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JAUNA ŠEIMA

Lietuviškos išeivijos ateitis, dažnai sakoma, yra jau
nų šeimų rankose. Toks teigimas turi nemaža tiesos.
Juk dar dešimtmetis, kitas ir dabarties jaunų šeimų karta
lems lietuvybės likimą. Nuo jų priklausys, ar vaikai bus
toliau auklėjami lietuviškoje dvasioje, ar lankys lituanis
tines mokyklas, ar bursis i lietuviškas organizacijas.
Tačiau tiek pasakyti neužtenka. Svarbiau yra pa
klausti: kokia jauna šeima šią ateitį kuria?
Pažvelgus į dabarties jauną šeimą, reikia pripažinti,
kad joms lietuviškas gyvenimas didelio susidomėjimo ne
sukelia. Visų pirma jaunos šeimos pasigendame parapi
joje. Ji retai parapijos veikloje dalyvauja, o dar rečiau
jai priklauso. Tai ypatingai gaila, nes parapija yra židinys,
kuris turėtų apimti viso amžiaus lietuvius ir juos vesti
dvasinio ir lietuviško gyvenimo keliu.

Ateitis

Jaunos šeimos taip pat nerandame organizacijoje.
Nors abu šeimos nariai dažnai organizacijose yra daly
vavę, bet vos tik apsiveda, organizacijas tuojau palieka,
net jas pamiršta. Tai negerai. Organizacijoms jaunos šei
mos yra reikalingos, nes kaip tik jos geriausiai gali jau
niesiems nariams vadovauti ir juos lietuviškai nuteikti.
Pagaliau jaunos šeimos nematome ir parengimuose.
Taip, išimčių pasitaiko. Kartais sutinkame jauną šeimą
Vasario 16 minėjime. Bet kasdieniniuose susirinkimuose,
kur vyksta tikrasis lietuviškas gyvenimas, jų dažniausiai
nėra.
Jau pats laikas jaunomis šeimomis susirūpinti. Kokia
yra jų savijauta? Kaip jos pergyvena lietuvių bendruome
ninę mintį? Ką jaunos ateitininkų šeimos galvoja apie savo
organizaciją? Tai tik keli klausimai, kuriuos reikėtų atvirai
pasvarstyti. Šis rūpestis, aišku, kiek tai liečia ateitininkus,
daugiausia kristų ant sendraugių pečių.
Atsakymai į šiuos klausimus gali nulemti mūsų bend
ruomenės ir organizacijos ateitį. Gal jau nebereikia kreip
tis į organizacijos narius paskirai, bet į šeimas, nes išei
vijoje tik šeimos gali suteikti realią bazę organizacinei
veiklai. Gal jau reikia šalia tradicinių susirinkimų paieš
koti ir konkrečių darbų, kuriais jaunos šeimos galėtų savo
organizacinį gyvenimą pajusti ir parodyti.

Ko reikia
tikėjimu, kad
pačios sugrįš į
riais. Tada jau

bijoti, tai raminimosi, dažnai išreiškiamo
girdi, kai tik turės vaikų, jaunos šėmos
bendruomenę, į organizaciją aktyviais na
gali būti per vėlu.
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Sendraugių darbai
Pasikalbėjimas

su ASS pirmininku
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Gerbiamas Pirmininke, kokie dabar svar
biausi ASS valdybos rūpesčiai?

Rūpesčių yra dvejopų — esminių ir or
ganizacinių. Kas seka ateitininkų ir bend
rai lietuvių gyvenimą, neišvengiamai už
kliūva už klausimų: kiek ilgai išsilaikysi
me? ar prasmingai išnaudojame savo jė
gas? kokios šiuo laiku specialios lietuvių
katalikų užduotys? ir t. t. Bėda, kad tai
vis gana abstraktūs klausimai, ir nors įdomu kaikada juos pasvarstyti, padisku
tuoti, esu nuomonės, kad gyvenimo vyks
mą paveikti mažai tegalime, kaip organi
zacija. Nesame savame elemente, ateitininkija ir lietuviškumas tėra daugeliui
šventadieninė gyvenimo dalis. Kiekvienas
sprendžia savaip, kokiu būdu ir kur jis sa
vo įnašą gali įnešti. Taigi nepretenduoja
me “vesti tautos” viena ar kita kryptimi,
o tik, kaip centro valdyba, patarnauti tam
judėjimui, kuris natūraliai vyksta.
Organizacinių rūpesčių turime visą lai
ką. Jau tenka planuoti vasaros sendrau
gių stovyklas (jų bus gal net dvi — Dai
navoje ir Kennebunkporte), bandome pa
laikyti artimą ryšį su skyriais ir pavieniais
nariais (tiems dabar leidžiame informaci
nį biuletenį), ieškome pradingusių sielų,
ypač jaunesniųjų sendraugių. Pagal dabar
tinius duomenis, tepasiekiame 27 asme
nis, kurie yra žemiau 30 metų amžiaus —
taigi aišku, kad studentai natūraliai ne
pereina pas sendraugius. Bandysime šita
linkme reikalus judinti. Yra ir finansinis
rūpestis: valdyba dabar jau skoloje, nors
pernai dar pajėgėme paremti studentus,
moksleivius ir jų prašymus paramos konk
retiems uždaviniams patenkinti. Ir šiemet
esame prašomi padėti apmokėti stovyklų
vadovams vasaros honorarą, bet su tuš
čiu iždu negalėsime. Tad tenka spausti na
rius ir skyrius, kad bent nario mokestį
susimokėtų, iš kurio tik ir verčiamės.

Kaip ASS valdyba vertina dabartinę stu
dentų ir moksleivių ateitininkų veiklą?

Žiūrint į sąlygas, tiek moksleivių, tiek
studentų veikla tiesiog stebina. Abi sąjun
gos turi puikias valdybas, rengiami kur
sai, stovyklos, programų medžiagos. Veik
los vietovėse nepažįstu, bet kur tenka pa
tekti, kaip pvz., Clevelande, Tarybos po
sėdžio proga, ten jaunimo entuziazmas ir
darbai daro puikų įspūdį.
Kokie Jūsų nuomone, dabar svarbiausi
MAS uždaviniai? Į ką sąjunga turėtų dau
giausiai kreipti dėmesį?

Manyčiau, kad bene pagrindinis akcen
tas turėtų būti lietuvių kalba. Jei iš viso
turime pagrindo būti, tai jis yra savo tau
tybės, tautinio įsisąmoninimo palaikymas.
O praktiškai taip yra, kad tas sąmoningu
mas beveik tiesioginiai pareina nuo kal
bos mokėjimo. Kas gerai kalbą moka, tas
ir apie savo tautos istoriją daugiau žino,
savo kraštą pažįsta, jo kultūrą, papročius.
Gal kas sakytų — bet tai lituanistinių
mokyklų užduotis. Tai tiesa, bet taip pat
tiesa, kad į tai jaunimo žiūrima, kaip į pi
anino pamokas — dažnai tai priverstinas
užsiėmimas. O organizacijoje savaime lie
tuviškasis aspektas priimamas — mielai į
stovyklas, kursus važiuojama, dalyvauja
ma parengimuose, suvažiavimuose. Svar
bu todėl, kad ten ta priimlumo nuotaika
būtų konstruktyviai išnaudojama. Čia ypatinga atsakomybė moksleivių ir studen
tų vadams, kuriems patiems jau dažnai
lengviau reikalus vesti anglų kalba. Kaip
ir visur kitur, prievarta, įstatymais nieko
neišmokinsime nei neįtaigosime. Taigi ne
reikia griežtų taisyklių, bausmių, o at
virkščiai — pavyzdžių, paskatinimų, pre
mijų lietuvių kalbos vartojimui. Gal reik
tų daugiau dėmesio kreipti į aktyvų na
rių dalyvavimą stovyklų programose: ma
žiau paskaitų, pamokų, daugiau paties jau
nimo parengtų referatų, rašinėlių. Kalbą
jaunimas pakankamai girdi — dar turbūt
veik visose šeimose tėvai kalba lietuviškai.
Bet tik girdint neišmokstama, reikia kalbą
vartoti.
131
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Ar pakankamas moksleivių ateitininkų da
lyvavimas savo spaudoje — Ateityje,
Draugo ir Darbininko puslapyje? Jeigu
ne, kaip jį pagerinti?

Iš vienos pusės žiūrint, tenka vėl ste
bėtis, kaip jaunimas gražiai savo stovyk
las, suvažiavimus aprašo. Sunku, aišku,
spręsti, kiek ten pagalbos iš šalies — re
dakcijos, mamų. Kita vertus, peržvelgiant
Draugo ar Darbininko skyrius, jaunimo
bendradarbiavimo neperdaug. Skyriuose
tektų raginti, kad kiekvienas narys viena
ar kita proga spaudon parašytų; gal net
tai įvesti, kaip dalį moksleivių, studentų
kandidatūros egzaminų. Tas pats princi
pas, kurį anksčiau minėjome, ir čia galio
ja — daugiau išmoksime į Ateitį rašant,
negu ją skaitant, jau vien todėl, kad tas,
kuris parašo, ją ir skaitys.
Kiekvienas
mėgsta regėti “savo daiktą” išspausdintą
— tai didelė paskata. Ta linkme globėjams
ir vadovams tektų daugiau pastangų įdė
ti.
Kokiu būdu ateitininkas gali pagilinti sa
vo ideologiją, jeigu jis negali dalyvauti
kursuose, bei stovyklose?
Abejoju, ar bet kuris moksleivis ar
studentas, neturėdamas progos dalyvauti
stovyklose, kursuose, tampriai identifikuo
tųsi su organizacija. Todėl labai svarbu
sudaryti sąlygas didesniuose sąskrydžiuo
se dalyvauti visiems. Be abejo, skyriuose,
kurie sumaniai globojami, šio to išmoksta
ma, bet spėčiau, kad ir skyrių veikloje sto
vyklų ir kursų įtaka yra labai didelė.
Dalyvavusieji stovyklose atneša entuziaz
mą, draugavimo dvasią, žinias.

