai
riems varžybų mokesčiams ir kelionėms.
Manding, būtų sunku surasti tokią kitą
lietuvių šeimą, kuri parodė tiek daug mei
lės ir pasišventimo sportui.
Šiandien mes pagarbiai prisimenam Ne
šiukaičių šeimą ir ją statome kaip pavyz
dį visam lietuviškam jaunimui. O visiems
Nešiukaičiams, mažiems ir dideliems, lin
kime sėkmės sportinėje veikloje ir asme
niškame gyvenime.
Jonas Šoliūnas
Sportuojantieji Nešiukaičiai
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MŪSŲ KAKTA IR
BENDRADARBIAVIMAS
Gerbiamoji,
Trumpai — drūtai. Iš tavo atsakymo
dabar paaiškėjo, kad tamsta esi, jei ne
raudona, tai gerokai paružavavusi simpatikė. Tau turbūt šio krašto profesoriai vi
sai išplovė galvą. Tau nerūpi mūsų kartos
likimas, mūsų vaikų ateitis. Tu, neabejo
ju, esi už visokių ryšių palaikymą ir už
bendradarbiavimą. Užtat nemulkink mūsų
visų, bet užsidaryk kromelį ir važiuok iš
kur atvažiavus.
Užpykęs ponas
Mielas užpykėli,
Esu paprastos baltos spalvos. Galvos
man niekas neplovė. Ją plaunu pati kas
vakarą. Viskas man rūpi: mano vaikai
(kurių neturiu) ir tavo tauta (kurią tu
palikai).
Ryšius palaikau su tais, kurie su ma
nim juos palaiko, bet manęs nesuriša.
Greičiausiai iš čia išvažiuosiu, nes norė
čiau kuo toliau būti nuo tokių kaip tu,
mielasis.

niškas giedojimas). Ir dvasiškiai atrodė
tokie nepažįstami, neaiškūs. Dabar gi —
paskaito vieną kitą maldelę, peržegnoja ir
liepia eiti namo (seniau kai užgiedodavo
Ite Missa Ėst, tai net ašarą išspausdavo).
Mano visas tikėjimas tiek palūžo, kad
jau ir bažnyčion kelio neberandu.
P.S. Vistiek esu dar karšta ateitininkė,
savo principų gynėja. Laukiu patarimo.
Nekatalikė ateitininkė
Miela Nekatalike,
Nesijaudink. Ne tu viena esi pasimetus.
Yra ir daugiau tokių. Ypač mūsų tarpe.
Man patiko tavo pasakymas apie Vatika
no suvažiavimą. Ten įvyko kažkas “fišy”.
Gal ir mafija savo nagus prikišo. Bet abe
joju, nes jai užtenka darbo Chicagoje.
Būk ištikima ateitininkė. Tai labai svar
bu. Jei tavo tikėjimas kiek ir sušlubavo,
tai dėlto perdaug nesijaudink. Daug yra
tokių ateitininkų ir dėlto nedaug kas jau
dinasi. Svarbu, kad laikaisi savo princi
pų. Tikėk — neprapulsi.

NETIKINTI ATEITININKĖ
Miela idėjos drauge,
Manau, kad esi ateitininkė. Kitaip ne
būtum tokia pasimetusi ir liberali. Be to,
nerašytum nieko Ateityje. Aš į tave krei
piuos kaip į idėjos sesę. Noriu patarimo.
Nuo pat lopšelio dienų esu tvirtų pa JEI ČIA NEĮVERTINA — ĮVERTINS
žiūrų ateitininkė, praktikuojanti katalikė. VILNIUJE.
Visus geresnius krikščioniškus dalykus Miela Panele,
Tu turbūt juoksiesi iš manęs. Tačiau aš
praktikavau. Buvau uoli savo organizaci
jos narė. Dabar priėjau gyvenimo kryžke nebegaliu tokios problemos nešioti ant
lę. Prisipažinsiu, kad pasimečiau tikėji krūtinės. Ji mane slegia kaip akmuo ir
me. Mane iš vėžių išmušė tie visokie Va traukia neviltim
Jau keletas metų kaip tapau. Tik pama
tikano suvažiavimai, kurie, aš įtariu, bu
vo suorganizuoti jei jau ne komunistų, tytum mano namus. Visos sienos apkabi
tai Italijos mafijos. Dabar nežinau nė kaip nėtos meniškiausiais kūriniais. Kadangi
melstis. Būdavo pamaldos tokios paslap mano specialybė — portretai tai jau nutingos, pilnos mistikos (labai patiko loty
(Nukelta į viršelio 3 psl.)
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Korespondencijos

