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KOVA DĖL LAISVĖS

Visa lietuvių tauta bematant Įsijungė i kovą dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės, kai birželio 23 d. per
Kauno radiją sukilę lietuviai paskelbė, kad atstatoma ne
priklausoma Lietuva ir sudaroma laikinoji Lietuvos vyriaysbė. Lietuviai sukilimui ruošėsi iš anksto: birželio 22
d. užėmė sukilimui svarbias pozicijas, o birželio 23 d. jjungė į kovą dėl laisvės visą lietuvių tautą.
Tai buvo prieš 30 metų.
Sukilimas buvo staigmena okupacinei Maskvos val
džiai ir raudonajai armijai, kuri sukilėliams užėmus cent
rines vietas neteko tarpusavio ryšio ir subyrėjo. Jis buvo
staigmena ir Vokietijos naciams, kurie, atėję Į Lietuvą, ra
do jau veikiančią laikinąją Lietuvos vyriausybę ir atstaty
tą pagrindinę Lietuvos administraciją.

Ateitininkai jungėsi Į laisvės kovą vieningai su visa
tauta. Tautos apsaugos darbe dalyvavo ateitininkas, skau
tas ir varpininkas, pavasarininkas ir jaunalietuvis — visi.
Ateitininkiškasis jaunimas kovojo narsiai ir heroiškai
ir daugelyje vietų nulėmė kovos sėkmę. Šie kovo
tojai lieka šviesiu paveikslu ir šių dienų ateitininkui, ku
ris dabar kitokiose sąlygose ir kitokiu būdu, tęsia tą pačią
kovą.

ateitis

Šios kovos tęsinyje ateitininkui gyvenimo yra padiktuo
ta eilė uždavinių. Jų vienas svarbiausių yra dalyvavimas
Bažnyčios liturginiame atsinaujinime, kuris pripažįsta
tautines kalbas, tad ir lietuvių kalbą. Ateitininkas yra
labiausiai pasiruošęs veikliai dalyvauti atnaujintoje liturgi
joje. Pamaldos lietuvių kalba yra atsigavimas kiekvienam
lietuviui, išvargintam išeivijos kelyje i laisvę.
Šiandien i kiekvieno ateitininko širdį beldžiasi ir ieško
atsakymo klausimai: ką daryti, kad ateinančios kartos bū
tų mokomos ir pratinamos lietuviškai melstis? Ką dary
ti, kad lietuviškos pamaldos būtų patrauklios ir gaivin
tų kiekvieną lietuvį?

1941 metų sukilimas mums liudija lietuvių tautos
dvasinę ir organizacinę vienybę. Šia vienybe gyvendami,
mes turime dabar toliau kovoti dėl lietuviškos maldos,
lietuvių kalbos, Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.
LIETU
FNĖ
NA
'
MA’’. :do
B ir. JOT KA
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Tautinės

parapijos

viltis

Rodos tik vakar linksmai lankėmės Šv.
Kazimiero parapijoje, aprūkusio Gary mies
to viduryje. Nė mintin tada neatėjo, jog
vėl teks Ateities skaitytojus su šia parapi
ja supažindinti.
O taip ir įvyko. Pasigirdus, kad para
pijoje vyksta dideli pasikeitimai, kreipėmės
į kleboną, kun. Igną Urboną, su keliais
klausimais. Atsakymai, kuriuos čia patei
kiame, tikrai džiuginantys. Šv. Kazimiero
parapija su nauja viltimi ryžtasi darbuo
tis lietuvių parapijiečių tarpe. Ateities redak
cija linki Dievo palaimos ir sėkmės.
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Beveik du metai yra praėję nuo pir
mo su Jumis pasikalbėjimo. Ar šiame
tarpe įvyko Jūsų parapijoje didesnių pasi
keitimų?
Taip, pasikeitimų įvyko. Po ano Jūsų
pasikalbėjimo mano bažnyčią ištiko gais
ras. Po gaisro atėjo vyskupo pranešimas,
kad dabartinę parapijos vietą galime par
duoti ir keltis į užmiestį, kur jau yra nusikėlę gyventi ir dauguma mūsų parapijie
čių. Keltis, kaip lietuvių tautinė parapija
tuo pačiu statusu ir vardu, kokį ir dabar
turime. Vyskupas dar pridėjo: “Aš ma
tau, kad Jūsų parapija yra veikli, gyva ir
aš tikiu, kad lietuviams sava parapija Ga
ryje reikalinga.” Tai buvo didelė staigme
na, nes tuo pačiu metu dvi kaimyninės
tautinės parapijos buvo uždarytos,
o
mums leidžiama keltis!
Dabar esame to “persikėlimo” ženkle.
Ženkle tarp džiaugsmo ir liūdesio. Džiaugs
mo — kad turime galimybę užtikrinti lie
tuviškosios parapijos ateitį, o liūdesio —
lėšų trūkumas gali neleisti tai įdėjai įvyk
ti. Esame maža (150 šeimų) parapija, nei
biznierių nei profesionalų neturime, todėl

Parapijos žemė prie ežerėlio.

Kun. Ignas Urbonas — prie vietovės, kur stovės
Gary lietuvių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia.

savo lėšomis vargiai galėsime persikelti.
Šiuo metu savo jėgomis bandome užpirk
ti gražioje vietoje, prie ežerėlio, upelio ir
ąžuolyno žemės sklypą. O statyti naują
bažnyčią — turėsime laukti senosios par
davimo. Parduoti čia nėra lengva, nes vi
sas miestas (centrinė jo dalis) yra “for
sale”. Taigi, laukiame stebuklo. Jei jis įvyks, prašau visą lietuviškąjį jaunimą lai
kyti mūsų parapiją savo išvykų kampe
liu.
Kodėl gi reikia keltis su bažnyčia? Ka
dangi mūsų parapijiečiai jau išsikėlė į
užmiestį. Ir kada mane kas paklausia:
“Kiek dar turi čia baltųjų?”, tai aš vis at
sakau: “Mano bloke esame du: Viešpats
Jėzus bažnyčioje ir aš — klebonijoje.”
Tiesą sakant, yra gaila palikti šią vietą,
kurią lietuviai įkūrė, išpuošė ir joje per
56 metus meldėsi. Su naujais kaimynais
sugyvenu gerai. Šalia savo parapijos visa
da ir su jais dirbau, jiems visada, ypatin
gai dvasiniai, padėjau. Turiu iš jų ir prietelių. Daugiausia iš tų, kuriuos paruošiau
tikėjimo tiesų ir pakrikštijau (suaugu
sius). Pav., vieną juodukę Juliją paren
giau prie Sakramentų. Po kiek laiko ji susi163
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pirmų bažnyčios suolų atsakinėja Mišio
se, kiti jų eina komentatorių pareigas,
kiti pasikeisdami kievieną sekmadienį ne
ša aukas prie altoriaus, vyresnieji gieda
lietuviškame chore.