Kalbant apie “ideologijos
gilinimą”,
manyčiau, kad jei tuo suprantama bend
ras žmogaus pasaulėžiūros vystymas, tur
būt moksleiviams ir studentams arčiau pri
einami literatūra, skaityba anglų kalba.
Realistiškai žiūrint, pasaulėžiūrinė litera
tūra lietuvių kalba yra ribota, ir jaunes
niems jau nebeįkandama. Jau ir stovyk
132

lų paskaitos, tenka nugirsti, kartais sun
kiai suprantamos. Kilnu raginti, kad jau
nimas skaitytų Aidus, Draugo kultūrinį
priedą, Laiškus Lietuviams — ten daug
turiningų, kartais ir įdomių straipsnių —
bet nemanau, kad jaunimas prie tų šalti
nių pultų. Gal todėl skyriuose tikslu bū
tų nevengti skaitybai uždavinių anglų
kalba, o susirinkimuose referatais bandyti
juos diskutuoti lietuviškai.

Kokie turėtų būti moksleivių ateitininkų
santykiai su studentais ir su sendraugais?
Faktas, kad sendraugiai turėtų padėti
studentams, moksleiviams, ir iš tiesų taip
ir daro — tai savaime aišku. Bet gal tektų
pagalvoti ir apie moksleivių, studentų pa
galbą sendraugiams. Visuomet skundžia
mės, kad senimas nesupranta jaunimo,
ir atvirkščiai. O kiek pastangų jaunimas
deda būti suprastu? Šių laikų jaunime yra
daug lengvabūdiškumo, bet taip pat daug
ir rimto galvojimo, giliai krikščioniškų
nuotaikų. Taigi štai labai prasminga krikš
čioniška jaunimui užduotis — atversti sendraugišką galvoseną naujiems vėjams. Ši
tam kontekste prasmingas darosi ir anks
čiau minėtas uždavinys —
lietuviškai
pristatyti tai, kas išmokstama, patiriama
ir kuo rūpinamasi amerikietiškoje aplin
koje. Sendraugių stovyklose, ir sendrau
gių skyrių susirinkimuose turėtų būti pro
gų vyresniesiems išgirsti jaunimą.

Sendraugių valdybos vardu leiskit pa
sinaudoti proga: kviečiame studentus sen
draugių stovyklose surengti bent vienos
dienos programą — referatų, ar “panel
discussion” forma pristatyti
sendrau
giams jaunimo galvoseną apie šio meto
pasaulio bėdas. Vieni kitus suprasime tik
tada, kada išmesime prielaidą, kad visa iš
imtis teplaukia iš vyresniųjų į jaunesnius.
Vietovėse, kur yra sendraugių skyriai ir
pakankamai brandaus jaunimo,
tokias
sendraugiams “rekolekcijas” taip pat gali
ma būtų suruošti, ir skatinčiau ypač stu
dentus imtis iniciatyvos tai padaryti.
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Esame gavę, nors ir pavėluotai laišką,
kuris dėl savo aktualumo nenustoja savo
vertės. Jame ateitininkų veikėjas, sėdėjęs ka
lėjimuose ir aštuonerius metus ištremtas Si
bire, o dabar gyvenąs Lietuvoje, sveikina
ateitininkus esančius už Lietuvos ribų šv.
Velykų proga.
— Red.

Broliai, sesės,
Artėja didžioji Kristaus Prisikėlimo šventė — Velykos.
Gili tos šventės prasmė, mirties pergalės triumfas — mūsų
sielose užžiebia šviesiausias viltis amžinai gyventi su tuo,
kuris yra Tiesa, Kelias ir Gyvenimas. Džiugiame Aleliuja,
kuris susilieja su pavasario atgimstančia gamta, mes įžiūri
me gyvenimo prasmę bei vertę, todėl esame nenugalimi
optimistai, drąsiai žvelgdami į šviesią ateitį. Toje giesmės
vienybėje jungiamės su Jumis, mūsų brangieji, ir siunčia
me savo nuoširdžius velykinius pasveikinimus ir geriausius
linkėjimus. Šioje šventėje pagalvojame apie praeitį, tuos
gražius papročius: buvo maldos kitos ir užliedavo kitas
jausmas tolimos parapijos bažnytėlėje velykinėje procesi
joje. Margučiai, sūpuoklės, meilūs kaimynų apsilankymai...
Ant stirtos šiaudų pasikaitinimai saulutėje. O sodžius buvo
toks ramus, ramus. Meilė supo pavasarį, pavasaris meilę,
ir gera, šviesu buvo tada sieloje — tikros atgimimo Ve
lykos!
Šiandien mes išblaškyti. Daugelis mūsų brangiausiųjų
išėjo į Viešpaties prieglobstį, bet koks gyvas šventųjų bend
ravimas ir koks gyvas sekimas paskui kenčiantį Kristų, koks
viltingas šiandien gyvenimas! Mes kelsimės su Juo, todėl
su Juo lengviau visokį vargą ir pažeminimą pakelti. Džiau
kimės, brangieji, šiomis Velykų šventėmis, nes mes trium
fuojame ne tik žemėje, bet triumfuosime ir danguje!
Dar kartą spaudžiame dešines, karštai Jus bučiuoja
me, linkėdami Aukščiausiojo palaimos ir velykinio džiaugs
mo beribio....
Jūsų Juozas
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Užteršimo
bangos

LINAS
SIDRYS

VISO PASAULIO, o ypač šiaurės Ameri
kos, rimta problema yra didėjąs pavojingo
134

užteršimo laipsnis, žmogaus civilizacija
tiek gadina žemę, orą ir vandenį, jog vi
sai gamtai ir gyvūnijai gręsia nusinuodijimo pavojus. Nors visi mokslininkai sutin
ka, jog šita problema yra labai rimta, ta
čiau net ir patys ekologijos žinovai negali
rasti visiems priimtinų priemonių šią prob
lemą išspręsti. Jie susiskaldę į dvi priešin
gas grupes, kurios net negali sutarti kokios
yra pagrindinės užteršimo priežastys ir
kaip reikėtų teršimą sulaikyti.
Pati iškalbiausioji grupė šaukia, jog
pagrindinė vis didėjančio gamtos užterši
mo priežastis, tai vis gausėjąs žemės gy
ventojų skaičius, kurie reikalauja
vis
aukštesnio gyvenimo lygio ir jo siekia.
Tos grupės išvada: norint sumažinti gam
tos teršimą reikia sumažinti žmonių skai
čių. Šiai grupei vadovauja Paul Ehrlich,
Stanford Universiteto biologas, parašęs
knygą “The Population Bomb”. Savo te
orijos dėstymą jis pradeda apskaičiuoda
mas, kiek žemėje būtų gyventojų 2900 me
tais, jei dabartinis žmonių dauginimosi
tempas nemažėtų, ir iš to daro išvadą, kad
tais metais žemėje jau nebeužtektų vietos
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tokiam skaičiui žmonių. Žinoma, jis ragi
na, neatsižvelgiant į priemones, sumažinti
žemės gyventojų skaičių.
Šios Ehrlicho teorijos sekėjai taip en
tuziastiškai skelbia tą teoriją, jog nuo to
įsibėgėjimo jie net užmiršo savo pirmykš
tį tikslą — gamtos išvalymą ir apsaugoji
mą nuo tolimesnio užteršimo. Šiuo metu
jie energingai propaguoja gimimų kontro
lę, kaip visuomeniškumo idealą ir visų že
mės gyventojų pareigą. Jie bando įtikinti
visuomenę imtis visų priemonių žmonių
skaičiui sumažinti. Jiems ypatingai rūpi
įvesti socialinę santvarką, kuri laimintų
mažas šeimas ir baustų didžiąsias.
Knygoje, “The Population Bomb” yra
siūlomos kelios priemonės žemės gyvento
jų skaičiaus sumažinimui. Viena jų tai
laiškų rašymas valdžios pareigūnams, ku
rie yra nusistatę prieš abortą ar gimdy
mo kontrolę; antra: boikotuoti tas krau
tuves, kurių reklamos remia tas televizi
jos programas, kuriose didelės šeimos yra
palankiai atvaizduojamos. Trečia: parū
pinti valdžios teikiamas lengvatas bevaikėm porom, įvedant aukštesnius mokes
čius gausiom šeimom, ir apdovanoti tuos,
kurie save sterilizuojasi.
Ši grupė, aišku, ypač puola katalikų
bažnyčią, kuri nepaliaujamai primena mo
ralės dėsnius ir skatina jaunavedžius tu
rėti gausias šeimas. Dr. Erhlich reikalaujaja, kad visi “išsimokslinę katalikai” ragin
tų savo Bažnyčią pakeisti savo mokymus
ir prisitaikyti prie šių laikų. Jis reikalau
ja, kad “bažnyčia daugiau rūpintųsi žmo
nėmis, jų gerove, bei laime ir mažiau rū
pintųsi savo mokymais, dogma bei įstaty
mais.” Jis net pranašauja, kad Bažnyčiai,
prie “šių laikų neprisitaikius”, ji subyrės.
Taigi, matyti, jog šita ekologų grupė
visai šunkeliais nuėjo. Jie pradėjo su už
teršimo klausimu ir baigė Bažnyčios pra
žūties skelbimu, šie mokslininkai yra taip
pasimetę, jog jie net pamiršo pasiūlyti
konkrečias priemones pačiam užteršimui
mažinti. Argi jie mano, kad šiukšlės ir
žmonės — tai sinonimai? Visiem turėtų