BRAZILIJOS KUOPA

Prie Šv. Kazimiero parapijos,
Tėvų
Jėzuitų aptarnaujamos,
praėjusio kovo 23 susikūrė MAS
kuopa. Vardo tuo tarpu dar ne
turi. Narių turime 12. Keturi
berniukai ir 8 mergaitės. Susiren
kame kas sekmadienį. Drauge
aukojame šv. Mišių auką (10
vai.) paskui būna pobūvis. Glo
bėjas ir dvasios vadas T. Jonas
Kidykas, S.J. paaiškina ateitinin
kų principus, padiskutuojame,
mokomės dainuoti ir giedoti,
pažaidžiame, ir 12 vai. baigia
me.
Seniau Sao Pauly buvo sukur
ta MAS kuopa prie šv. Juozapo
parapijos Zelinoje. Ją sukūrė ger
biamas prel. Pijus Ragažinskas.
Labiausiai ji buvo iškilus ir gra
žiausiai veikė vadoavujant “Dė
dei Juozui”, t.y. kun. J. Šeškevi
čiui. Bet jam išėjus, kuopa ėmė
silpti ir jau pora metų kai ne
beturi susirinkimų. Tikimės, kad
ji vėl atsigaus ir tada Sao Paulyje būtų dvi MAS kuopos.
Iš mūsų kuopelės tuo tarpu
negalima laukti didesnės veiklos,
nes esame visi naujokai, nepatyrę, nors ir labai geros valios.
Tikimės greitu laiku gerai susi
pažinti su ateitininkų idealais ir
tada rimtai darbuotis. Didžiausia
mūsų darbui kliūtis yra ta, kad
mūsų jaunimo dauguma dar
mažiau ja bekalba. Jei mū
sų pobūviai vyktų portugalų
kalba, tada būtų galima daug
jaunimo pritraukti. Dabar ne
vieną atbaido lietuvių kalba.
Verutė Aleknavičiūtė
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TORONTO ATEITININKŲ
ŠVENTĖ
Balandžio 19 ir 20 dienomis
įvyko Toronto Stasio Šalkauskio
ateitininkų kuopos metinė šven
tė. Programa prasidėjo anksti
šeštadienio rytą. Svečiai iš Chicagos atvyko traukiniu 8 vai.
Juos stotyje pasitiko torontiškiai
ir parsivežė į seselių namus, kur
jiems buvo paruošti pusryčiai.
Po pusryčių svečiai išsiskirstė
apžiūrėti miesto ir pailsėti prieš
popietinę programą.
Registracija svečiams prasidėjo

pusę antros. Svečių buvo iš Chicagos, Hamiltono, Celvelando,
New i'orko, Montrealio ir Rochesterio. Užsiregistravę visi ėjo
valgyti pietų paruoštų Toronto
kuopos tėvų komiteto.
Susirinkimą atidarė pirminin
kas. Eugenijus Girdauskas. Pas
kaitininką
pristatė
Vytautas
Abromaitis.
Profesorius Damušis savo paskaitoje papasa
kojo prisiminimus iš savo jau
nystės Lietuvoje. Jo paskaita bu
vo labai įdomi, nes jis pats bu
vo dalyvavęs slaptuose susirinki
muose ir kovose už Lietuvos lais
vę. Baigiant, jis pabrėžė jaunimo
entuziazmo svarbą. Jis sakė, kad
jaunimas nori keisti pasaulį ir
tai yra gerai, bet reikia idealo
arba prasmės.

Po paskaitos sekė trumpa per
trauka ir visi vėl susirinko dis
kusijoms. Diskusijų tema buvo
parinkta iš dviejų straipsnių
ATEITYJE. Vienas buvo kun.
St. Ylos, o kitas Antano Razgaičio. Pusę valandos visi gyvai dis-

Brazilijos moksleivių kuopos valdyba: (iš kairės) Verutė Aleknavi
čiūtė, sekretorė; Laima Vosyliūtė, pirmininkė; ir Arletė Dilytė,
iždininkė.

Sao Paulo, Brazilijos, MAS kuopa.
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kutavom. Po diskusijų .ten pat
užbaigėme susirinkimą Šv. Mišiomis. Mišios buvo truputį ki
tokios. Giesmes giedojome pri
tariant gitaroms. Mišioms tar
navo dvi mergaitės ir komuniją
mes patys pasiėmime iš taurės.
Toksai paįvairinimas visiems pa
tiko.
Jaunimo šokiai buvo ruošiami
kartu su Aušros sporto klubu,
Prisikėlimo parapijos salėje. Šo
kių nuotaika buvo labai gera,
nes dalyvavo daug jaunimo. Ša
lia, mažoje salėje, vyko sendrau
gių suruošta vakarienė. Prof. Damušis kalbėjo ir moksleiviai iš
pildė programą skaitydami rašy
tus eilėraščius iš Dainavos.
Sekmadienį visi organizuotai
dalyvavo Mišiose. Po mišių bu
vo pusryčiai seselių namuose.
Šventės proga buvo pardavinėja
mas naujai išleistas “Pirmyn Jau
nime” laikraštėlis. Sekė kuopų
pranešimai. Po to visi išsiskirstė
pertraukai iki 4 vai.
Ketvirtą valandą įvyko iškil
mingas posėdis. Per posėdį jau
nučiai, moksleiviai ir studentai
priėmė priesaiką, po kurios se
kė sveikinimai ir prof. Damušio
paskaita.
Po paskaitos prasidėjo meninė
dalis. Moksleiviai išpildė prog
ramą, kurią sudarė trys vaidini
mai. Pirmame moksleiviai at
vaizdavo gerai žinomus lietuvių
rašytojus, kurie stovėjo scenoje
kol buvo skaitomos ištraukos iš
jų raštų. Grimas buvo taip ge
rai uždėtas, kad buvo sunku ti
kėti, kad čia tik moksleiviai
vaizduoją tikrus žmones. Antra
sis vaidinimas buvo V. Krėvės
“Gilšė’’. Trečiasis buvo komiškas
“Romeo ir Julieta”. Programa
baigėsi ateitininkų himnu.
Svečiai jau skirstėsi namo. Pas
kutinieji išvažiavo Chicagiečiai.
Traukinio laukiant visi užėjo pas
netoli bažnyčios gyvenantį To
rontiškį. Ten buvo smagu pasi
kalbėti su svečiais. Laikas greit
prabėgo. Stotyje nenoromis atsi
sveikinome ir pasižadėjome, jei
galėsime, atvažiuoti į jų šventę.
Švilpukas sušvilpė ir traukinys