Tik kai kurie apylinkės lietuviai para
pijoje dalyvauja. Jei jie visi dalyvautų,
parapijos lietuviškumas būtų stipresnis, ir
jos ateitis šviesesnė. Nebūtų problemos ir
su bažnyčios perkėlimu į užmiestį.
Lietuvių, kurie parapijoje gyvena, da
lyvavimas joje nemažėja. Manau, kad lie
tuviškos pamaldos jų dalyvavimą sustip
rino. Prie naujų liturginių pakeitimų jau
nimas priprato iš karto, vyresnieji irgi
Busimos Gary lietuvių parapijos veiklos centras. pradeda priprasti. Net viena senutė labai
gražiai pagal misaletą Mišiose ataskinėja.
Visai liturgijai, kaip ir visam Bažnyčios
gyvenimui, visada reikia daug meilės ir ti
kėjimo.
pažino su vienu juodu (20 metų) berniu
ku, kurį po ilgesnio paruošimo irgi pa
krikštijau. Pereitais metais juos abu savo
bažnyčioje sutuokiau, o pereitą sekmadie
Ar parapija yra lietuviškos veiklos cent
nį pakrikštijau jų pirmą kūdikį. Turiu
ras?
juodukų ir Mišių patarnautojų. Jie man
šiokiadieniais patarnauja Mišioms, o po
Mišių juos kasdien nuvežu į mokyklą. Vie
Taip. Taip buvo, yra ir turėtų būti. Pas
nas jų mane visada pasveikina lietuviškai
mus viskas vyksta parapijos ribose: susi
“labas rytas“, o kitas tik “labas, esu Warinkimai, lituanistinė mokykla, meniniai
shingtonas”! Bet tai tik viena dalis, o ki
pasirodymai ir t. t.
ta... kita ir istorija, kurios čia neliesime.
Tautinei gi parapijai čia tik du sprendi
Baigiant atsakyti į Jūsų klausimus,
mai: išsikelti arba užsidaryti. Kaimyni
noriu Jums nuoširdžiai padėkoti ir pasi
nės dvi tautinės parapijos taip ir pada
džiaugti jaunimo domėjimusi lietuviškųjų
rė — jos užsidarė, o mes bandom keltis!
parapijų būkle. Mes laukiame Jūsų tęsti
mūsų darbus, užtikrinant mūsų parapijų
ateitį!
Mes laukiam iš Jūsų — kunigų ir
Kiek apylinės lietuviai dalyvauja pa
rapijos veikloje? Ar metams slenkant šis seselių!
dalyvavimas mažėja ar didėja?
Saulei leidžiantis Pacifiko link, Ameri
Parapijai priklausantys lietuviai akty kos ežerais, upėmis, kalnais ir lygumomis,
viai dalyvauja parapijos veikloje, net ir sklinda miražai, iš kurių aidi lietuviškųjų
jaunimas. Lietuviškas Mišias pavedžiau li sielų balsai. Jos laukia jaunųjų idealistų
tuanistinės mokyklos jaunimui. Jie visi iš dėmesio ir užsiangažavimo...
164
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Nedaugeliui mūsų skaitytojų yra žino
ma, kad pačiame Chicagos viduryje yra
nedidelė bet veikli lietuviška sala — Ziono evangelikų liuteronų lietuvių parapija.
Jai eilę metų vadovavo energingas kuni
gas J. Pauperas.
Vieną vakarą Ateities redakcija aplan
kė kun. Pauperą, norėdama išgirsti apie
tos lietuvių parapijos vargus ir džiaugsmus.
Klebonas mielai atsakė į daugybę klausi
mų, kurių dalį pateikiame ir skaitytojui,
kad jisai galėtų bent kiek daugiau pajus
ti mažos lietuviškos parapijos pulsą.
Pokalbio metu išryškėjo, jog ši parapi
ja nuoširdžiai remia įvairias lietuviškas or
ganizacijas; ypač bandoma sušelpti Vasa
rio 16-tosios gimnaziją Vokietijoje.
Praslinkus vos keletai savaičių po šio
pasikalbėjimo, mus pasiekė skaudi žinia,
kad kun. Pauperas mirė. Šia proga Atei
ties radakcija kun. Pauperio giminėms ir
parapijai reiškia užuojautą.
Kun. Jonas Pauperas

MAŽA, BET

GYVA JĖGA

Pirmiausia, Kunige, norėtume sužinoti ko
kios yra Jūsų pareigos?
Esu šios parapijos klebonas nuo 1949
metų gruodžio dvyliktos dienos, kai bu
vau išrinktas parapijos klebonu. Atvykęs
1948 metais ir pradėjęs kunigauti, radau
nedaug lietuvių parapiječių. Jie buvo seno
sios kartos lietuviai, kurie buvo čia atvy
kę šio šimtmečio pradžioje. 1950 metais
parapijon įsijungė daug tremtinių ir nuo
tų metų parapijiečių skaičius žymiai pa
augo.
165
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Koks, Jūsų nuomone, yra apytikris lie
tuvių nekatalikų skaičius šiaurės Ameri
koje?
Skaičių galime patiekti tik labai apy
tikrį. Sunku jį patikrinti. Manyčiau, kad
yra arba šeši arba septyni tūkstančiai; gal
ir daugiau, įskaitant senuosius ir naujuo
sius ateivius.

Ar Jūs savo tarpe turite bažnytines or
ganizacijas, kaip tai šeštadienines mokyk
las, chorus, bei lietuvišką religinę spaudą?
Ziono parapijoje veikia lietuviška mo
kykla šeštadieniais. Ji jau veikia penkioliką metų. Turime bendrą chorą; jis jau
veikia 12 metų. Mokykloje lankosi virš
dvidešimts mokinių.

Ar Jūs pamaldas turite kokia kita kalba,
ar tiktai grynai lietuviškai?
Lietuvių ir vokiečių kalba laikomos pa
maldos kas sekmadienį, o anglų kalba du
kartus per mėnesį.

Ar i nelietuvių kalba laikomas pamaldas
kviečiami ir nelietuviai? Ar Jūs turite ne
lietuvių parapijiečių?
Nelietuvių parapijiečių neturime.
Į
anglų kalbos pamaldas ateina senųjų lietu
vių vaikai, gražiausiom lietuviškom pavar
dėm; bet jau mažai suprantą lietuviškai.
Kokios yra Jūsų parapijai būdingesnės
problemos?

Taip. Jiems mokamas atitinkamas at
lyginimas, kurį moka pati parapija.

Mūsų problemos nutautėjimo atveju
galbūt nebūtų tokios skaudžios, bet vis
dėlto reikia pripažinti, kad jaunos poros,
kai sukuria šeimas, nori vaikučiams sau
gesnio gyvenimo, tinkamo išmokymo, iš
auklėjimo, todėl ir keliasi į priemiesčius.
Šita problema ilgainiui stiprėja ir plečiasi.

Kaip yra su lietuviška bei religine spauda ?

Ar Jūsų parapija išsilaiko savo aukomis?

Leidžiame parapijoje kas sekmadienį
lietuvių kalboje biuletenį, kuris leidžiamas
jau 20 metų. Tiesa, yra ir kitų, neparapijinių leidinių, kuriuos leidžia evangelikai.

Išsilaikome grynai savo ištekliais, iš
aukų kurias suteikia parapijiečiai.

Ar parapijiečiai prenumeruoja
evangelikų spaudą?

Šiuo metu nejaučiame kokią nors grės
mę iš kitų, kurie priklausytų kitai rasei.
Lietuvių skaičius be abejo sumažėjęs. Į apylinkę atsikraustė ispaniškai kalbą žmo
nės. Tačiau jie parapijos gyvenime nedaly
vauja. Nesklandumų su naujai atsikėlu
siais neturime.
Mes turime gana priaugančio jaunimo,
bet kaip jau sakiau, dalis jaunimo apsive
dę, išsikėlė į priemiesčius ir iš parapijos
gyvenimo išsijungė, bet pamaldose dar da
lyvauja. Mūsų parapija tiek metų (60)
perdėm lietuviška, daugumoj dėl to, kad
seniau atvykę neišmoko taip greitai ang
lų kalbos, bet mokėjo tik lietuvių kalbą.