būti aišku, kad šiukšlės ir žmonės tai yra
du skirtingi dalykai. Taip pat turėtų būti
aišku, kad užteršimas nebūtinai priklauso
nuo žmonių skaičiaus. Žmonių skaičiui ma
žėjant, užteršimas galėtų net didėti nuo
pramonės bei mokslo vis didesnio produk
tyvumo ir nuo vis daugėjančių išmatų. Šių
dviejų problemų — užteršimo ir žemės gy
ventojų skaičiaus — maišymas rimtai ap
sunkina abiejų problemų išsprendimą. Be
to, naivumas moraliniais klausimais gali
patiems žmonėms rimtai pakenkti.
Antroji ekologų grupė, priešinga pir
majai, yra vadovaujama mikrobiologo Bar
ry Commoner, iš Washington Universite
to. Neseniai, viename mokslininkų suva
žiavime jis sukritikavo aną grupę: “Saky
ti, kad nė vienos užteršimo problemos ne
galima išspręsti nesumažinus žmonių skai
čiaus yra pirmos rūšies išsisukinėjimas.”
Gamta yra teršiama kai mokslinių tyrinė
jimų bei pramonės išmatos, bei pavojingi
chemikalai, yra nesąmoningai metami į
gamtą. Tyrinėjimai rodo, jog technologi
nio progreso šiukšlių krūva auga daug
greičiau nė žmonių skaičius. Amerikos sta
tistika rodo, kad Amerikos
gyventojų
skaičius yra pakilęs tik trylika procentų
1970 metais, o tuo tarpu pramonė ir dar
bai pakilo šešiasdešimt procentų. Pavyz
džiui, suteršto oro problema labai padidė
jo New Yorke, nors tuo laikotarpiu gyven
tojų skaičius nė kiek nepadidėjo. Dr. Com
moner mano, jog pagrindinė problema tai
yra žmonių blogi gyvenimo įpročiai. Žmo
nės dabar greičiau vartoja sintetines me
džiagas, negrąžinamus butelius ir gazolinu
varomus automobilius, vietoj natūralių
medžiagų, grąžinamų butelių bei elektrinių
traukinių. Šią pagrindinę užteršimo prie
žastį tebus galima pašalinti įvedus ekono
minę bei socialinę tvarką, kuri veiks su
sitaikius su gamtos griežta, bet dosnia
tvarka.
Šioje teorijoje yra griežtai pabrėžiama,
kad žemė yra žalojama ir purvinama ne
dėl žmonių didelio skaičiaus, bet dėl jų
veiksmų. Mes kenkiam gamtai kai mes ja
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netvarkingai naudojamės — ar tai iš
naivumo, tinginystės ar šykštumo. Ją at
statyti mes galime tik ją saugodami ir jos
įstatymus gerbdami.
Dabartiniam žmogui šie dėsniai yra
sunkiai suprantami, nes šiandieninėje eko
nominėje sistemoje vartotojas (consum
er) yra labai glaudžiai surištas su užter
šimu, kurį įvairių produktų vartojimas ar
ba gamyba iššaukia. Šitam santykiui galiojant, yra tiesa, kad išmatų kiekis yra
proporcingas žmonių (vartotojų) skaičiui.
Šioj sistemoj, žmonių skaičiui padidėjus,
auga ir jų šiukšlių krūva. Šį santykį ga
lima, ir yra net būtina, panaikinti. Tai yra ekonomistų, sociologų, ir pramonininkų
darbas. Jie turi pakeisti tuos socialiniusekonominius įpročius, kurie suteršė žemę.
Pavyzdžiui, vienas mūsų “svarbių socialinių-ekoniminių įpročių” yra mūsų ne
paprasta meilė automobiliui. Mūsų visuo
menė dabar reikalauja, kad kiekvienas as
muo turėtų ir vartotų savo nuosavą au
tomobilį. Visi, kas nenori ar negali jo įsi
gyti turi sėdėti namie. Štai Amerikoje,
šeima su dviem ar trim automobiliais ta
po įprasta kasdienybe. Kas antram ameri
kiečiui jau tenka vienas automobilis. Ir
automobilių skaičius auga greičiau negu
žmonių.
Dėl stokos atsakingos socialinės-ekono
minės drausmės, automobilių pramonė au
ga, nežiūrint to, kad kasmet 50,000 žmonių
žūsta automobilių nelaimėse, ar kad daug
milijonų sužeistų ir nuo plaučių ligų ken
čiančių žmonių guli ligoninėse. Tikrai būtų
galima rasti saugesnę ir švaresnę žmonių
transportacijos priemonę. Automobilis yra pagrindinis oro nuodytojas, jį gami
nantys plieno fabrikai gausiai teršia ir šil
do ežerus ir upes, automobiliais važiavi
mui pastatyti plentai (highways) tūkstan
čius akrų pavertė akmenine dykuma —
smala užklojo derlingiausią žemę. Jau pu
sė Los Angeles žemės yra uždengta asfal
tu. Vienas specialistas pranešė, jog jie ke
lių statyba toliau tęsis tuo pačiu tempu,
netrukus nebeliks kur išvažiuoti — viskas
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bus uždengta cementu. Nežiūrint šių davi
nių, kurie yra nesąžiningos ar nerūpestin
gos valdžios pasėka, Dr. Ehrlich vėl, lai
kydamas žmones ir šiukšles tapatybe, sa
ko: “Los Angeles ir kituose miestuose
žmonių skaičius yra pasidaręs toks didelis,
jog atmosfera nebepajėgia atlaikyti oro
teršimo.” Kodėl dr. Ehrlich neminėjo, kad
ta problema atsitiko nuo per didelio au
tomobilių skaičiaus? Jis būtų galėjęs pa
stebėti, jog atsižvelgus į žmonių daugėji
mo statistikas, greitai bus daugiau auto
mobilių nė žmonių, arba, kad visas pasau
lis bus padengtas keliais cemento sluoks
niais.
Kai šie Ehrlicho pasekėjai pradeda pul
ti žmones vietoj jų šiukšlių, galima susida
ryti išvadą, jog jie patys susirgo nuo sa
vo nustatytos ligos: būtent, kai žmogus
mano, kad jis yra pavojuj, arba jaučiasi
kitų žmonių užgrūstas, jis pasidaro nervuotas ir agresyvus. Yra gera galimybė,
kad jų perdėtas vienašališkas įsigilinimas
į gręsiančius užteršimo pavojus juos blo
gai paveikė psichiniai ir emociniai. Bai
mės ir agresyvumo nesuvaldymas veda į
neracionalumą, sugriauna pasitikėjimą ir
išardo sielos vidinę ramybę. Be pasitikėji
mo, nuoširdumo ir meilės, šie žmonės pra
deda žiūrėti į savo kaimynus kaip į prie
šus, kurių kasdieninis gyvenimas mirtinai
nuodyja pasaulį. Šitokią galvoseną galima
pastebėti dr. Ehrlicho pasijuokime iš šei
mos bei žmogaus kilnumo: yra nelaimė,
kad “žmonės gali būti pagaminami dide
liais kiekiais, naudojantis bemoksliais
darbininkais, kurie mėgsta savo darbą”.
Dr. Ehrlich netik nori jų “gamybą” su
stabdyti. bet jis visai savo reikalavimo
nepateisinęs nori, kad jų skaičius mažėtų.
Šįkart jis pamiršo apskaičiuoti, kas būtų
jeigu žmonių mažėjimo skaičius tuo pačiu
procentu tęstųsi iki 2900 metų.
Taigi, šie dr. Ehrlicho mokslininkai sa
vo šiukšlių teoriją jau perdaug karštai
skelbia. Dr. Ehrlich net pataria grupėms,
kurios dabar tiesioginiai kovoja prieš ter
šimą, vieton to siekti sumažinti žmonių
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skaičių. Jie savo kietą ir piktą žvilgsnį
pakreipia į savo kaimyno nėščią žmoną,
vietoj dirbę savo darbą. Jie pamiršta sa
vo apsiimtą darbą išvalyti ir apsaugoti
gamtą. Vieton to jie nori sukurti pasaulį
pagal savo asmeniškus norus, neatsižvel
giant į galimą žalą moralinėj srity — gi jie
moralinio aspekto visai nepripažįsta. Be
jokių dvejonių jie teisina abortą ir kitas
nemoralias priemones savo tikslams at
siekti, visai neieškodami geresnių priemo
nių pasaulio gyvenamumo problemoms iš
spręsti.
Pavyzdžiui, nežiūrint gerai žinomų fak
tų apie automobilių vykdomą teršimą, jie
dar nėra pasiūlę
“Zero
Population
Growth” automobiliams bei jų gamybai,
arba visai juos išnaikinti. Turėtų būti aiš
ku, jog kadanors visvien reikės tai įvyk
dyti, neatsižvelgiant ar žmonių skaičius
augs ar mažės, ar liks kaip buvęs. Automo
bilių panaikinimas reikalautų didelių so
ciologinių bei ekonominių pakeitimų, bet
ne didesnių už tuos, kurie turėjo būti įvesti prisitaikant prie automobilio.
Protingai bei estetiškai planuojant, že
mės plotai, kurie dabar yra tūkstančiais
namelių su garažais nusagstyti ir greit
keliais perjuosti, bei kitaip neekonomiškai
sunaudojami, galėtų gražiai sutalpinti
daug milijonų žmonių. Kadangi nebūtų
greitkelių, dangoraižiai — gyvenimo cent
rai turėtų visus miesto patogumus čia pat.
Didžiausia dalis susisiekimo būtų pėsčia,
per parkus, daržus, ar stikliniais stogais
dengtais takais — grynam ore. Visi cent
rai galėtų būti sujungti greitais elektri
niais traukiniais. Gyvenimas be gazolinu
varomo automobilio nebūtinai būtų žemes
nio lygio. Priešingai, tokia sistema gy
venimą materialiniai pagerintų, nes susi
taikius su gamta galima pakelti jos pro
duktyvumą.
Čia matyti, kad yra svarbu pastebė
ti skirtumą tarp šių dviejų mokslininkų
grupių išvadų ir planų. Dar svarbiau yra
atsiminti skirtumą tarp žmonių ir jų gami
namų šiukšlių. Teršimo laipsniui kylant—