Šv. Kazimiero minėjimą Baltimorėje pradeda N. Radžius skaityda
mas maldą iš Sibiro maldaknygės.

išvažiavo. Pavargę, bet labai pa
tenkinti grįžome namo.
Ramona Girdauskaitė
ŠVENTO KAZIMIERO
MINĖJIMAS BALTIMORE}
lp69 m. kovo 2 dieną Baltimorės moksleiviai ir sendraugiai
ateitininkai suruošė Švento Ka
zimiero minėjimą. Visi dalyva
vo Šventosiose Mišiose. Po Mi
šių įvyko agapė, kurią pravedė
Linas Surdokas. Nerimantas Ra
džius skaitė maldą į
šventą
Kazimierą. Sendraugis Juozas
Gaila iš Philadelphijos ir Ceza
ris Surdokas, moksleivių globė
jas, buvo kalbėtojai. Meno pro
gramą pravedė moksleivių pir
mininkė Laimutė Grybauskaitė.
Programoje Linas Surdokas per
skaitė Pauliaus Jurkaus apysaką

apie vilniškį Šv. Kazimiero pa
veikslą “Trys Rankos”, eilėraš
čius padeklamavo Ramūnas No
reika, Daina Buivytė ir Rytis
Grybauskas. Padainavo Laimu
tė Grybauskaitė, Valdonė Kučiauskaitė, Ramunė Buivytė, Da
nutė Naidišiūtė, ir Jūra Dulytė.Philadelphijos moksleivės atei
tininkės Danutė Juzaitytė, Da
nutė Bakanaitė, Ingrė Gudėnaitė ir Rasa Makarauskaitė taip
pat padainavo, gitarai pritariant,
keletą dainų ir keturi Philadel
phijos moksleiviai ateitininkai
Virgus ir Vytautas Volertai, Ka
zys Ramanauskas ir Rimas Juo
zaitis pagrojo keletą linksmų da
lykėlių, o pabaigai Baltimorės
tautinių šokių grupė “Kalvelis”
pašoko keletą šokių.
Nerimantas Radžius