Ar mokytojai, dėstą šeštadieninėse
kyklose, yra apmokami?

mo

religinę

Parapijos biuletenis platinamas nemo
kamai. Parapijiečiai domisi leidžiamais lei
diniais ir juos mielai perka.

Kur Jūsų parapijiečiai gyvena, ar artimo
je apylinkėje ar yra daugiau išsisklaidę
po visą Chicagos rajoną?

Mūsų parapijai daugiau priklauso to
liau gyveną žmonės. Aplink bažnyčią se
niau gyveno daugiau parapijiečių, bet da
bar mažai. Priemiesčiuose gyveną atva
žiuoja į pamaldas.
166

Kuri, Jūsų nuomone, yra svarbiausia da
bartinė parapijos problema?

9

Ar Jūsų parapija yra taip pat centras ir
kitokiai lietuviškai veiklai?

Suvažiavimo, kilo ekumeninis sąjūdis ir
toje dvasioje buvo jaučiamas noras suar
tėti su kitomis konfesinėmis grupėmis. Ar
yra jaučiamas tas judėjimas Jūsų parapi
jos ribose?

Tam tikru požiūriu, mūsų parapija yra
ir kitiems dvasiniams interesams teikti
centras, būtent, jau iš seniau veikia Lietu
Turime kartais pokalbius su katalikų
vių Evangelikų Vyrai Šalpos Draugija, ku
bažnyčios dvasiškiais, bet mūsų parapijo
ri gyvuoja virš 60 metų ir turi apie 50
je nėra to, kas būtų vadinama viešu eku
narių. Ji šelpia savo narius sergant. Taip
meniniu judėjimu. Į savo Jaunimo Ratelio
pat yra moterų Ziono Dukterų Draugija.
susirinkimus esame kvietę katalikus pa
Šiaip parapija turi daug viešo pobūdžio skaitininkus.
parengimų.
Kokia yra Jūsų padėtis su pašaukimas?

Koks, Kunige, būtų Jūsų linkėjimas lietu
viškam jaunimui?

Iš mūsų parapijiečių tik vienas baigė
Linkėjimas būtų išlikti lietuviais, būti
teologijos mokslus, ir dabar yra įšventin
lietuvių
tautos gyvybės palaikytojais ir
tas kunigu Chicagoje.
kad jis nenutoltų nuo lietuviško kamie
Šiuo metu, ypatingai po Antrojo Vatikano no, bet būtų gyva jo dalis.
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JONAS KUPRYS

Ant seno namo stogo buvo
didelis
gandro lizdas, kuriame buvo girdėti ba
rantis :
— Tu, Švedriuk, nesistumdyk! O tu,
Rapoliuk, neskerečiok savo ilgų kojų! Dar
lizdą išgriausi...
— Ką? Lizdą išgriausit? Cha, cha, cha
nusikvatojo dusliu balsu po lizdu gulįs
ratas. Ką jūsų senelis amžiną atilsį gand
ras Rapolas pastatė, to jokios vėtros su
perkūnais neišgriaus...
Taip pasakęs, plačiai nusižiovavo ir
tęsė toliau:
— Dabar esu, taip sakant, “ant pensi
jos”, o buvau ir aš jaunas. Atsimenu kaip
šiandien, padarė mane, mano brolį ir dvi

Rašinys paimtas iš Cicero, III. Vysk.
M. Valančiaus moksleivių ateitininkų laik
raštėlio “Aštuntoji diena”, nr. 2.
168

seseris šio namo šeimininkas Matas. Pa
skui, pasišaukęs sūnų, tarė: “Mykoliuk,
padėk man ratus užmauti ant ašių — va
žiuosiu į miestelį”. Mane su broliu užmo
vė ant galinių, o sesutes ant priešakinių
ašių. Mat, moterims ir anais laikais buvo
visur pirmenybė. Užkinkė Matas arklius,
iškėlė botagą ir... paf... Arkliai šoko bėgti,
o mes suktis. Smagu pasidarė širdyje. Panorom sesutes pagauti. Sukomės vis grei
čiau ir greičiau šaukdami — pagausime!
O jos, žinai, moterys... kiki, kiki juokėsi,
kikeno. Mus vyrus jau prakaitas išmušė, o
pagauti negalim ii' gana. “Sakyk, ar boboms
pasiduosime”, jau supykęs tariau broliui.
O šis prapliupo juoku. “Kad tu ir kvai
las”, tarė jis: “Kaip jas pavysi, kada pats
esi ant ašies užmautas”. Ir tada aš dar
duagiau užpykau, kad Matas mane užmo
vė ant tos prakeiktos ašies... Išvažiavom į
kelią, kuris buvo ant aukšto pylimo. Nuo
jo matėsi kone visas pasaulis. Aš noriu...
aš noriu į pasaulį, aš nenoriu ašies, mur
mėjau panosėje ir, netekęs kantrybės, vi
saip kraipiausi. Staiga... pasijutau lais
vas... A-y-chaa... aš pylimo šonu... ridi, ri
di ridi vidi vidi vir vir bum! O, kad aš
sukausi, o, kad aš lėkiau žemyn... Ir taip
aš būčiau lėkęs ir lėkęs iki žemės krašto,
ten, kur niekas dar nebuvo. Ir visos kny
gos rašytų ir visos mokyklos vaikus mo
kytų, kad ratas, kurį padarė Matas, pir
mas pasiekė žemės kraštą. Bet... mano gal
va apsisuko, ir aš pakalnėje griuvau. O
rato jau tokia tvarka: kai jis atsigula, tai
jis pats nesikelia. Guliu ir žiūriu viena akimi, kas darosi ant pylimo. Nagi veži
mas stovi. Aha, aš nesisuku ir niekas ne
sisuka. Dabar žinote, kas aš esu? Aš tas,
kuris sukasi ir kuris visus suka. Tą pa
slaptį, matyt, žinojo ir Matas, nes tuoj at
skubėjo ir, pagriebęs mane, tempė vėl at
gal ant pylimo. Jo pypkės dūmai įkyriai
lindo man į nosį. Kad taip pasisektų
gerai nusičiaudyti. Senis Matas krūptelė
tų, ir jam pypkė iškristų iš dantų. Bet,
kaip tyčia, neėmė tada manęs čiaudulys.
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Prinešęs mane prie vežimo, murmėjo sau
panosėje: “Tai mat, paršas vaikas, prastai
priveržė sraigtą”. Ir, užmovęs vėl ant ašies, taip pradėjo veržti, kad vos nesušu
kau: ar iš galvos išėjai, seni, bet atsimi
nęs, kad reikia gerbti vyresnį žmogų —
susilaikiau. Greitai pasiekėme miestelį, ku
rio gatvės buvo grįstos dideliais akmeni
mis, sudėtais vienas prie kito. O koks pa
sidarė triukšmas. Tikėkit manim, dangus
lingavo nuo mūsų bildesio. Kažin, sakau
broliui, dangus grius ar ne? Nugirdusios
tuos žodžius, sesutės, šokinėdamos nuo
akmens ant akmens, šaukė visa gerkle:
“Grius, grius, grius...” Bet mudu su bro
liu joms atšovėm: “Ot ir negrius, ot ir
negrius”... Dangus negriuvo. Mes, vyrai,
pasakėm, kad negrius, tai ir negriuvo.
Miestely Matas prikrovė pilną vežimą ce
mento. Kelionė atgal buvo lėta, nesmagi
ir varginanti. Dar dabar kartais jaučiu
skausmą šone. Tai vis nuo tos kelionės.
Taip... taip... visko gyvenime teko matyti...
Pagaliau Matas pardavė arklius ir nusipir
ko automobilį, o mane užkėlė štai ant sto