bent per ateinančius keletą metų — atsi
ras žmonių dedančių vis daugiau pastan
gų sumažinti žmonių skaičių nemoraliais
būdais, šie asmenys, kaip dr. Ehrlich, rei
kalaus tų mirtinų priemonių, kurios, jie
skaitys, yra reikalingos problemos
iš
sprendimui. Jau dabar matom kaip tokie
žmonės “pasiaukoję žmonijos labui” iš val
džios reikalauja įstatymų, įdant tokį pat
“pasiaukojimą” išprievartauti iš kitų. At
einančiais metais jie bandys pakeisti Amerikos konstituciją — garantuoti visiem
tą neaiškią teisę — apsaugą nuo teršimo.
Kaip matom, kai kuriems žmonėms tai
reikš mažiau kaimynų. Todėl matome, kad
protingas ir visapusiškas šios problemos
supratimas yra itin svarbus.
Atsižvelgiant į kitą, kol kas neišspręs
tą problemą, yra aišku, kad žmonių skai
čius negalės begaliniai augti; visvien rei
kės jo augimą sustabdyti. Betgi to negali
ma siekti nemoraliom priemonėm, kurios
dabar yra taip peršamos. Ar šie nemora
lūs pasiūlymai neturi pagrindo materia
listiniame gobšume? Atrodo, kad
yra
žmonių, kurie paaukotų savo nenorimą ne
gimusį vaiką tam, kad kaip nors išlaiky
ti savo mylimą Cadillac’ą — visa tai, ži
noma, aukščiausiais neužginčijamais mo
tyvais: sumažinti žemės teršimą. Pasidavi
mas šiai agresyviai ir bauginančiai propa
gandai gali nuvesti prie tokios degenera
cijos, kad žmonės pradėtų džiaugtis vai
kui mirus po aborto arba įvykus ka
rui ar marui, ar betkam, kas sumažintų
žemės gyventojų skaičių.
Silpnas galvojimas ir skystos priemo
nės gali sudaryti netik dvasinę žalą, bet ir
fizinį pavojų. Bus šiurpu, nežiūrint visų
žmonių skaičių sumažinti pastangų, ste
bėti, jausti ir užuosti pasaulio teršimą,
jam siekiant jau nebesuvaldomą lygį. Yra visai galima, kad materialistinė, ego
istiška visuomenė, lepdama savo
neau
gančiame gyventojų skaičiuje, nupirktų
kitų žmonių gyvybėmis, mirtų nuo savo
greitai augančios, neapvaldytos technolo
gijos nuodų.
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PAVASARIS

Kyląs rūkas slepia balas ir
šukės suneria galvas, kur
kadaise dygo aguonos
ir moterys plikino pieną.

Paukščių kūnai apiberia krūmus
ir liūtys nusineša tvorą.
Ir atleiski mums mūsų kaltes.

Vakar dainavome apie juoką
vakare į taures pylėm šviesą
ir dalinom susėdę ratu:
‘Pele, pele, pas ką žiedas žydi?

Tarp aprūkusio rėmo ribų
jie įžiebia kvepiančią žvakę
snausdami saldžiu kartumu jie
nebejaučia skausmo nei duonos.
jie gieda žiaurumo giesmes
ir aukoja nežinomam stabui.
Rūkas dengia jų murzinus veidus ir
deganti saulė vaitoja.
Ir atleiski mums mūsų kaltes.

‘Mes kasdien nukeliausim tris mylias
nesibaigiančio cirko juoku.’

Vakar mes braidėm po dumblą
šiandien mes meldžiam sielos, kur
kylantys dūmai užkimšta,
šlapia vilna užgniaužia akis.

Šviesos blykčiojo pašaipumu ir
lentynos siūbuoja girtai.
Žemė plyšta ir taria sudiev
o ištiesę rankas jie suklinka —

Ir neveski mus į pagundą.

Ir neveski mus į pagundą
ir atleiski mums mūsų kaltes.

Živilė Bilaišytė
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Ištikimybės dešimtmetis. Sunku ir tikėti, kad jau
dešimtmetis prabėgo nuo dr. Juozo Girniaus knygos
“Tauta ir tautinė ištikimybė” pasirodymo. Šis veikalas
tuo metu sukrėtė visą išeiviją.
Šiais sukaktuviniais metais toji knyga, rodos, dar
niekur nebuvo prisiminta. O prisiminti reikėtų, nes šio
veikalo Įžvalgos ir mintys turi gyvybinės reikšmės ir šian
dien. Tačiau karštų žodžių ta proga neužtenka. Dabar
yra atėjęs laikas ne iškeltom mintim gėrėtis, o jas pilniau
suprasti ir jom naujai gyventi.
Pastarieji metai aiškiai patvirtino dr. Girniaus, gal
pačią pagrindinę Įžvalgą: “Turės ką apreikšti tik ta ma
žuma, kurioj tremtis išliks gyva kančia, nes tik joj žėrės
naujo žmogaus ir naujų laikų ilgesys.”

Stovyklos vadovų kursai. Berods pirmą kartą moks
leivių stovyklų vadovai dalyvauja paruošimo kursuose.
Tegalime tik sveikinti MAS centro valdybą, kad ryžosi
šitokius kursus suruošti.
Visi žinome, jog vasaros stovyklos, kurias pereina
šimtai ateitininkų jaunimo, yra svarbi mūsų organizacinės
veiklos dalis. Todėl negalima jų vadovavimą palikti vien
atsitiktiniam vadovų parinkimui. Tai būdavo dažna pra
eities klaida.
Geram vadovavimui reikia ir paruošimo. Vadovas tu
ri pažinti jauną žmogų ir sugebėti ji vesti. Tikimės, jog,
Įsigalėjus kursų papročiui, pavyks nugalėti seną tęstinumo
problemą. Tada nebereikės jaudintis, kad, patyrusiems va
dovams negrįžus, naujai atėję tik kartos senas klaidas.
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CLEVELANDO STUDIJŲ DIENOS

Ilgai Cleveland© moksleiviai ateitininkai
ruošėsi studijų savaitgaliui. Pagaliau lauk
toji kovo 19-ta atėjo. Bet kartu su ja atke
liavo sniegas ir šaltis. Vienas amerikiečių
priežodis sako: Kas turi valios, tas randa
ir kelią. Taip ir buvo. Blogas oras nesu
stabdė 55 moksleivių, kurie atvažiavo iš
Baltimorės, Detroito, Cleveland© ir Ka
nados.
Penktadienį vakare visi susirinkome į
pastatą, kuriame buvo skaitomos paskaitos
ir valgoma. Ten Vytenis Čyvas, Cleveland©
kuopos pirmininkas, pasveikino visus at
vykusius ir pristatė studijų dienų temą:
Esame sąjūdis — judėkime! Vėliau visi su
sėdę žiūrėjome skaidres apie draugystę ir
klausėmės tam pritaikytos muzikos. Pasi
baigus skaidrėms, atvažiavo Kanadiečiai,
ir kartu su jais MAS centro valdybos dva
sios vadas kun. Jonas Staškevičius. Kun.
Staškevičius pravedė susikaupimo valan
dą, per kurią daugumas priėmė atgailos
sakramentą. Pasibaigus susikaupimui,
moksleiviai vėl greitai pralinksmėjo, ir
daugumas ilgai nėjo gulti.
Šeštadienio rytą visi per sniegą ir pur
vą nuėjome į valgyklą, kur pavalgėme ska
nius pusryčius. Po pusryčių atvažiavo stu
dentas Paulius Alšėnas. Jis paskaitė įdo
mią paskaitą: Kas yra sąjūdis ? Pasibaigus
paskaitai, kilo klausimų, kurie buvo dis
kutuojami būreliuose. Po trumpos pertrau
kos atvyko Arvydas Barzdukas iš Wash
ington©. Arvydas kursantams išaiškino ko
dėl ateitininkų sąjūdis buvo praeityje rei
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kalingas ir kodėl jis reikalingas ir dabar.
Padiskutavę klausimus, pavalgėme ir iš
ėjome laukan pasimėtyti sniegu.
Grįžę atgal, vėl visi susėdome klausyti
paskaitos. Šį kartą išgirdome simpoziumą,
kuris nagrinėjo temą: Kaip judėti? Sim
poziume dalyvavo visi trys paskaitininkai.
Kun. Staškevičius simpoziumą užbaigė pa
aiškindamas, ko sąjūdis iš mūsų reikalau
ja.
Simpoziumui pasibaigus, visi sėdome
prie stalų užpildyti anketą. O tada atsileidimui, vis energingai dažėme didelius ga
balus popieriaus su pirštais. Po to gerame
ūpe pradėjome vakaro programą. Vakaro
programoje visokių dalykų darėsi: Mergai
tės sėdėjo ant apverstų pieno bonkų, ber
niukai lenktyniavo pažiūrėti kas gali grei
čiausiai Jello suvalgyti, kiti pieną lakė
kaip katės, o kiti net gėrė pieną iš “babybottles”! Vakaro programai pasibaigus,
atvažiavo MAS centro valdybos pirminin
kas Eugenijus Girdauskas.
Atėjus dvyliktai valandai, prasidėjo Šv.
Mišios. Per šv. Mišias visi laikėme uždeg
tą žvakę. Tamsoje, tai buvo labai įspūdin
gas vaizdas. Šv. Mišių gale, tie kurie no
rėjo, galėjo eiti prie altoriaus ir atnaujinti
savo moksleivių įžadus. Po Šv. Mišių turė
jome užkandį ir nuėję į namelius ilgai šne
kučiavomės.
Sekmadienio rytą susirinkome pusry
čių. Pavalgę padiskutavome studijų dienų
temas ir pasidalinome įspūdžiais. Pajuo
kavę ir padainavę, pamažu išsiskirstėme
namo. Liko tiktai 1971 m. Clevelando stu
dijų dienų atsiminimai.
Živilė Kliorytė

17

143

18

KAS
YRA

ATEITININKIJA?