Baltimorės moksleivės dainuoja, (iš kairės) L. Grybauskaitė, J.
Dulytė, V. Kučiauskaitė, R. Buivytė ir D. Naidišiūtė.
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KUN. ALF. LIPNIŪNO
KUOPOS ŠVENTĖ
19^9 m. gegužės mėn. 2-4 die
nomis Jaunimo Centre Chicagos
Kun. Alf. Lipniūno moksleivių
ateitininkų kuopa suruošė meti
nę kuopos šventę.
Pirmą sykį Lipniūno kuopos
istorijoj, kuopa apsiėmė sureng
ti tokią didelę šventę. Valdyba,
sunkiai dirbdama, praleido ke
turis ilgus mėnesius sustatydama šventės eigą.
Šių metų valdybą sudaro pir
mininkas: Vytas Merkys, 1-vicepirmininkė: Jūratė Jasaitytė, 2vice-pirmininkas: Liucijus Alenskas, 1-sekretorė: Ingrida Blekytė,
2-sekretorė-korespondentė:
Daina Danilevičiūtė. Kuopos at
stovai: Dana Gaižiūnaitė, Ričar
das Kėkštas, Edmundas Šlikaitis, Algis Valaitis, Vytas Valai
tis, Šarūnas Valiulis.
Šventės šūkis: Jungtis — atei
tis! tema: Apsijungti, bendrau
ti, bendradarbiauti.
“Moksleivio at-ko teismas”,
kuris įvyko penktadienį, gegu
žės mėn. 2 d. atidarė trijų die
nų šventę. Dvi valandas moks
leiviai “pešėsi” žodžiais ir teis
mui pasibaigus, moskleivis ateiti
ninkas liko išteisintas. Vyriau
siu teisėju buvo pakviestas Ro
mualdas Kriaučiūnas.
Šeštadienį, vos saulei pakilus,
atvyko iš Toronto laukiami sve
čiai. Lipniūniečiai dieną pradėjo
registracija, kuri vyko nuo 11
vai. ryto iki 2 vai. p.p. Šventė
pirm. T. Merkio oficialiai buvo
atidaryta 2:30 vai. p.p. Kuopos
dvasios vadas tėv. Raibužis, S.J.,
sukalbėjo maldą. Pirmininkui
pasveikinus visus atvykusius, bu
vo pakviestas dienos paskaitinin
kas Vaclovas Kleiza. Paskaitos te
ma: Apsijungti, bendrauti, ben
dradarbiauti. Trumpai, p. Klei
za, iškėlė reikalą visom organi
zacijoms, visam jaunimui dirb
ti ir veikti visur ir visada kar
tu. Paskaitininkas, baigdamas
lipniūniečiams palinkėjo s?kmĄs
tolimesnėje veikloje. Po trumpų
diskusijų, susirinkimo dalyviai
išsiskirstė pasiruošti vakaro prog
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ramai. Vakare, nuo 7:30 iki
11:00 vai. vak. grojant “Roman’
Empire” įvyko šokiai. Šokiuose
dalyvavo kuopos nariai, iš To
ronto atvykę svečiai ir apylin
kių jaunimas.
Sekmadienis, paskutinė šven
tės diena buvo pradėta Šv. Mišiomis, 10:00 vai. ryto Jaunimo
Centro koplyčioje. Šv. Mišias
laikė ir įspūdingą pamokslą pa
sakė kuopos dvasios vadas tėv.
Raibužis. Po Mišių, Jaunimo
Centre, svečiai buvo pavaišinti
skaniais pusryčiais, kuriuos pa
ruošė Lipniūno kuopos tėvų ko
mitetas. Pusryčiuose dalyvavo
gausus būrys at-kų, tėvelių ir
svečių. Meninę programos dalį
atliko lipniūniečiai ir, iš kitų
vietovių atvykę svečiai.
Iškilmingas šventės
posėdis
prasidėjo 1:00 vai. p.p. Posėdį
pravedė pirm. Vytas Merkys, o
sekretoriavo Daina Danilevičiūtė
Po vėliavų įnešimo ir maldos
V. Merkys pasveikino visus atvy
kusius, išaiškino šventės tikslą ir
pakvietė garbės prezidiumą. Į
prezidiumą buvo pakveisti: tėv.
Jonas Raibužis, S.J. dvasios va
das; Rimantas Pauliukonis, glo
bėjas; Dr. Z. Danilevičius, tėvų
komiteto pirmininkas; inž. Pily
pas Narutis, paskaitininkas; Eu
genijus Girdauskas, Toronto St.
Šalkausko kuopos pirmininkas;
Rimas Kulienas, Racine-Wauke
gan Vysk. Brazio kuopos pirmi
ninkas; ir Pijus Stončius, Cicero
Vysk. Valančiaus kuopos atsto
vas.
Perskaičius egzaminų komisi
jos aktą, į kuopą buvo priim

tos keturios moksleivės.Tėv. Rai
bužis ir R. Pauliukonis trum
pai visus pasveikino ir palinkė
jo sėkmės.
Įdomią paskaitą: “Ką reiškia
būti moksleiviu at-ku šiandien’’
skaitė inž. Pilypas Narutis.
Daug paskaitininkas iškėlė min
čių, tačiau pati svarbiausia —
šių dienų jaunimui reikia kiek
ir kur tik galima vartoti lietu
vių kalbą, nes yra jaunimo pa
reiga tą kalbą ir kultūrą išlai
kyti.
Paskaitininkui baigus užde
gančią kalbą buvo perskaityti at
siųsti sveikinimai iš At-kų Fe
deracijos vado, at-kų generali
nio sekretoriaus, MAS centro val
dybos, Putnamo at-kių, Lemen
to at-kų.
Pirmininkui padėkojus už at
silankymą ir sugiedojus at-kų
himną, Kun. Alf. Lipniūno 1969
m. metinė šventė buvo užbaigta.
D. Danilevičiūtė
MONTREALIO
ATEITININKU ŠVENTĖ
Balandžio mėn. 27 d., dido
kas jaunimo būrys su vėliavo
mis susirinko Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje padėkoti Die
vui už palaimą, vaisingus veik
los metus ir paprašyti tolimes
nės Jo globos. Šv. Mišias, kurios
buvo skirtos už mirusius atei
tininkų vadus, atnašavo ateiti
ninkų dvasios vadas ir Aušros
Vartų parapijos klebonas L. Za
remba, S.J.
Po Šv. Mišių, tos pačios pa
rapijos salėje, įvyko iškilmingas
posėdis, kurį pravedė p. Petras
Styra. Priesaiką davė 19 moks-