go. “Jis užsitarnavo pensiją”, pasakė, lip
damas nuo stogo, Matas. Atskrido gand
ras Rapolas. Pabarškino mane snapu ir
tarė: “Laikysis... šimtą metų laikysis”.
Gudrus buvo paukštis! Niekas iš gandrų
neturėjo tokio ilgo snapo, kaip Rapolas. Ar
jis buvo daktaras, to negaliu pasakyti,
bet, snapu pabarškinęs, suprato kiekvieno
sveikatą.
Kas žino? Gal ratas dar ilgai kalbėjo,
bet jo niekas jau neklausė. Saulė leidosi, ir
varlių vakarinė giesmė užmigdė gandre
lius. Buvo atbėgęs dar Mato šuo Margis
patikrinti, ar tas pats namo kampas.
Pauostęs tarė: — Taip, tas pats, kaip ir
vakar.
Čia jis nugirdo vieną rato žodį ir tuoj
pat nusprendė:
— Meluoja! Prisiekiu visais savo gau
rais: ratas meluoja!
Nusibodo klausytis ir vabalui, kuris
buvo pasislėpęs lizde nuo saulės šviesos.
— Skrisiu, — sako, — atsikvėpti grynno oro. Skrisiu greičiau už garsą į tolius...
į begalybes...
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Ateitininkai ir dialogas

Šiandien dažnai kalbama apie vienišumą, susvetimėjimą. Geras pavyzdys yra
Simon and Garfunkel daina “I am a Rock”.
Tik pasiklausykim:

BERNADETA

BRACIŪTĖ

Aš esu uola,
Man nereikia draugų,
Jie atneša tik skausmą...
Aš nebūčiau verkęs,
Jei aš nebūčiau mylėjęs.
Aš turiu savo knygas ir poeziją,
Kurios mane apsaugo...
Aš nieko neliesiu,
Ir, taip pat, niekas manęs nelies...

Visi bijo ir vengia vienatvės. Kiekvie
nas žmogus nori būti mylimas, svarbus ir
reikalingas, žmogus yra “socialinis gyvu
lys”. Susitikimas su kitais papildo jo vie
nišą pasaulį.
Žmogaus prigimtis nepasotinama vien
materialiniais dalykais; ji ieško kažko
daugiau. Jo gyvenimas darosi prasmin
gesnis, jei jis moka pamiršti save. Jei
jis sugeba suprasti kitus, moka paguos
ti ir užjausti jų nelaimes, gali be pavy
do ir priekaištų atvirai ir nuoširdžiai
bendrauti su kitais; jei jis gali džiaug
tis kitų atsiekimais bei laimėjimais, jei yra
visuomet pasiruošęs kitiems padėti, tai
reiškia, kad jis moka santykiauti, susi
prasti su kitais, užmegzti dialogą.
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Mes išmokstame vienas su kitu susi
kalbėti, viens kitą suprasti. Dialoge da
lyvauja du susitikę asmenys: “aš” ir “tu”.
Tas “aš” yra mano tikras “aš pats”. “Tu”
yra tavo tikras atviras “tu pats”. Tas
tikrasis “aš” susitinka su tikruoju “tavi
mi”. Čia ir yra pradžia mūsų vienas ki
to pažinimo, supratimo, įsijautimo, arti
mos meilės pradžia. Kuris myli ir trokš
ta būti mylimas, nuoširdžiai bando savo
mintimis dalintis su kitu asmeniu. Jis
stengiasi suprasti jo norus ir reikalavi
mus, nes žmonės yra vieni kitiems reika
lingi. Poetas W.H. Auden tai pasako šiais
gražiais žodžiais: “Mes turim vienas ki
tą mylėti arba mirti”.
Jei žmogus moka sumaniai kalbėti, tai
nereiškia, kad jis moka susikalbėti. Rim
tas pokalbis yra sunkus dalykas. Jis rei
kalauja didelio susikaupimo, susikoncen
travimo, paties atvirumo, o taip pat mo
kėjimo išklausyti ir kito nuomonės. Yra
daug kliūčių, kurios trukdo vienam kitą
suprasti. Geram pokalbiui kelią užkerta
iš anksto užsispyrusiai susidaryta neiš
mintinga nuomonė, o kartais ir netinka
mų žodžių vartojimas. Dažnai žmonės bi
jo vienas kitą išklausyti, kadangi nepa
jėgia suvirškinti karčios tiesos. Daug pa
sitaiko tokių, kurie cituoja Kristų, Gibraną ar net savo kaimyną, nesuprasda
mi jų žodžių. Kodėl taip atsitinka? Pir
miausia ar tik nebūsime kalti mes pa
tys. Kartais greitai pagauti vaizdai mus
visiškai suklaidina. Neįsigilinę ir nepagal
voję, mes viską paimam kaip tikrą tiesą.
Šitų klaidinančių netikrovių galėsim atsi
kratyti, tik būdami atviri.
Kuo aš esu atviresnis tuo daugiau ir
nuomonių galiu išklausyti. Būdamas at
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viras, aš galiu ir savąsias nuomones pa
reikšti be jokio varžymosi. Tuomet žmo
gus nėra tuščias: jis negyvena kitų min
timis ar kitų protu. Jis turi ir savo gal
voseną, savo nusistatymus.

Nors yra sunku, reikia išmokti išklau
syti ir kitų nuomonių. Tik nebūtinai rei
kia jas priimti. Kito mintys, idealai ir
bendras visko supratimas gali visai nesu
tapti su tavo. Reikia taip pat stengtis
priimti pasikeitimą ir to asmens, kuris
buvo paties draugu, bet dabar jau tave
pamiršo; kuris kalbėdavo su tavim, bet
dabar jau nebekalba; kuris buvo gyvas,
bet jau yra miręs; kuris buvo jaunas,
bet dabar suaugo; kuris tave mylėjo, bet
dabar jau nebemyli.

Kai kas pasako, kad jis negalįs būti
atviras kitiems, nes jis nesąs atviras sau,
t.y. jis nesupranta savęs. Jis labai stro
piai ieško savęs, pamiršdamas kitus. Kai
mes galime tarti, “čia aš esu”, mes virs
tam dialogikais — pasidarome atviri, pa
jėgią augti, trokštą sugyventi su žmonė
mis, įsipareigoti. Mes daromės atviri, su
brendę. Subrendęs aš žinau, kas aš esu ir
galiu didžiuotis savimi. Aš žinau, kad aš,
o ne kas kitas, esu atsakingas už savo gy
venimą. Aš pasirenku tą ar kitą gyveni
mo kryptį, nors kartais ji gali būti ir
klaidinga — juk aš esu tik netobulas
žmogus. Turiu būti “pats”, negaliu kokios
nors kaukės užsidėti ir vaizduoti tokį, koks
visai neesu ir negaliu būti. Dėl to turime
turėti idealistinio nusiteikimo ieškoti tei
singos krypties mūsų pagrindiniams atsa
kymams—pažinti savo vertybių sistemą.
Tik tuomet bus įmanomas dialogas ir ki
to asmens nuoširdus įvertinimas.
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užuominos
Prasmingas bendravimas. Dažnai susidaro vaizdas, jog
išeivijoje ateitininkai tegyvena tik Šiaurės Amerikoje. Ži
noma, tai netiesa. Ateitininkų yra ir Australijoje, ir Eu
ropoje, ir Pietų Amerikoje. Bet jų asmeniškas tarpusavio
bendravimas nedidelis.