144

19

145
Ill
cs
NA ' '
NE
’
30
E
IC
"A

20

MAS
valdybų

ir
globėjų
EMILIJA

PAKŠTAITĖ

146

suvažiavimas
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NIŪRIĄ Bei slidžią kovo 6 d. į Grand
Rapids, Michigan, suplaukė atstovai iš įvairių kuopų į Centro Valdybos ruošiamą
vyresniųjų moksleivių valdybų ir globėjų
suvažiavimą.
Atvažiavę, pasistiprinę ir susipažinę su
šeimininkais puolėm prie darbo. Eugeni
jus Girdauskas perskaitė seselės Ignės
paruoštą ateitininkijos sąžinės sąskaitą.
Mes nustebome, kai sunkiausias pasirodė
klausimas: ką mums reiškia ateitininkijos
šūkis: “Viską atnaujinti Kristuje”. Tur
būt neaišku kaip mums čia susirinkus su
geriausiais norais, pasiruošus gelbėt savo
kuopas iš ideologinio nukrypimo, apatijos,
ir panašių ydų, patiems buvo neaiškus mū
sų pagrindinis tikslas.
Išsiskirstėm ir vėliau vėl susirinkom
Grand Rapids kuopos suruoštame litera
tūros vakare. Tema — žmogus. Perduota
buvo įdomiai, supinant temai atitinkančias
dainas su prozos bei eilėraščių skaitymu.
Geros nuotaikos netrūko. Dalinomės įspū

džiais, dainavom, supratom viens kitą la
biau. Skirstėmės nenoriai.
Sekmadienį pradėjom šv. Mišiomis šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje. Po pusryčių,
numatytam paskaitininkui negalėjus at
vykti, brolis Virgilijus Kaulius nuošir
džiai ir įtikinančiai tęsė vakar dienos ne
baigtą temą — mūsų šūkio reikšmę. Pa
skaita paliko gan didelį įspūdį man asme
niškai ir, tikiu, kitiems. Noriu pasidalinti
tomis mintimis, kurios man padarė di
džiausią įspūdį.
Religija, kaip ir ateitininkija yra nie
kas kita kaip tik gyvenimo būdas. Mūsų
gyvenimo tikslas yra siekti dvasiškai to
bulėti. Žmogaus kūnas, jį maitinant, auga,
bet siela reikalauja ypatingų pastangų ją
brandinant. Mūsų kūnas yra fizinių dėsnių
apribotas, o siela — moralinių. Tuos įsta
tymus galime laužyti kiek norime, bet tiek
fiziniai, tiek moraliniai tenka už to laužy
mo pasekmes atkentėti. Čia ir iškyla mū
sų problemos. Dvasinėje srityje esame be-
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moksliai. Mūsų niekas atitinkamai nesu
pažindino su dvasinio gyvenimo pagrin
dais. Jų nepažinę į juos ir nesigiliname.
Dvasiniai mes esame suvaržyti, nes mes
neskaitome apie dvasinio gyvenimo pagrin
dus ir nemąstome. Mums trūksta žinių apie asketinę teologiją. Be tų žinių beveik
neįmanoma dvasiniai bręsti. Jų negausi
me vien tik iš šiandieninės bažnyčios at
stovų. Dvasinio brendimo atžvilgiu, jie yra tokie pat bemoksliai kaip mes. Todėl
mums reikia skaityti dvasinę literatūrą.
Dažnai užmirštame, kad Kristus yra
žmonijos centre. Prieš Kristaus pirmąjį
atėjimą, Dievas ruošė žmones per savo pa
siuntinius. Stebint Dievo reiškimąsi pra
eityje, mūsų užduotis yra rasti, ką jis
mums sako šiandien, ir ruoštis Jo antra
jam atėjimui.
Mes galime praleisti savo gyvenimą
nieko nenuveikdami; bet reikia atsiminti,
jog mūsų gyvenimas yra trumpas laiko
tarpis ir jame mes ruošiamės arba priimti
Dievą arba Jo atsisakyti. Tiems, kurie pa
sirinks sunkesnį kelią, krikščionybės ke
lią, reikės daugiau kentėti, bet jie daugiau
ir laimės — štai dvasinio gyvenimo para
doksas.
Vienas iš pagrindinių ateitininkijos į-
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kūrimo tikslų buvo sugrąžinti Kristų į kelti mus aukščiau ir aukščiau. Visi pul
žmonijos centrą. Nėra žmogaus pasaulyje, suoją Kristui nariai sudaro bažnyčią.
kuris būtų radęs laimę piniguose ar pra Šventa Dvasia visus mus veda prie Dievo,
bangoje. Tie, kurie surado Kristų yra lai jei duodamžs vedami. Atsiranda žmonių
mingi. Kristaus sekimas yra pergalė.
kurie netiki, nes jie nenori tikėti — Dievo
reikalavimai
nesutampa su jų gyvenimo
Bažnyčios darbas — žmogaus išgany
norais.
mas ; jos užduotis — vesti mus prie Dievo.
Kristaus dvasia turi vis augti mumyse,
Mūsų gyvenimas turi būti susijungi150
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mas su Dievu. Čia pasirodo žmogaus šven
tumas. Turime matyti aiškų skirtumą tarp
to, kuris yra šventas ir to, kuris yra pa
maldus.
Tikėjimas yra didelė Dievo dovana.
Jam gilinti pirmiausiai reikia norėti dva
siniai augti. Gilinant tikėjimą atsiranda
ir žinios, kurios skatina dvasinį brendimą.
O šis gilinimasis ir brendimas baigsis tik
su mirtimi. Krikščionis nuolatos turi aug
ti dvasiniame gyvenime pamečiui su am
žiumi. Kiekvienas žmogus turi savo nu
statytą tobulybės lygį, kurį tik Dievas teži
no. Šv. Teresė palygino mūsų sielas su ki
birėliais. Kiekvienas žmogus turi kitokio
dydžio kibirėlį, o mūsų pareiga yra jį pri
pildyti iki viršaus — pilnai tobulėjant.
Turime visi pareigą tobulybei, bet ne vi
si katalikai tą pareigą pilnai suprantame.
Savaitgalis prabėgo greit. Užsidegi
mas buvo, noras atsirado, bet ar pritaikysim žinias savo veiklai? Surūdija įrankiai
drėgname rūsyje. Žmogus kuris nenaudo
jamus įrankius aptepa alyva, suvynioja,
apsaugo nuo drėgmės, kad prireikus rastų
juos rūsyje vėl kaip naujus, protingai el
giasi.
Artindamiesi prie Dievo mes lyginam
charakterio ir organizacijos raukšles. Mes
pagelbėsim bažnyčiai, kuri gal pavėlavusi,
nori nusiplaut, nusivalyt šimtmečių dul
kes. Bažnyčios principai nesikeičia, tik
jos nariai savo gyvenamuose laikuose —
Dievo vaikai — prarado apaštalų dvasią.
Apaštalai buvo žmonės, kurie gyveno nuo
latinėje ekstazėje. Mes kartais išgyvenam
trumpus ekstazės momentus
muzikoje,
meilėje ir kitur, bet religijoje šią dovaną
atsiekia žmogus įsiliedamas į ką nors di
desnį, negu jis pats.