Montrealio moksleivės su Sesele M. Margarita (ąidury) ir Sesele
M. Jone
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Montrealio moksleivis davęs įžodį.
leivių ir devyni jaunučiai.
Po priesaikos sekė įvairūs svei
kinimai ir paskaita. Paskaitinin
ku buvo pakviestas p. V. Kolyčius iš Toronto.
Meninė dalis buvo įvairi. Sės.
M. Margarita, moksleivių globė
ja, paruošė montažą, o Sės. M.
Jonės išmokytos jaunutės pasiro
dė su šokiais ir pratimais. Sce
na Sės. Jonės buvo reikšmingai
papuošta ateitininkų ženkliuku.
Į šventę buvo atvykę svečiai
ateitininkai iš Toronto. Gaila,
kad jie programai pasibaigus tu
rėjo išvykti.
Dalia K.
HAMILTONO KUOPOS
METŲ VEIKLOS APŽVALGA
Šių metų vasario 15 dieną Ha
miltono moksleiviai turėjo ben
drą susirinkimą su Toronto kuo
pa. Po susirinkimo Hamiltoniečiai buvo pasiruošę priimti bent
po du svečius nakvynei. Laukė
me 10 minučių... laukėme 20
minučių... pusė valandos pra
ėjo, o prižadėtas autobusas to
rontiškių taip ir neatvažiavo. Pa
galiau prasidėjo susirinkimas. P.
Leparskienė skaitė paskaitą apie
draugus pabrėždama, kad tėvai
yra jaunimo geriausi draugai. Jie
visada bus su mumis ir apsisu
kę neapkalbės mūsų. Buvo įdo
mi paskaita, tik po jos dar trū
ko diskusijų. Po susirinkimo vi-

si nusivylę kaimynine kuopa iš
siskirstėme namo. Vakare buvo
šokiai su orkestru. Reikia paste
bėti, kad keturi nors torontiš
kiai į šokius atvažiavo.
Kovo 9 d. Šv. Kazimiero
šventės proga moksleiviai, jau
nučiai ir jaunesnieji ėjo organi
zuotai į bažnyčią. Po pietų se
kė minėjimas. Dr. Ramūnienė iš
Ottawos skaitė gražią paskaitą apie šventuosius ir jaunimą šian
dien. Po paskaitos — vaidinimas
apie Šv. Kazimierą, kurį parašė
prel. Tadarauskas. Vaidinimą re
žisavo p. Gudinskienė. Vaidini
me dalyvavo: Marius Gudinskas, Darija Deksnytė, Kęstutis
Šeštokas, Kristina Gedrimaitė,
Ramunė Pleinytė, Lukavičiūtė ir
Masytė, R. Budinskas, K. Urbo
navičius, A. Grajauskas, Kezytė,
Ulbinaitė ir Elvikytė. Po vaidi
nimo .tautinius šokius pašoko
jaunesnieji moksleiviai.
Sekantis susirinkimas įvyko

Kovo 23 d. su tėvais. Ten visi
gražiai pasidalino mintimis. Dai
nora Juozapavičiūtė pateikė kele
tą minčių tema: ko vaikai nori
iš tėvų. Norime, kad tėvai mums
padėtų, kai jų prašome pagal
bos. Jie turėti} jaunimui duoti
gerą pavyzdį. Jie negali norėti,
kad vaikai veiktų organizacijo
je ar kitur, jie patys neveikia ir
nedaro jokių pastangų veikti.
Dažnai girdėti pasakymas: “Kai
mes buvome Lietuvoje...” Jauni
mas supranta, kad ten tėvų pra
rasta gimtinė, bet ji vaikų aky
se pasidariusi pasakų šalis. Savo
uasakojimais tėvai dažnai atstu
mia vaikus nuo Lietuvos, nes ją
pristato kaip nerealų kraštą. Ta
da pasidaro sunku juo tikėti.
Kodėl tėvai nenori, kad jų vaikai
bendrautų su kitataučiais? Su
prantama, kad nori išlaikyti mus
lietuviais, bet reikia ir kitokių
draugų turėti, kad būtumėm pil
nesnį žmonės. Kuo daugiau drau
džiama su kitataučiais draugau
ti, juo labiau norėsim su jais
draugauti. Prasidėjo gyvos dis
kusijos, kurios buvo įdomios ne
tik vaikams, bet ir tėvams. Visi
įsijungė. Gale, vysk. Brizgys ta
rė žodį suderindamas mintis. Vi
si, po karštų diskusijų buvo la
bai išalkę, tai greitai ir neliko
suruoštų užkandžių.
Šeštadienį, balandžio 19 d.
moksleiviai susėdome autobusan
ir dainuodami išvažiavome To
ronto link. Ten vyko jų metinė
šventė. Susirinkime labai įdo
miai kalbėjo Dr. Damušis apie
prisiminimus iš veiklos Lietuvo
je. Pasakojo apie meno vakarus,
sporto šventes ir kaip visi stu
dentai (kokia 150) ėjo kartu pa
dėti ūkininkams laukų dirbti.

Mažiausieji jaunučiai Hamiltono šventės metu.
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Hamiltono jaunesniųjų moksleivių tautinių šokių grupė.