Reikia pasidžiaugti, kad paskutiniu metu išeivijos ateitininkų izoliacija buvo ne vienu atveju gerokai pra
laužta. Ateitininkų kongrese lankėsi svečių iš Europos,
o šiais metais vyresniųjų moksleivių “Dainavos” sto
vykloje dalyvavo dvi ateitininkės iš Pietų Amerikos.
Tai bendravimo išimtys; tačiau jų rodoma veiklos link
mė yra teisinga. Esame viena šeima, ne atsiskyrę vienetai.
Todėl neturėtume užsidaryti savame krašte ar konti
nente, o dažniau susieiti ir vieni pas kitus pasisvečiuoti.

Informacija jaunimui. Jau eilę metų atrodė, kad lie
tuvių jaunimas taip ir liks užsidaręs savose organizacijo
se — be platesnių ir bendresnių užmojų, be visus jun
giančių ryšių.
Bet štai, Bostono studentams suorganizavus Lietuvių
Jaunimo Informacijos Centrą, reikalai staiga pasikeitė. Šis
centras jau spėjo apjungti daugiau kaip 4,000 lietuvių jau
nimo ir tikisi jo suregistruoti net iki 10,000. Savo na
riams centras siuntinėja bendros informacijos biuletenį,
kurio jau išleista trys numeriai.

Panašaus centro, jungiančio visą išeivijos lietuvių jau
nimą, jau seniai reikėjo. Tik tokiu būdu jaunimas gali
pajusti, kad šalia šeimos ir organizacijos, jis taip pat yra
ir plačios bendruomenės narys. Bostono studentų užsimo
jimas yra sveikintinas ir vertas paramos.
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ALDONA PRIŽGINTAITĖ
SESERIAI

Tu lango rėmuos —
mėnesienoje parimus
šukuoja vėjas pirštais
palaidus plaukus;
veide matau-----tiek nerimo ir skausmo,
tiek ilgesio
gyvenimui laisvam,
kurio savam pasauly
neradai-------

Bijau užmigt------bijau aš tavo viziją prarasti,
o pasakyti ką?
jokiam žodyne —
žodžio to neužtikau,
paėmus rankom,
rodos,
tavo šaltą ranką jausčiau,
nors tavo lūpos man
jau nebylės senai...
O atsisuk ir leisk išvysti man
anų dienų jaunystės šypsnį,
kad nors tik momentui
nusiramintų man širdis —
aš nekalta,
kad kam likimas
saujom laimę barsto,
kitiem jis gaili trupinių,
kad susitikti mum
jisai neištiesė kelių —

174

ANT MANO KAPO

Ant mano kapo —
paminklo nestatykit.
paminklas iš akmens
toks šaltas ir sunkus,
kaip sunki sąžinė,
nedavus meilės —
ieškojusiam tik jos.
mane tiktai —
savo širdy atminkit
nors tik trumpai,
akimirkom-----visa prasmė gyvenimo
man žemėj duota
tuomet bus atlikta —
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Kodėl esu studentė
ateitininkė?
■i

.

BRONĖ

1

PLIURAITĖ

“Ateitininkų sąjūdį pagimdė reikalas,
kurį išgyveno visa mūsų tauta”. Šis rei
kalas buvo svetimųjų primesta Lietuvos
priespauda (rusinimas ir
provoslavinimas). O sąjūdį pagimdė darbštūs ir užsi
degę studentai bei moksleiviai.
Pranas Dovydaitis, vienas iš tų studen
tų, matydamas rusų ir lenkų priespaudą
Lietuvoje, parašė atsišaukimą, pavadintą
“Trys pamatiniai klausimai”. Jie yra: 1)
Kuo mes save vadiname ir kodėl? 2) Ką
mes aplink save matome? 3)Kokios mūsų
priedermės, siekiai ir keliai? Atsišaukimas
buvo atspausdintas pirmame “Ateities”
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numeryje. Jis, atsakydamas į tuos klau
simus, ir sukūrė ateitininkų organizaciją
— pastatė pagrindą, gaires ir nurodė tiks
lą visai organizacijai ir visai veiklai.

Atsakymai tokie dinamiški, kad norisi
nors vieną pakartoti: “Žmonijos tubulybė
ir atbaiga priklauso Kristui, koks Jis yra
Katalikų Bažnyčioje. Kristui priklauso ateitis, ir tik Jis gali atnaujinti mūsų ga
dynės pasaulį”.—Tik Jis gali atnaujinti —
šie Pr. Dovydaičio deklaracijos žodžiai pa
tvirtino ateitininkų gyvenimo tikslą. To
dėl ir galima sakyti, kad jis įsteigė ateiti
ninkų organizaciją.
Ateitininkų šūkį “Visa atnaujinti Kris
tuje” pirmiausia skelbė Šv. Povilas. Jo
laiškas, parašytas prieš Romos pagonius,
buvo skiriamas Romos kalėjime esantiems
efiziečiams krikščionims. 1903 m. popie
žius Pijus X savo enciklikoje prašė žmo
nes atnaujinti savo gyvenimą bei tikėjimą
ir kovoti su nihilizmu ir ateizmu. Pasaulis
priėmė popiežiaus prašymą. Pr. Dovydai
tis, popiežiaus minčių paskatintas, para
šė savo “Tris pamatinius klausimus” ir
stojo su kitais į kovą su ateizmu.

Anie ir mūsų laikai yra panašūs. Šv.
Povilas gyveno tarp pagonių, o Pr. Do
vydaitis tarp ateistų. Kristaus gyvenimas
buvo niekinamas. Krikščionys
gyveno
priespaudoje, moralė buvo kritusi. Ir štai
gyvenimas be tikėjimo liko be vertės.
Tikėjimas logiškai neišaiškinamas. Tie,
kurie bandė materialistiniais būdais išaiš
kinti tikėjimą, negalėjo ir pavirto ateis
tais. Liko dar tikintieji, kurių pareiga bu
vo kovoti dėl tikėjimo. Ateitininkai susi
būrę pradėjo ginti Kristų. Ateitininkų šū
kis ir principai leido ateitininkams būti
visapusiškais žmonėmis, o ne religiniais
fanatikais. Asmenybė augo ir brendo, žmo
gus pilnėjo. Kitaip jis negalėjo išlikti, nes
principai reikalauja pilno asmenybės ug
dymo.
Turime penkis principus: katalikišku
mas, tautiškumas, šeimyniškumas, visuo