Su kasdieniniais darbeliais pradėkim
šventėti. Panaudokim savo talentus, darbš
čias rankas, ir parodykim, kad galime at
sinaujinti Kristuje, kaip žmonės — ir
kaip organizacija. Atskiro nario šviečian
ti kibirkštėlė yra svarbiausias mūsų veik
los tikslas. Jis atnaujins mus vis kitomis
formomis, mums vis tobulėjant.
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vox populi
LIETUVOS GENEROLAI IR VASARIO 16
Iškilo noras su Jumis pasikalbėti. Kadangi yra atleistumėte ir šlavėjo? Turiu Jus painformuoti,
sunku asmeniškai susitikti, tai susikaupusias min kad daugelis buvusių Lietuvos kariškių tiek savo
tis noriu Jums perduoti raštu. Rašyti paskatino darbu, tiek ir pinigais lietuvišką veiklą aktyviai
Jūsų vedamieji š. m. pirmame ir antrame “Atei remia. Kaikurie net stambiomis piniginėmis su
ties” numeriuose.
momis.
Pirmame numeryje aštriai kertate nepriklauso
Paklausykite, p. redaktoriau, Jeigu kuris nors
mos Lietuvos valstybinio gyvenimo vairuotojams, yra parašęs romanėlį, tai jūs visi jį laikote jau
kurie, Jūsų galvojimu, yra pamoję ranka į lietu rašytoju. Jeigu kuri mergaitė yra atspausdinusi
višką veiklą ir visą savo dėmesį nukreipę į naujų keletą, dažniausia tik jai vienai tesuprantamų ei
automobilių vairavimą. Manau, kad tai neteisin lėraščių, tai per visą puslapį užrašote, kad poetė.
gas, drąsus ir užgaulus kaltinimas. Aš negalvoju Bet turint toje srityje gabumą, pasidaryti rašyto
apie išimtis. Išimčių yra visur. Be išimčių neišsi ju ar poetu yra šimtą kartą lengviau, negu tapti
verčia ir tikslieji mokslai. Vyresnioji karta, kuri tu generolu. Kariškių laipsniai veltui niekam ne
rėjo didesnės ar mažesnės įtakos į Lietuvos vals dalinami. Aukštųjų kariškių laipsniai yra pasie
tybės bei visuomeninio gyvenimo vystymosi eigą, kiami tiktai per ilgą metų eilę mokslo, įtempto
savo uždavinius šiame krašte atliko garbingai. Pir- darbo ir sumanumo dėka. Dauguma mūsų pulki
mon eilėn didžioji dauguma išmokslino savo vai ninkų ir generolų yra buvę pirmosios Lietuvos
kus patys dirbdami sunkų ir dažnai nebrangiai kariuomenės savanoriais. Daugelis keletą kartų ko
apmokamą darbą fabrike. Dabar Jūs turite tūks vose sužeisti. Visi yra baigę aukštąjį mokslą ir
tančius aukštąjį mokslą baigusių lietuvių. Įtrau studijas gilinę Vakarų Europos aukštose karo ir
kite juos į visuomenį bei kultūrinį veikimą. Jie civilinėse mokyklose. Kariškių laipsniai nėra vien
yra pajėgūs ir nepalyginamai turtingesni, negu jų tik tarnyboje užimamo posto katergorija, bet kar
tėvai, kurių dauguma jau pensininkai. Nežiūrint tu ir kariško mokslo laipsnis, kuris, panašiai kaip
į tai, dar ta pati vyresnioji karta aktyviai tebe ir civilinių mokslų įsigyti laipsniai, pasilieka as
dirba lietuviškose organizacijose. Jeigu reikia pini meniui visam jo gyvenimui. Tie laipsniai, tai jo
gų spaudai, jaunimui paremti ar fondams suda viso gyvenimo didelių pastangų darbo vaisiai.
ryti daugiausia kreipiamasi į tuos pajuokiamus vy Juoktis ir tyčiotis iš tų garbingų savo tautos žmo
resniuosius ir pinigų iš jų gaunama daugiau, ne nių yra daugiau negu netaktiška. Manau, kad
gu iš jūsų amžiaus žmonių jau puikiai šiame kraš jiems yra labai skaudu tokias puošmenas skaityti
te įsikūrusių. Tik patikrinkite aukotojų sąrašus. lietuviškoje spaudoje. Norint ką nors atsiekti ir
Įsitikinsite. Duok Dieve, kad jūsų jaunesnioji kar gauti paramos, reikia žmones jungti, bet ne skal
ta tiek aukotųsi visuomeniniamas lietuvių reika dyti.
lams.
Antrame “Ateities” numeryje kritikuojate Va
Paskum, nirštate ant buvusių Lietuvos aukšto sario 16-sios minėjimo programas. Pati mintis yrango kariškių, kurie dar tebetituluojami, Jūsų ra gera ir teisinga. Tačiau siūlomos priemonės nė
galvojimu, atgyventais tuščiais titulais... Pasekite ra realios. Būtų gera turėti ir turiningesnes ir įamerikonišką spaudą. Ten rasite aibes visokios vairesnes programas. Bet tam reikia įdėti daug
rūšies titulų. Net žurnalistai pasirašo, atsargos ge darbo ir pinigo. Programai pinigų juk neimsi iš
nerolais, pulkininkas ir t. t. Manau amerikonišką tą dieną atneštų aukų? Jos sudedamos specialiam
laikraštį skaitydami dėl to nesinervinat. Jums daro tikslui. Didžiosios kolonijos gal ir galėtų šioje sri
si koktu tik dėl savųjų lietuviškų kariškių laips tyje šį tą pagerinti, bet Vasario 16 rengia lietu
nių. Jeigu buvęs Lietuvos kariuomenės generolas viai visur, kur tik yra būrelis lietuvių. Siūlote Va
dėl amžiaus ir šio krašto kalbos nemokėjimo duo sario 16 rengimą atimti iš politikų ir atiduoti kul
ną sau užsidirba šlavėju, tai Jums atrodo, kad jis tūrinėms organizacijoms, konkrečiai — Lietuvių
šlavėju ir turi pasilikti. Tačiau nuo lietuviško vei Bendruomenei. Argi negeriau politiniai reikalai
kimo ir lietuviškos spaudos rėmimo, manau, ne- tvarkyti politikamas, kol dar jų yra? Juk, jeigu
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sugenda batas, visuomet kreipiamės pas batsiuvį,
bet ne pas filosofą ar poetą. Nejaugi norėtumėte
roles sukeisti: politinę sritį atiduoti kultūrinin
kams, o kultūrinę, politikams?
Grynai savo tautos politiniais reikalais susi
renkame tik vieną kartą į metus. Žmonėms, ku
rie rūpinasi ir dirba kultūrinėje srityje lieka dar
52 savaitgaliai metuose. Laiko visiems užtenka, tik
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reikia geros valios. Į Vasario 16 minėjimus lietu
viai susirenka ne kokių nors kultūrinių bei me
ninių pasigerėjimų vedini, bet ateina savo bran
gios tėvynės laisvės netekimo prisiminti ir jos va
davimo reikalams atiduoti savo piniginę duoklę.
Parengimo programa čia vaidina tik antraeilę ro
lę. Politiniais klausimais kalbėtojai irgi mielai
priimami, nes kroniškam ligoniui niekuomet ne-
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atsibosta kalbėti apie savo ligą. O mūsų neužgy
jama žaizda, yra laisvės netekimas. Todėl Į Vasa
rio 16 minėjimus susirenka tūkstančiai žmonių,
nežiūrint ilgos ir neturiningos programos. Tuo
tarpu į kultūrinius parengimus, bent Detroite, at
eina tik apie 50, o į geresnius pastatymus iki
200. Mane giliausiai paveikė, tai Jūsų skatinimas
mūsų jaunuomenei boikotuoti visus tuos minė
jimus, kur, Jūsų galvojimu, nieko kultūringo ir
vertingo nėra. Čia, tai jau tikras meškos patar
navimas. Mūsų jaunimą ir taip yra labai sunku
pritraukti į visokį visuomeninį veikimą, bet pra
dėjus vieni kitus boikotuoti, galėtume labai greit
visą veikimą galutinai sulikviduoti. Tiktai pagal
vokite. Jeigu Jūsų paragintas jaunimas nebelan
kytų Vasario 16 minėjimų, tai gal Detroite tą die
ną neturėtume 2,000, bet 1,800 žmonių salėje. O
jeigu mes pradėtume boikotuoti
nepatinkamus
kultūrinius parengimus, tai ne 50, bet gal ko
kia tik 15 žmonių sėdėtų salėje, o didesniuose
parengimuose, vieton 200, gal tik 50. Visokios rū
šies kultūrinius parengimus daugumoje tebalanko tik vyresniosios kartos žmonės, kuriuos jūs ra
ginate boikotuoti.
Skaitydamas šį laišką nemanykite, kad aš noriu
Jus niekinti. Visiškai ne. Aš Jus gerbiu ir vertinu.
Esate veiklus lietuviškoje visuomenėje, ateitinin
kuose, daug rašote ir puikiai redaguojate “Ateitį”.
Šiuo laišku aš norėjau tik atkreipti Jūsų dėmesį
į grubius ir kampuotus spaudoje pareiškimus,
kurie ne tik erzina skaitytoją, bet kartu stumia jį
iš lietuviškos veiklos ir atšaldo nuo vertingų dar
bų rėmimo, kadangi dažnas pasijunta koliojamųjų eilėse.
Vladas Bublys
Detroit, Mich.

3. Nežinau kur buvo ištrauktas teigimas,
kad mes pajuokiame vyresniuosius.
4. Prašau nurodyti bent vieną atvejį, kur
Ateities redakcija būtų pavadinusi prūdejusį
rašyti bendradarbį rašytoju ar poetu. Bent
vieną atvejį.
5. Kodėl p. Bublys nori būtinai graudeni
mais užtušuoti teisybę? Nejaugi mes esame
vaikai, kuriems nuolatos yra būtina priminti
ir kartoti, kad “daug kraujo buvo pralieta
nepriklausomybę iškovojant”?
6. Pagaliau vieną kartą mes turėtume su
siprasti ir parodyti užtektinai tautinės savi
garbos, atsisakant įsileisti vietinius ameri
kiečius politinius šiaučius į savo minėjimus,
kurie nieko daugiau nesugeba atsiminti tik,
kad lietuviškos dešros ir kopūstai yra ska
nus valgis ir, kad “Lietuva turi būti išlais
vinta!” Užteks iš savęs juoktis.
7. Mes siūlome boikotuoti minėjimus ne
dėl jų politinės vertės, o dėlto, kad dauguma
jų tampa ne pakilia valanda ir susikaupimu,
bet paprastu šio krašto lokalinių politikierių
pristatinėjimu ir mūsų praėjusio valstybinio
gyvenimo nuvertinimu. Ir to jau užtenka.
— Jonas Šoliūnas

NEPAMINĖTA GLOBĖJA
Gerb. Redaktoriau,

Dėkojame mūsų mielam visuomenininkui ir
uoliam skaitytojui Vladui Bubilui už visas
pastabas. Jeigu daugiau tokių pastabų susi
lauktum — Ateitis tikrai būtų tobulesnė. Gal
būt net ir turiningesnė.
Norisi tik keletą pastabėlių pridurti dėl kai
kurių p. Bubilo tvirtinimų.
1. Niekur neteigiau, kad mūsų buvusieji
valstybinio gyvenimo vairuotojai “visą savo
dėmesį” nukreipė į naujų automobilių vaira
vimą.
2. Kai kalbame, arba rašome, apie kai ku
rias problemas tai mes parodome, kad tuo
klausimu mes esame susirūpinę, tačiau, tai
dar nereiškia, kad mes tuo pačiu jau turime
ir tuos darbus atlikti. Jeigu taip galvotume
tai tada visi tie, kurie rašo turėtų netik ra
šyti, bet ir valdyti pasaulį, nes juk rašantieji
daugiausiai tik ir tebekalba, kas daroma ge
rai, arba blogai.