Jis pabrėžė, kad tauta iškyla per
moksleivių kuopas, kurios svars
to svarbius klausimus. Sakė
mums būti tokiais deimantais,
kurie ne tik žiba, bet ir gręžia
uolas! Vakaro šokiuose buvo pro
ga susitikti su iš visur atvyku
siu lietuvišku jaunimu. Sekma
dienį po mišių ir užkandžių bu
vo laisvo laiko, per kurį neži
nodami ką daryti vaikai slanki
nėjo po miesto gatves arba ste
bėjo krepšinio rungtynes. Po akademijos hamiltoniečiai vėl su
sigrūdo autobusan ir važiavo
namų link, besidalindami įspū
džiais.
Artėjo ir mūsų pačių metinė
šventė. Tuo reikalu susirinkome
balandžio 27 d. aptarti kaip ką
pravesti. Be to, buvo išrinkta
nauja valdyba sekantiems me
tams: pirm. — Dainora Juoza
pavičiūtė, vice-pirm. — Kęstu
tis Šeštokas, sekr. — Jūratė Gimžauskaitė, ižd. — Marijus Gudinskas, socialinių reikalų vedė
ja — Roma Borusaitė ir narės
— Kristina Gedrimaitė ir Siga
Butkevičiūtė. Ši valdyba turės
laiko per vasarą ruoštis ateinan
čių metų veiklai ir turėjo pro
gos pamatyti kaip ruošti metinę
šventę ir kaip ją pravesti.
Pagaliau atėjo gegužės 3 d. ir
ilgai lauktas mūsų didžiausias
parengimas—mūsų metinė šven
tė. Nors tą patį savaitgalį mies
to buvo suruoštas 35 mylių žy
gis vargšams šelpti, į susirinki
mą atšlubavo daug mūsų varg
šų narių. Atvažiavo svečių iš
Detroito, Rochesterio ir net še
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ši iš Toronto. Susirinkime rei
kėjo piešti — Kas tau yra svar
biausia gyvenime. Sekė diskusi
jos. Vakare įvyko Clevelando
tautinių šokių grupės “Grandi
nėlės” koncertas, kuris visiems
paliko labai gerą įspūdį. Mes
moksleiviai galėjome pamatyti
Lietuvos papročių dalį ir jais pa
sigrožėti.
Po koncerto vyko šokiai: tė
vams — Jaunimo centre, vai
kams — parapijos salėje. Gal dėl
to ir buvo tiek daug lakstymo
tarp abiejų salių. Sekmadienį, or
ganizuotai su vėliavomis visi da
lyvavome Šv. Mišiose. Garbingai
ir didingai stovėjo ateitininkai
prie vėliavų: per pusryčius bu
vo sveikinimai. Skaniai prisival
gę dalyviai persikėlė parapijos
salėn, kur Rochesterio mokslei
vių globėjas Br. Krokys pasakė
kalbą, iškeldamas ateitininkų
nuopelnus tautai. Po jaunučių,
jaunių ir moksleivių priesaikų
buvo išpildyta meninė progra
ma. Pabaigoje J. Pleinys padėko
jo visiems už darbą su jaunimu
ir tuo pačiu pareiškė: “pasitrau
kiąs iš pareigų, nes paskutiniuo
ju laiku patirta daug priekaiš
tų ir sunkumų.”
Visi pradėjo skirstytis namo.
Dainora Juozapavičiūtė

ROCHESTERIO KUOPOS
ŠVENTĖ

Miško Brolių kuopos 9-toji me
tinė šventė buvo sujungta su kul
tūriniu įvykiu duodant lietuvių
visuomenei puikų koncertą. Kon

certo programą išpildė solistė Al
dona Stempužienė, aktorius Le
onas Barauskas ir kompozitorius
Darius Lapinskas.
Iškart trys puikūs menininkai
tolimai lietuvių kolonijai buvo
tikra kultūrinė šventė ir todėl
žmonių prisirinko pilna salė.
Baigiantis šokiams, ateitininkiškas jaunimas dar susibūrė apie Kazį Deksnį, kuris iš Ha
miltono atsivežė akordeoną. Jau
nimas dar dvi valandas šoko ir
gražiai dainavo tas pačias dai
nas kurios skamba ateitininkų
stovyklose, kursuose ir suvažia
vimuose.
Sekmadienį, pamaldoms atvy
ko iš Hamiltono pilnas autobu
sas moksleivių. Jiems vadovavo
p. Gudinskienė ir p. Pleinienė.
Pamaldų metu, turiningą pa
mokslą pasakė kun. J. Staškevi
čius, svečias iš Toronto. Iškil
mingą posėdį pravedė J. Krokytė, kuopos pirmininkė. Vyresnio
jo moksleivio ateitininko pasiža
dėjimą davė Tadas Klimas, Juo
zas Laukaitis, Kostas Petrauskas,
ir Kristina Sabalytė.
Po pasižadėjimo, credo, svei
kinimų, himno, vėliavas išne
šus, pagrindinę kalbą pasakė p.
Vincas Kolyčius, Toronto atei
tininkų koordinatorius. Jo kal
bos tema buvo apie šių dienų
ateitininkišką jaunimą — jau
nimo analizę.
Meninę programą atliko Ha
miltono moksleiviai. Programa
visiems labai patiko; labiausiai
tautinis šokis Lenciūgėlis.
Uždaromąjį šventės žodį pasa
kė Bronius Krokys, Rochesterio
moksleivių ateitininkų globėjas,
įteikdamas geriausiai metų eigo
je pasižymėjusiems ateitinin
kams Dr. Lėlio premijas. Jas lai
mėjo Tadas Klimas, Juozas Lau
kaitis ir Jūratė Krokytė.
Kartu Bronius Krokys ragino
tiek savanorius, tiek svečius
moksleivius ir sendraugius ener
gingai dirbti ir tęsti ateitininkiškajį darbą. Nepasiduoti blaškan
čiai aplinkos įtakai.
Ramunė Krokytė