meniškumas ir inteligentiškumas. Sunku
pasakyti, kuris svarbiausias, nes jie visi
vienas kitą remia. Visi principai yra rei
kalingi kiekvienam žmogui, nes kasdieni
niame gyvenime neįmanoma be jų apsieiti.
Gyvenant šiame pasaulyje, reikia su prin
cipais susipažinti ir juos vykdyti. Jie yra
universalūs, “a way of life”, visus žmo
nes apimdami vienaip ar kitaip.
Kyla klausimas, kaip aš galiu juos vyk
dyti? Asmeniškai, tai galima pasiekti kon
krečiais darbais. Kalbėdamas lietuviškai
ne vien su vyresniaisiais, bet ir su drau
gias, išvystai tautiškumo principą. Gali
ma daug daugiau padaryti: demonstruoti
prieš komunizmą, skaityti lietuviškas kny
gas, mokytis lietuvių kalbos, dalyvauti įvairiuose parengimuose ir t. t.
Dirbdami su seneliais ar su jaunučiais,
vystome visuomeniškumo ir šeimynišku
mo principus. Vienu žodžiu, reikia būti ge
ru samariečiu, — pasiaukoti nors truputį
kitiems. Ateitininkas turi būti inteligen
tas ne vien moksle, bet ir gyvenime. Bū
damas katalikas, jis turi žinoti, į ką jis ti
ki ir ką Bažnyčia veikia. Jo pasaulėžiūra
turi būtinai būti atvira, be prietarų.
Gaila, kad mūsų kuopa “netyčia” įsi
steigė. Atvažiavo iš kitur viena studentė
ateitininkė ir suorganizavo vietinį jauni
mą. Atvirai pasakius, būtumėme prie bet
kurios organizacijos prisirašę, nes troško
me veikti. Su entuziazmu važiavome į sto
vyklas, bet greitai pranyko tas jausmas.
Susirinkome “paūžti ir pagerti”, kaip spau
da neteisingai aprašė pirmuosius ateiti
ninkus. Tai tikrai be prasmės! Trūko ge
rai paruoštų vadovų, o mes patys nežino
jome, kas yra tie ateitininkai, ir nesisten
gėme geriau juos pažinti.
Prieškongresinė stovykla buvo tikrai
nepaprasta. Jaučiu, kad nuo to laiko galiu
save vadinti ateitininke. Ta paslaptinga
dvasia, kurią mes visi stovykoje pajuto
me, uždegė mane veikti. Ne tik aš, bet vi
sa draugovė pasidarė veikli. Atidžiai lan
kėme susirinkimus, diskutavome dabarti177
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nius įvykius (Bražinskų ir Kudirkos by
las). Pakvietėme latvius atvažiuoti padis
kutuoti pasaulėžiūrinius, kultūrinius bei
tautinius organizacijų skirtumus. Surašė
me šokius. Net įsteigėme jaunučių kuope
lę. Draugovė maža, tai tenka daug dirbti,
ypač su jaunučiais ir jauniais. Juo dau
giau aš su jais dirbu, juo daugiau noriu.
Tiktai veikiant galima suprasti, kas yra
ateitininkas ir ko jis siekia. Dirbant su ki
tais, principai pasidaro realūs. Visuomeniš
kumas ir šeimyniškumas bręsta su kiekvie
nu visuomeniniu kontaktu. Veikimas lavi
na. Angliškai pasakius, “you can’t get
enough of a good thing”. Tik dirbant ga
lima tą “good thing” — ateitininkišką dva
sią — gauti ir įgyvendinti.

Labai gailiuosi, kad aš bei visa drau
govė nebuvome anksčiau uždegti. Buvome
tikrai apatiški, nežiūrėjome, ką organizaci
jai galėtumėme duoti, bet tik laukėme viso
geriausio iš jos. Man rodos, yra svarbiau
organizacijai tarnauti, negu laukti, kad ji
patarnautų nariams. Be narių įnašo orga
nizacijos nebūtų.
Ateitininkų organizacija yra gausi sa
vo nariais ir turtinga savo ideologija. Ga
lime tikėtis, kad jos ideologija, principai
ir dvasia ves mus tiesiu keliu.

Žmogus, siekdamas “Visa atnaujinti
Kristuje”, neužmiršta, kad Kristus yra
mūsų gyvenimo centras, kad jis dėl mūsų
buvo nukryžiuotas. Toks žmogus gyvens
pilnai, išvystęs savo asmenybę. To galima
laukti ir iš organizacijos.

Istorija kartojasi. Kaip šv. Povilo ir
Pr. Dovydaičio laikais, taip yra ir dabar.
Realus reikalas atnaujino ir išjudino atei
tininkus. Ir šiais laikais moralė smunka.
Lietuviai dar kovoja dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Kyla revoliucijos, nepaten
kintieji demonstruoja, didėja netikinčiųjų
skaičius. Ateitininkų kova nebaigta. Bet ateitininkija neišnyks, organizacija nepa
liks savo narių, kad tik jie savo egoizmu
ir ignoracija nesužalotų jos!
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ŽINOJIMO VALANDA
Kvapas morfijaus... Palata...
rožė įmerkta------neišduoki, kad pasakė...
jau vilties nėra —

Palaikyki mano ranką,
spausk delne dar ją —
patikėsim gal, kad buvo
žinia netikra------

— Sodo medžiai sužydėjo,
vasara jau čia-----kai sugrįši, nepažinsi...
jos veidu šypsnys nubėga,
akyse — kančia...

Aldona Prižgintaitė
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PETRAS KISIELIUS

Laba diena! Mano vardas yra Levas
Riekus. Nesenai atkeliavęs iš Argentinos,
apsigyvenau garsiame Cicero mieste, 49toje gatvėje. Naujame name reikėjo išda
žyti kelis kambarius. Dažų ir šepetuką
buvau nusipirkęs, tik neturėjau kopėčių.
Sugalvojau pasiskolinti iš kaimyno. Priė
jęs prie jo namo durų, skaitau prie pašto
dėžutės priklijuotą pavardę — “Riebavi
čius”. A, gerai, pagalvojau sau, turėsiu dar
ir lietuvį kaimyną. Paskambinus skambu
tį, tuojau atsidarė senos medinės durys.
Prieš mane stovėjo nutukęs Riebavičius.
Jis turėjo sidabro blizgesio pražilusius
plaukus, savotišką nukreiptą nosį, kuri
pūpsojo ant veido kaip kriaušė, o po ja
kišojo nesušukuoti ir nesutvarkyti ūsai.
Nieko nelaukdamas, prabilau: “Neseniai
atvažiavau iš Argentinos ir apsigyvenau
šalia Jūsų. Gal tamsta galėtumėte pasko
linti man kopėčias?” Riebavičiaus pageltę
dantys atsakė: “Labs, labs, prašom vidun
įeit.” Nesuspėjau atsakyti ačiū, kai jis už
klausė: “Iš kur atkeliavote? Iš kur Jūs
esate? Ar turite šeimą?” Riebavičius taip
greitai šnekėjo, kad net negalėjau susigau-