Siunčiu Jums vieną nuotrauką, kurią padarė
Algis Norvilą. Ji buvo įteikta atsisveikinime, kurį
suruošė New Yorko moksleiviai ateitininkai kuo
pos ilgametei globėjai dr. A. Radzivanienei. Ji
šiais metais pasitraukė iš globėjos pareigų.
Tuo pačiu, norėčiau padaryti pastabą, liečian
čią Jūsų atspausdintą straipsnį “ATEITIES” 1971
m. nr. 1. Tame straipsnyje dr. Justinas Pikūnas
pamini ir svarbų globėjų darbą ateitininkų veik
loje. Jis “Į praeitį ir ateitį žvelgiant” straipsnyje
mini New Yorką. Antanas Sabalis globojo New
Yorko kuopą tik kelis metus; dr. Vytautas Vygan
tas, kiek iki šiol žinom, niekados New Yorke nė
jo globėjo pareigų. Daugiausiai ir ilgiausiai dir
bo kaip tik ta pati dr. A. Radzivanienė, su ku
ria šiais metais atsisveikinom.
Rasa Navickaitė
M. Pečkauskaitės kuopos pirmininkė
Brooklyn, New York

155

30

jaunystė Lydi mus į
NUOSTABUS SAPNAS
BUVO ANKSTYVAS sekmadienio rytas.
Lauke vos galima buvo matyti. Visi žmo
nės dar tebemiegojo. Gatve nevažiavo nei
viena mašina. Visur buvo nepaprastai ty
lu. Rodos ir medžiai dar tebemiegojo, nes
nejudėjo nei vienas lapelis. Aš su savo
broliu Vitu tyliai išslenkame pro duris.
Automobilis jau buvo paruoštas visokių
daiktų: palapinė, dėžė maisto, žuvavimo
įrankiai, guminiai iki kelių batai, išpučia
mas laivelis ir dar visokių kitų daiktų.
Paspaudus mygtuką atsidaro garažo durys,
ir mes kaip žaibas išneriame laukan.
Pasileidome Cermak keliu į vakarus.
Vitas išsiskleidęs ant kelių žemėlapį sekė
kelią. Mūsų tikslas — Didelis ežeras.
Ir ko mes nematėme bevažiuodami.
Važiavome per lygius laukus, miškas jau
senai buvo pradingęs. Šalia kelio matėme
daug karvių. Vitas klausė manęs, ką ten
žmogus daro pasilenkęs prie karvės, pasa
kiau, kad traukia pieną, o tai dabar žinau
kaip pienas pasidaro. Jie paskui supila į
popierines dėžes ir atveža pas mus.
Pamatome stovinčią mašiną. Žmogus
negalėjo pasikeisti rato, nes neturėjo su
kuo pakelti mašinos. Jums atrodys keis
ta, bet mes mašiną rankomis pakėlė
me taip aukštai, kad žmogus po ja galėjo
stačias palįsti. Nustebo, kad mes tokie
stiprūs. Iš jo gavome šimtą dolerių. Tik vė
liau Vitas pastebėjo, kad pinigas buvo ne
geras, antra pusė buvo visai tuščia. Palei
dome per langą.
Kiek pavažiavę pamatėme du zui
kiu, kurie susikibę šoko kažkokį šokį. Vė
liau įsitikinome, kad tai buvo kepurinė,
nes jie vienas prieš kitą mostikavo šiau
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dinėmis skrybėlėmis, nusilenkdami tai į
vieną, tai į kitą pusę. Vitas sako gražiai
šoka, pasikviesime į savo mokyklą.
Ir ko mes dar nematėme. Nagi, vove
rės skraidė parašiutais, skrisdamos valgė
riešutus ir lukštus metė ant mūsų maši
nos stogo.
Nuo namų buvome apie penkis šimtus
mylių. Čia pat ir ežeras. Daug žmonių su
bridę, net iki juostos jau žuvavo. Pavalgę
ir kiek pailsėję ir mudu su Vitu įbridome
į vandenį. Jau žuvavome. Staiga užsikabi
no tokia didelė žuvis, kad aš nepajėgiau
ištraukti, prišoko Vitas ir mes šiaip taip
ištempėme į krantą. Bandėme pakelti, bet
kur tau, nei iš vietos. Pasišaukėme pen
kis vyrus į pagalbą. Žuvį įdėjo į bagažinę.
Neužsidarė dangtis, jos uodega buvo iš
lindusi dar per tris pėdas. Mašina tiek nusispaudė žemyn, atrodė lyg oro nebėra ra
tuose. Vitas rado išeitį, atsiklaupė įkvėpė
orą į plaučius ir vienu kartu įpūtė tiek oro, kad net padanga braškėjo. Po šitokios
laimės nebebuvo prasmės toliau žuvauti.
Sėdome mašinon ir pasileidome namo.
Subirbia laikrodis. Pakeliu galvą nuo
pagalvės, be penkiolikos septynios. Sekma
dienio rytas. Net nesusigaudau kur aš esu.
Ežeras, didelė žuvis... Šoku iš lovos, apsiprausiu ir skubu į bažnyčią pusė aštuonių
pamaldoms.
Paulius Laniauskas

ŠEŠTADIENIO VAKARAS
Šlapia užpakalinė gatvelė po lempomis
blizgėjo. Gretimoj gatvėj dūzgė mašinos,
'oli girdėjosi silpnėjanti sirena.
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Lempų šviesoje siūbuodamas ėjo žmo
Bet žmogus nebeatsiliepė. Ėjo jis na
gus, prie savęs priglaudęs maišą. Iš bur mo, vėl ta pačia šlapia užpakaline gatve
nos kartu su alkoholio garu ėjo neaiškūs le, ir galvojo:
garsai. Nusijuokė patylom, ir vėl sau po
“Seka mane. Balsavau už demokratus,
nosim šnibždėjo.
o respublikonai laimėjo. Tas seklys nuda
— Niekas nežino. Respublikonai. Dur vė, kad išneša šiukšles, o iš tikrųjų norė
niai.
jo pamatyti kur aš einu. Mano, kad ne
Vėl nusijuokė.
suprantu.”
— Aš demokratas. Pilietis. Jie nie
Nusijuokė prislopintai ir siauru take
kiai.
liu prasvirduliavo pro garažą, perėjo kie
Stabtelėjo, pasitaisė skrybėlę, nusikosė mą ir sustojo prie durų. Padėjęs maišą
jo ir vėl svyravo pirmyn, dabar jau niū ant žemės, ištraukė iš palto kišenės ryšulį
niuodamas melodiją.
raktų. Pasirinko vieną ir, šnibždom pats
Sulojo šuo. Nusikeikė šeimininkas, ir su savim šnekėdamas, pradėjo taikyti į
lojimas pasikeitė į staugimą. Tarytum vi skylę. Po kurio laiko durys girgžtelėjo, ir
sa kaiminystė užkaukė.
žmogus įėjo į vidų nešdamas maišą. Jo
Sužvangėjo varteliai ir išėjo šiukšlių kambaryje užsidegė šviesa.
maišu nešinas nepažįstamas kaimynas. Be
Greitai prie šunų kaukimo prisidėjo
keliant bačkos dangtį, ant drabužių pasi dar vienas balsas. Iš rūsio, iš žmogaus
liejo jam vanduo. Keikdamas įmetė šiukš kambario, skverbės į gatvę dainos apie
les, triukšmingai uždėjo dangtį ir grįžo į baltus žirgus, bernelius ir mergužėles. Tik
aušrai pradėjus švisti užgęso rūsyje švie
kiemą.
Žmogus pagreitino žingsnį. Jo maiše sa ir nutilo ilgesingos dainos.
Aloyzas Pakalniškis
skambėjo tuščios bonkos.
Cigarečių dūmuose paskendusioje karčiamoje sėdėjo jis prie baro. Kai jau bai
gė penktą stikliuką priėjo patarnautoja ir
parodė pirštu į telefoną.
— Jums. Kažkas skambina.
Žmogus nulipo nuo aukštos kėdės ir
priėjo prie telefono. Paėmė į rankas rage
lį.
— Alio?
— Eik namo. Tu per daug geri.
Balso nebepažino. Tuojau pasigirdo
spraktelėjimas išjungiamo telefono. Žmo
gus lėtai padėjo ragelį į vietą. Pamąstė
ir grįžo prie baro.
— Dvi bonkas “Budweiser”, — sušu
ko patarnautojai.
— Tai kas kambino? Pana? — klau
sė šalia sėdėjęs vyras.