32

®Ateities
į^pindulUi
AR DABARTINĖ LIETUVIŲ SPAUDA
YRA PATRAUKLI LIETUVIŲ
JAUNIMUI?

tyti, jog lietuvių laikraščiai yra pritaiky
ti “vyresniems” arba “suaugusiems” —
tie, kurie nemoka angliškai skaityti, arba
tik skaito iš “mandagumo” pažiūrėti ką
Dabartinė lietuvių spauda visai nėra pa lietuviai sako apie pasaulio problemas.
traukli lietuvių jaunimui. Lietuvių spau
Lietuviški žurnalai nėra įdomūs jauni
doje nėra nei vieno laikraščio nei žurna mui. Keli yra tik apie prisiminimus iš Tė
lo pritaikyto visam jaunimui, ne organi vynės — tos Tėvynės, kurios jaunimas
zacijų ribose. Spaudos problema yra dide nėra matęs ir daugumai nerūpi ar matys.
lė. Pirma, lietuviški laikraščiai. Kai jie a- Kiti žurnalai yra įvairių organizacijų lei
teina, tai visos žinios jau yra “senos ži džiami ir jie tik išreiškia tos organizaci
nios”. Jaunimas nori greit sužinoti, kas jos politinius įsitikinimus. Todėl galima
dedasi pasaulyje — ir dauguma sužino sakyti, jog mūsų ATEITIS yra tik orga
per radijas, televizijas ir amerikiečių spau nizacijos jaunimo laikraštėlis, nes joje se
dą. Be pasaulinių žinių yra lietuviškų or kama ateitininkų ideologija. JAUNYS
ganizacijų žinios. Greitai pažvelgus, tai TĖS KELIU yra geresnis jaunimo laikraš
atrodo, jog šios organizacijos nieko ne tėlio pavyzdys. Nors jis yra pagal ateiti
daro tik renka naujas valdybas, rašo ne ninkų ideologiją rašomas, tačiau čia yra
įveikiamas, nepraktiškas rezoliucijas, ir
išreiškiamos jaunimo idėjos apie visuo
renka pinigus. Tad kas lieka? Kelios eilu
tės sportui, o dar mažiau vietos jaunimo menę ir prasmiškai išgalvotos išvados.
Kostas, Jr.
organizacijom. Taip žiūrint, galima pama
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AK GALIMA SUDERINTI MOKYMESI
IR VEIKLUMU ORGANIZACIJOSE?

Mano manymu, mokslą ir visuomeninę
veiklą galima labai gerai suderinti — ne
tiktai ateitininkų organizacijoje, bet ir ki
tose; pavyzdžiui, skautuose (lietuvių bei
amerikiečių). Visos organizacijos ir klu
bai turi tą pačią paskirtį, t.y. padaryti ge
resnius žmones iš mūsų visų.
Galima gerą mokymąsi ir veiklumą or
ganizacijoje ir šiaip palyginti: abu api
budina mūsų jaunimo galvojimą. Mokslas
mums padeda sužinoti daugiau apie mūsų
pasaulį, kas darėsi jame ir kas darosi da
bar.
Kai mes mokėmės Lietuvos istoriją, ji
mums davė progos susipažinti su krašto
praeitimi. Veikla lietuviškose organizaci
jose mums padeda viską geriau suprasti.
Mokslas žmogų formuoja ne vien tik
protiniai, bet ir fiziniai. Žmogus, kuris
daug mokosi greičiau subręsta, ir taip,
pradeda elgtis kaip suaugęs žmogus. Or
ganizacijos padeda mums suformuluoti
savo pasaulėžiūrą, ir tai veda į brendimą.
Čia suminėjau tik kelis būdus, kuriais
galima suderinti gerą mokymąsi ir veik
lumą organizacijose. Kas sakė, kad jų ne
galima suderinti?

VIENAS NAMUOSE

Vieną vakarą, kai tebebuvau dar tik aštuonių metų, tėveliai išvažiavo į parengi
mą, palikdami mane vieną namuose. Sesu
tės ir brolis buvo kitur išvažiavę.

Sesutės ir brolis mėgdavo mane pagąs
dinti. Jie pasakodavo, kad gyvena mūsų
namuose visokios baidyklės. Dėl to dabar,
kai pasilikau vienas, pradėjau bijoti.