Rašinys paimtas iš Cicero, III. Vysk.
M. Valančiaus moksleivių ateitininkų laik
raštėlio “Aštuntoji diena”, nr. 2.
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dyti. Ir jam staptelėjus įkvėpti oro, įspraudžiau vėl savo klausimą ir aplanky
mo tikslą: “Ar tamsta turite kopėčias, ku
rias galėčiau pasiskolinti? Dažau savo na
mą.” Kaimynas, nekreipdamas visai dė
mesio, vėl puolė mane klausimais: “Kur
buvo Jūsų tėviškė Lietuvoje? Ar turėjo
te daug brolių ir seserų? Ar turėjote dide
lį ūkį? Kur gyvenote Argentinoje? Ar Ar
gentina įdomus kraštas? Kur gyvenote po
karo Vokietijoje? Ar daug uždirbote Ar
gentinoje? O gal ką nors sutikote iš Ky
bartų?” Tokiais ir panašiais klausimais
Riebavičius mane bombardavo. Vėl didelė
mis pastangomis įspraudžiau savo žodį:
“Ponas, ar galėčiau pasiskol..?” Nespėjau
pabaigti klausimo, kai Riebavičius vėl šo
ko klausinėti. Nuo neišpasakyto žodžių
malimo pradėjo galvą skaudėti. Valanda
jau praslinko. Laikydamas save kultūrin
gu, mandagiu žmogumi, nusprendžiau ken
tėti — nu, sau pagalvojau, koks čia kentė
jimas. Trupučiuką nurimau ir toliau klau
siaus jo tauškėjimo. Pasakotojo balsas vis
kilo, kol pagaliau prikimo ir pavirto spie
gimu. Jau ir kita valanda praslinko. Ju
tau, kad raustu. Perbraukiau ranka per
kaktą — prakaito rasa. Apėmė drebulys.
Klausinėjimas vis nesiliovė. Pradėjau sun
kiau kvėpuoti. Neturėjau kur pasislėpti.
Dabar jau širdis mušė smarkiau, bet dar
garsiau ir garsiau maurojo baisusis kai
myno balsas. Visur varvėjo prakaitas. Ma
čiau, kad baisusis kaimynas virto baidyk
le. Turiu ką nors daryti! Sukaupdamas
paskutiniąsias jėgas, kurios dar buvo ma
nyje, nutariau — dabar yra laikas priešą
nugalėti! Sušukau: “Mielas pone, aš pra
šau, ar galėtute paskolinti man kopė
čias?” Senis pagaliau suprato. Priešas bu
vo nugalėtas — net ir Senojo Testamen
to Jošuė prie Jerikono negalėjo taip meist
riškai ir dailiai nugalėti savo priešą. Tik
dabar reikėjo laukti grobio — kopėčių. Ne
galėjau pabaigti savo minties, kai nuga
lėtasis prabilo: “Kopėčias??? O, ne, ne!
Kopėčių aš neturiu!”

DAINIAUS KANKLĖS

Pr. Lembertui

Veidai Tavųjų ežerų mane užbūrė;
ir Dainium aš tapau
išreikšti Tavo grožiui —
kitiems kalbėjau aš apie Tavo miškus,
pievas ir klonius------apie sriaunumą Tavo upių...
o pats tartum------aš vėl tenai buvau-------

Savosios žemės ilgesy,
atlikęs neišgertoj taurėj,
kurią išėjęs aš ir jums
dar palikau------kalbėk toliau neišsakytais
mano žodžiais
tu į kiekvieną širdį,
ką prarasta gimtinė
reiškia kiekvienam —

O man, o man----------ant svetimo dangaus
Tėvynės žvaigždės švies;
jei mano paliktas kankles
paims kas į rankas —
ir Nemuno srovė
jos užgautoj stygoj atbus
— aš vėl gyvensiu!..
Aldona Prižgintaitė
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Moderni poezija Jurgis Janavičius, “Journey to the Moon’\
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Poems 1962-1970. A Poetry and Prose
kelionėje publication.
Jurgis Janavičius, gyvenąs Australijo
je, Sydney mieste, yra lietuvių vidurinio
į mėnulį
sios kartos poetas, gimęs ir ankstyvąją
jaunystę praleidęs Lietuvoje. Į Australiją
atvyko su D. P. banga ir pastoviai įsi
kūrė. Naujame krašte J. Janavičiui, kaip
ir kitiems jauniems žmonėms, buvo leng
viau įsijungti į vietinio gyvenimo tėkmę,
negu vyresnio amžiaus tautiečiams. Trum
pu laiku jis gerai išmoko vietinę anglų
kalbą, artimiau susijungė su
vietiniais
žmonėmis, su vietine kultūra, laiko dva
sia. Nesunku buvo jam susirišti su vie
tine angliškąja spauda. Jau senokai, prieš
keletą metų, Australijos lietuviai
buvo
maloniai nustebinti,
kai
pasirodė J.
Janavičiaus angliškų eilėraščių, atspaus
dintų tai viename, tai kitame angliškame
leidinyje “Poetry Magazine”, “Australian
Letters” ir kt. Tai mūsų tautiečių graži
reprezentacija australiečių
kultūrinėje
plotmėje.
Prieš porą metų J. Janavičiaus ir dr. K.
J. Kemežio iniciatyva buvo pradėta leisti
Australijoje “Poetry and Prose Broad
sheet”. Tai atskiri, dideli, meniškai apipa
vidalinti grožinės kūrybos lakštai anglų
kalba. Vienas tų Broadsheet buvo skirtas
Jurgio Janavičiaus poezijai. Jame buvo jo
ilgas, anglų kalba, daugiau epinio pobū
džio kūrinys, vardu “Jorney to the Moon”.
Savo laiku apie jį buvo “Ateityje” jau
rašyta.
Praeitais metais (1970) J. Janavi
čius su J. A. Jūragiu išleido “Broadsheet”
lietuvių kalba, į jį įdėję australiečių lietu
vių poetų kūrybą.
Šiais, 1971, metais J. Janavičius
išleido pirmąjį savo poezijos anglų kalba
rinkinį, pavadintą aukščiau minėtos poe
mos vardu: Journey to the Moon. Rinki
nyje randama ir pati poema. Rinkinys —
tikras liudininkas, kad J. Janavičius talen
tingas poetas.
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J. Janavičiaus poezija kurta daugiausia
moderniu stilium: miniatūrinės formos ei
lėraštis, apimąs vieną ar du posmeliu.
Tačiau ir įdomią naują idėją, ir gilesnį
jausmą, ir ryškų vaizdą autorius sugeba
puikiai išreikšti taupiu žodžiu. Jo poetinė
kūryba yra geras pavyzdys visiems “mi
ni” eilėraščių kūrėjams. Neretai tenka
užeiti tokių modernių eilėraščių, kuriuos
gali lygiai skaityti taip iš vieno galo, taip
iš kito, ir niekaip nesurandi, ką kūrėjas
nori tokia savo poezija pasakyti. O juk jis
tikrai nori ką nors pasakyti! Joks galvo
sūkis nereikalingas, skaitant J. Janavi
čiaus posmus. Čia mintis kondensuotai,

bet aiškiai išreikšta. Mintis užvaldo eilė
raščio formą. Jo formoje nerasi kaltinių
rimų ar ritmo monotoniško liūliavimo. Pos
mai ekpresyvūs, dinamiški, neužšaldyti
tradicinėse formose.
Reikia laukti, kad
į šią J. Jana
vičiaus kūrybą atkrieps dėmesį mūsų poe
tinio pasaulio jaunimas, ypač jaunieji kū
rėjai — poetai, kuriems lietuviškas žodis
jau sunkiau įkandamas.
Šia proga norisi priminti
J. Ja
navičiui, kad jo lietuviškų poezijos kūri
nių leidinys yra taip pat laukiamas.
Palmė SI.
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DARBAI
NESIBAIGIA

Nors posėdžiai pasidarė retesni, darbo
liko nemažai. Po Dainavos Kursų valdyba
atkreipė visą dėmesį į vasaros stovyklų
ruošimą. Nemažas darbas buvo sudaryti
įvairių stovyklų vadovybes. Stovyklų pro
gramos yra paruoštos ir beveik visi ad
ministraciniai dalykai sutvarkyti.
Kuo tolyn, tuo Romo Puterio veidas
eina ilgyn. Jis rečiau ir šypsosi... Mat, po
kelionių į šventes, mūsų iždas ištuštėjo.
Jei iš stovyklų neatliks kiek pelno, tai
manau, kad Romas vėl pradės į medžius
laipioti.
184

Mūsų sekretorė Vaida laikosi stebuk
lingai gerai. Nuo to laiko, kai mes perėmė
me valdybą, ji išsiuntinėjo daugiau kaip
200 laiškų. Per tą patį laiką mes gavome
170 laiškų. Prie to pridėkite aplinkraščius
ir pamatysite, kiek pašto ženklų sunau
dojome korespondencijose.