Žmogus nė nežvilgterėjo į jį. Iškrapštė
pinigus, įsidėjo pilnas bonkas į maišą, ir
išsiūbavo namo.
— Taip anksti eini? — sušuko bičiu
lis.
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kopespondencijos
KARALIAUS MINDAUGO
KUOPA

MAS RYTŲ APYGARDOS
VALDYBA BOSTONE

Detroit, Michigan

Boston, Massachusetts
Šeštadienį, balandžio 17 d.,
p. Ambraziejų bute buvo susi
rinkę posėdžiui naujos Rytų Apygardos valdybos nariai, MAS
centro valdybos pirmininkas ir
senosios apygardos narys J. Rygelis. Šalia pareigų perdavimo,
susirinkusieji aptarė ir MAS va
saros stovykla, prasidedančią rug
pjūčio 8 d. Neringoje.
Naujosios valdybos pirminin
kė, Janina Ambraziejienė, apsi
ėmė pravesti stovyklos registraci
ją, sudaryti stovyklos vadovybę ir
palaikyti ryšius su MAS centro
valdyba ir kuopomis. Finansinius
reikalus tvarkys dr. Juozas Na
vickas. Jis bus atsakingas už vi
są finansinę apyvartą valdybo
je ir stovykloje. Irena Eivienė,
Stasė Cibienė ir p. Štuopis liko
nariais įvairiems reikalams.
Naują MAS Kfytų Apygardos
valdybą suorganizavo buvęs Bos
tono ateitininkų sendraugių sky
riaus pirmininkas Jurgis Bal
čiūnas. Buvo bandoma sudaryti
Rytų Apygardos valdybą dauge
lyje vietovių, bet vis nepavyko.
Bostonas yra puiki vieta Rytų
Apygardos valdybai, nes ten yra
didelė lietuvių kolonija, ir ji
galės padėti savo ir kitų vietovių
jaunimui.

Detroito Karaliaus Mindaugo
kuopos vyresniųjų moksleivių
ateitininkų susirinkimas įvyko
1971 m. kovo 28 d. pas p. Balt
rušaičius.
Susirinkimą pradėjome malda.
Buvo atvykęs iš Toronto Almis
Kuolas, MAS centro valdybos vice-pirmininkas. Jis pravedė po
kalbį apie katalikiškumą. Pir
miausia turėjome parašyti, ko
dėl mums Katalikų Bažnyčia ne
patinka. O tada šitą klausimą
ilgai nagrinėjome.
Paskui kalbėjome apie Clevelando studijų savaitgalį. Praneši
mą apie studijų savaitgalį davė
R. Baltrušaitytė, P. Kuras ir R.
Majauskas. Pagrindinai jie ten
sužinojo, kad mes esame sąjūdis,
o ne organizacija.

Po to buvo diskutuojamas L.
Dambriūno straipsnis (Ateitis,
1971, vasario mėn.), kuriame ji
sai pristato sąjūdžio prasmę anks
čiau ir dabar. Norėta plačiau jį
nagrinėti, bet ne visi šį straipsnį
buvo perskaitę.
Vėliau S. Jankauskas kalbėjo
apie kuopos laikraštėlį. Jis ragi
no visus rašyti rašinėlius, nes ki
taip negalėsime laikraštėlio iš
leisti.
Buvo pranešta, kad gegužės
2 d. Dainavoje,.kur įvyks Detroi
to ateitininkų šeimos šventė,
nauji
kuopos nariai duos
moksleivių įžodį. Kandidatai bu
vo raginami gerai egzaminams
pasiruošti.
Susirinkimas buvo baigtas
malda.
Rusnė Baltrušaitytė
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J. Ambraziejienė ir S. Cibienė
buvo narės praeityje Bostono
sendraugių valdyboje. I. Eivienė
dirba aktyviai su Brocktono atei
tininkais. Ji taip pat yra suorga
nizavusi keletą moksleivių vado
vų kursų Putname, Connecticut.
Dr. J. Navickas, filosofijos pro
fesorius Boston College, yra
daugelį metų globojęs Bostono
moksleivių kuopą.

Rytų Apygardos ateitininkai
didžiuojasi savo valdyboje turė
dami filosofą. Daugelis mūsų in
telektualų privengia dirbti su
moksleiviais, nes jiems tai yra
per žemas lygis. Toks privengimas yra viena priežastis, kodėl
jaunimui trūksta globėjų.
Senąją Rytų Apygardos valdy
bą sudarė G. Ivaškienė, J. Rygelis ir V. Vaitkus. Ši valdyba ėjo
pareigas nuo 1969 m. lapkričio
mėn. iki dabar.
r.

MŪSŲ IŠKYLA
Chicago, Illinois
Kovo 7 d. Prano Dielininkaičio kuopos moksleiviai važiavo
pamatyti Ice Capades.

Susitikome Jaunimo Centre
su mūsų globėja, Augusta Šau
lyte, ir tuojaus pat lipome j ma
šiną. Privažiavus Chicagos stadijoną, greitai radome vietą ma
šinai pasistatyti. Kiekviena mer
gaitė sumokėjo $2.75 už bilietą.
Kai jau buvome visos susėdusios,
užgeso šviesos ir ant ledo pasiro
dė mergaitės ir vyrai apsiren
gę auksiniais rūbais. Toliau ma
tėme visą cirką. Mergaitės buvo
apsirengusios kaip arkliai, liū
tai ir kiti gyvuliai. Visiems pati
ko “Freddie Frenkler”, mūsų
mylimasis čiuožiantis klaunas.
Beždžionytė “Spanky” su savo
treneriu labai gražiai ir juokin
gai suvaidino mums visiems ži
nomą pasaką: Alice stebuklų ša
lyje. Matėme daug daugiau įdo
mių vaizdų ir puikiai čiuožian
čių čiuožėjų.
Namo grįžome pavargusios,
bet labai laimingos.
Lionytė Bradūnaitė
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NUO ADMINISTRACIJOS STALO
I. Garbės Prenumeratoriai
Garbės prenumeratas už 1971 metus po 10 dol. atsiuntė:

Kun. A. Baltinis
Kun. V. Dabušis
Kun. Z. Gelažius
Tėvai Jėzuitai
Tėvai Jėzuitai
Kun. A. Kardas
Dr. O. Labanauskaitė
A. Laniauskienė
Kun. V. Memenąs
J. Mikonis
Dr. J. Norkaitis
O. Norvilienė
Kun. A. Olšauskas
J. Paškus
Kun. P. Patlaba
J. Pauliukonis
K. Povilaitis
A. Puteris
Kun. A. Rubšys
A. Skrupskelienė
K. Skrupskelis
Vyt. Šoliūnas
S. Sužiedėlis
Kun. J. Tautkus

Chicago, Ill.
Paterson, N. J.
Chicago, Ill.
Montreal, Quebec, Canada
Brazilija
New York, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
Cicero. Ill.
Gibson City, Ill.
Richmond Hts., Ohio
Vokietija
Monroe. Mich.
Los Angeles, Calif.
Chicago, Ill.
Chicago, Ill.
Worcester. Mass.
Chicago, Ill.
Toronto, Ontario, Canada
Bronx, N. Y.
Chicago, Ill.
Columbus, S. C.
Lemont, Ill.
Brockton, Mass.
Omaha, Nebr
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J. Vaičeliūnas
VI. Vaitkus
V. Vardys
K. Vasaitis
Kun. M. Vembrė
B. Vitkus
V. Vygantas

Sudbury, Ontario, Canada
Worcester, Mass.
Norman, Oklahoma
Riverdale, Md.
Brockton, Mass.
Chicago, Ill.
Great Neck, N. Y.

II. Aukojo “Ateičiai” paremti
V. Šoliūnas
V. Kvederaitė
NN
B. Vitkus
K. Rimkus
V. Vygantas
Kun. A. Babonas
A. L. Čepulis
S. Gedvilaitė
R. Graudis
K. Keblinskienė
K. Kleiva
I. Kronkaitytė
D. Pukelytė
R. Stanislovaitis
Kun. J. Vėlutis
Kun. P. Dilys
L. Mikšys
P. Pauliukonis
J. Buitkus
V. Jasaitis
Kun. D. Kenstavičius
A. Pažemėnas
R. Zailskas
V. Budrys
St. Dargis
R. Razgaitytė

Lemont, Ill.
Detroit, Mich.
——— ■ ■ __
Chicago, Ill.
Chicago, Ill.
Great Neck, N. Y.
Southfield, Mich.
Willoughby Hills, Ohio
Richmond Hills, N. Y.
Newark. N. J.
Detroit, Mich.
Cicero, Ill.
New Haven. Conn.
Baltimore, Md.
Chicago, Ill.
Chicago, Ill.
Chicago, Ill.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Detroit. Mich.
Des Plaines, Ill.
Vokietija
Queens Village, N. Y.
Cicero, Ill.
LaMirada, Calif.
Toronto, Ontario, Canada
Toronto, Ontario, Canada

$ 60.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 25.00
$ 20.00
$ 15.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 3.00
$ 3.00
$ 3.00
$ 2.00
$ 2.00
$ 2.00
$ 2.00
$ 2.00
$ 1.00
$ 1.00
$ 1.00

III. Apmokėjo “Ateities” prenumeratą siuntinėjamą užsienio moksleivijai:
B. Vitkus
Kun. J. Pragulbickas
Kun. C. Auglys
Kun. V. Balčiūnas
Kun. V. Cukuras
J. Lieponienė
E. Orentas
A. Prunskytė
A. Šidlauskaitė
Kun. F. Bartkus
D. Mikulskytė
Kun. J. Prunskis
Vyt. Sužiedėlis
A. Di 1jonas
Kun. B. A. Rutkauskas
A. Kananavičiūtė

Chicago. Illinois
Elizabeth, N. J.
Chicago, Ill.
Thompson, Conn.
Pomfret, Conn.
Lockport, Ill.
Hartford, Conn.
Chicago, Ill.
Carp, Ontario, Canada
Dallas. Texas
Woodhaven. N. Y.
Chicago, Ill.
Brockton, Mass.
Baltimore, Md.
Cloutierville, La.
Bristol, Pa.

Už garbės prenumeratas bei aukas nuoširdžiai dėkoja

“Ateities” Administracija
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15.00
10.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
1.00
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