Pirmiausia uždegiau visas šviesas, kad
būtų jaukiau. Paskui atsisėdau prie valgo
mojo stalo ir pradėjau skaityti knygą.
Ramunė Stonytė
Sugirgždėjo grindys. Greitai apsižval
giau aplinkui, bet niekur nieko nebuvo.
Po kiek laiko subildėjo langas. Ar kas bel
džiasi? Bet tai buvo turbūt tik vėjas.
Ant stalo radau sesers parašytą eilė
raštį. Pradėjau skaityti. “Giltinė iškišo
galvą iš už sofos”, buvo jame vienoje vie
toje. Greitai atsigręžiau ir pasižiūrėjau į
sofą.
Pradėjau labai bijoti. Pasiėmiau į ranką
savo žaislinį šautuvėlį, pasiryžęs gintis
nuo vaiduoklių.
O dar toje knygoje, kurią skaičiau, ra
šė apie žudikus, ir kaip jie įsibrovė į na
mus.
Artėjo devinta valanda. Reikėjo eiti į lo
vą. Prieš atsiguldamas dar apžiūrėjau
kambarius, idant viskas būtų tvarkoje.
Paskui atsiguliau.
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Negalėjau užmigti. Vis galvojau apie kartą pažiūrėti į apylinkę, kurioje jis au
vaiduoklius ir žudikus. Kai languose su go. Gaila man buvo medžio. Jis buvo toks
bildėdavo, arba grindys sugirgždėdavo, senas ir tiek daug visko matęs. Kas mums
traukdavau iš po pagalvės savo šautuvėlį. suteiks šešėlį karštą vasaros dieną? Kas
Pagaliau išgirdau, kaip atsidarė namo priglaus paukštelius, voverytes? Staiga
durys. Kažkas lipo laiptais į virtuvę. Ir didelis trenksmas sudrebino žemę ir me
virtuvės durys atsidarė. Kažkas įėjo į val dis jau gulėjo išsitiesęs gatvėje.
gomąjį. Atsisėdau lovoje, visas persigan
Tą dieną norėjau žaisti lauke. Tuščias
dęs, bet... išgirdau tėvelių balsus. Atsidu be medžio plotas buvo nejaukus.
sau, atsiguliau, ir po kelių minučių užmi
Tą patį vakarą tėvelis parvežė jauną
gau.
klevuką. Pasodinau jį ir man jau nebuvo
Aloyzas Pakalniškis taip liūdna. Prižiūrėsiu medelį ir jis užaugs
toks pat didelis.
PAKLYDUSI KATYTĖ
Dalia Bilaišytė
Vieną kartą, kai aš miegojau, mano tė
veliai žiūrėjo televizijos. Mama išgirdo už
Onytė Landrytė, atkelta.
durų kniaukimą. Ji atidarė duris ir pama
tė mažą katytę. Tėtė padarė jai guolį ir piešiau beveik visus savo kolonijos žy
paguldė. Kai aš atsikėliau, radau katytę miuosius žmones (net ir savo buvusio vir
ant mano antklodės. Aš pradėjau su ja šaičio žmonos port retą). Dabar tiek pripiežaisti: paėmiau šniūrą ir vilkau per grin šiau tų paveikslų, kad nebežinau nė ką
dis, katė jį gaudė. Tada aš dar greičiau daryti. Dėl savo kuklumo jų negaliu par
bėgau vaškuotomis grindimis. Aš taip duoti (pigiausiai įkainavau savo vyro por
juokiausi iš katytės kai ji slidinėjo po tretą, bet ir tai aukštoka kaina — tarp
grindis. Net aš pati beveik parkritau. Bet mūsų kalbant — noriu bent 500 dol., bet
aš gyvenu nuomotame bute ir negaliu pažįstamam nusileisčiau). Siūliau Čiurlilaikyti gyvulių, tai atidaviau katytę vie nio galerijai, bet nebepriėmė; sako ten
mano paveikslams per drėgna. Patark,
nai klasės draugei.
brangioji, ką turėčiau daryti. Jei nebega
Dabar katė jau užaugusi.
lėsiu kur nors savo paveikslų iškišti, tai
Dovilė Užubalytė (8 m.) turėsiu turbūt dėl vietos stokos nustoti
tapyti. O tai būtų galas mano talentui.
MANO MEDIS
Nenoriu, kad mano talentai žūtų nepasitamavę mūsų kenčiančiai tautai.
Prieš mūsų namą augo didžiulis medis.
Dailininkė (diplomuota)
Man patikdavo po juo žaisti, stebėti ja
Kotryna Shepethys
me gyvenančius paukščius, o jų būdavo Miela Ponia,
pilnos medžių šakos. Jo kamiene buvo ke
Pasiduodu. Desperatiškai visą mėnesį
lios drevės. Ten voveraitės nešdavo žiemai
jieškojau
vietos jūsų portretam. Mažai ką
riešutus. Iš apačios būdavo sunku į jį įsliuogti, bet aukščiau galėdavai patogiai pečiau. Geriausia vieta, kurią radau, yra
vienas senų baldų sandėlys. Bet mano sąžlaipioti
žinė neleidžia siūlyti jūsų paveikslus ten
Vieną rytą po audros pamačiau, kad di siųsti.
džiulė nulaužta šaka gulėjo išsitiesusi per
Ne. Jūs negalite nustoti piešti. Mes —
gatvę.
visuomenė — negalime žudyti jūsų talen
Sekančią dieną atvažiavo vyrai su dide to. Ką ateinančios kartos pasakys? Viena
liu piūklu ir virvėmis. Apžiūrėję medį, už išeitis — rašykite kultūrinių ryšių komi
metė virves ant didžiulių šakų ir pradėjo tetui į Vilnių. Jie ten girdėjau mėgsta vei
piauti. Piūklas cypė, kaukė, o medis vis- kėjų portretus. Greičiausiai jie sutiks ir
tiek stovėjo. Atrodė, kad jis norėjo dar jūsų meno parodą suruošti Vilniuj.
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