Užsienyje veikia šešios kuopos. Kun.
Yla buvo nukeliavęs į Pietų Ameriką ir
mums parvežė kelioliką adresų, kur būtų
galima įkurti naujų kuopų. Taip pat gal
vasaros stovyklose susilauksime svečių iš
užsienio kraštų.
Jaunučių Komisija ruošia jaunučių
stovykloms programą ir taip pat vadovų
ir globėjų suvažiavimus šį rudenį. Jie
šiais metais daug dirbo. Pravedė globėjų
kursus trijuose miestuose ir paruošė nau
ją jaunučių uniformą.
Buvo tik vienas nusivylimas. Pereita
me posėdyje turėjome atšaukti mūsų pa
skelbtą rašymo konkursą. Konkursas tu
rėjo baigtis gegužės gale, bet iki šiol esa
me gavę tik du eilėraščius. Kur mūsų kū
rybingumas? Konkursas bus vėl paskelb
tas šį rudenį.
Mes dabar visi važinėjame į šventes.
Ruošiame vadovų suvažiavimą
visiems
tiems, kurie vadovaus Dainavoje. Šiame
suvažiavime bus aptartos vadovų pareigos
bei galutinai nustatyta programa. Kaip
matote, beveik viskas dabar sukasi aplink
vasaros stovyklas, kur visi šią vasarą pa
simatysime.
A. Č.
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Jaunesniųjų moksleivių

vadovų ir globėjų
kursai

New Yorke

Vieną dieną jaunučių ir jaunių globė
jai savo pašto dėžutėse rado pranešimą,
kad kovo 20-21 d. New Yorke įvyks spe
cialūs kursai, kuriuose bus nagrinėjamos
problemos, sutinkamos bedirbant su jau
nesniaisiais moksleiviais ateitininkais. Vi
si labai domėjosi. O nevienas į šiuos kur
sus ir nuvyko.
Susirinkome New Yorko Kultūros Ži
diny. Užsiregistravę tuojau kibome į dar
bą. Pirmas užsiėmimas: kuopų praneši
mai. Girdėjome tiesioginius pranešimus iš
New Yorko, Philadelphijos ir Hamiltono
atstovų. Ponia Gudinskienė ir Dainora
Juozapavičiūtė, atvykusios iš Hamiltono,
papasakojo apie Toronto, Chicagos, Cice
ro ir Bostono jaunučių veikimą. Jis buvo
skirtingas įvairiose vietovėse. Kai kur di
delis būrys jaunučių ir jaunių gražiai dir
ba, o kituose miestuose atrodė, kad be
žaidžiant “hide-and-seek” visi jaunučiai
prapuolė ir niekas jų nebegali surasti.

Susipažinę su problemomis, bandėme
paieškoti joms sprendimų. Nors kun. G.
Kijauskas negalėjo asmeniškai dalyvauti,
jo paruoštą paskaitą apie ideologijos per
davimą jauniams paskaitė Dainora Juoza
pavičiūtė. Savo paskaitoje kun. Kijauskas
pabrėžė, kad kai kalbi jauniui, turi jam
viską pritaikyti, turi pažinti, su kuo šne
ki. Sausai perduodama ideologija jam per
sunki ir nesuprantama. Reikia ją perduoti
per žaidimus, dainas ir šokius. Vadovai tu
rėtų iš anksto susiplanuoti, ką ir kaip jie
mėgins pasakyti savo jauniams. Jis siūlė
taip pat panaudoti pasakas, lėlių teatrus
ir išvykas.
Po paskaitos sekė diskusijos. Jų metu
nusprendėme, kad, būdami ateitininkais, esame laimingesni už pavienį lietuvį katali
ką jaunuolį, nes mes esame ORGANIZUO
TI. Tą mes turėtume paaiškinti jaunu
čiams ir jauniams. Jie turi pajusti, kad,
būdami ateitininkų organizacijos nariais,
jie nebėra vieni.
185
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Ponia Gintarė Ivaškienė mums aiški
no vaiko psichologiją. Šioje įdomioje pa
skaitoje mes daug sužinojome apie jaunu
čių galvojimą. Paskaitininke pabrėžė, kad
vaikui kalti ideologiją yra negerai, bet tuo
jau pat pridėjo, kad taip pat yra negerai
vien žaisti ir daryti rankdarbius be pras
mės. Kiekvienas vaikas bręsdamas perei
na įvairias stadijas, ir todėl veiklos meto
dai turi atitikti jo amžių. Kai šešerių me
tų vaikas ateina pas ateitininkus, jis tiek
žino, kiek jo mama yra jam pasakiusi. Ateitininkai jam padeda atsistoti ant savo
kojų. Jis čia išgyvena savo dvasinį tobu
lėjimą ir susigyvenimą su draugias. Globė
jas turi jam paaiškinti apie ateitininkų šū
kį “Visa atnaujinti Kristuje,” arba kodėl
jis yra lietuvis. Ponia Ivaškienė rekomen
davo metodą, panašų į Montessori.
Po diskusijų visi išsiskirstėme vaka
rui. Sekantį rytą, gerai išmiegoję pas vai
šingus šeimininkus, skubėjome į pamal
das. Po pamaldų turėjome bendrus pus
ryčius, kurių metu pasirodė New Yorko
moksleivių laikraštėlio “Jaunystės Keliu”
naujas numeris. Bravo, New Yorkas!
Tolimesnę kursų programą tęsėme p.
Vainių namuose. Pirmas kalbėjo Antanas
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Sabalis. Jo tema: Globėjas ir disciplina.
Jis pastebėjo, kad disciplina globėjų daž
nai yra apleista. Net globėjų kvietimo bū
das nėra vienodas. Globėjas yra pagrin
dinis asmuo, kuris rūpinasi jaunaisiais.
Kur nėra globėjo, nėra ir vaikų. Globėjas
negali duoti kitiems to, ko jis pats neturi.
Jei globėjas ideologijoje nestiprus, jauni
mas tai greitai pastebi. Po trumpos per
traukos ir užkandžių Dainora Juozapavi
čiūtė kiek plačiau supažindino, kaip su
jaunučiais ir jauniais praktiškai veikti.
Svarbiausia turėti gerus planus ir entuzi
azmo. Jaunimui reikia ir gero pavyzdžio.
Ji siūlė kultūrinius būrelius, filmus, taš
kų sistemą, ekskursijas.
Šiam pašnekesiui pasibaigus, p. Gudinskienė kursus uždarė, šie kursai buvo
labai vertingi ir naudingi. Tikrai norėtu
mėme padėkoti p. Gudinskienei už tokį pui
kų kursų paruošimą, paskaitininkams už
paskaitas ir p. Vainiui už rūpinimąsi tech
niškais kursų reikalais.
Gaila, kad daugiau globėjų negalėjo
pasidžiaugti rengėjų darbais ir mintimis.
Norėtųsi paklausti, kur jie tą savaitgalį
buvo. Ar ir jie buvo išvykę žaisti “Hideand-Seek ?”
Danutė J.
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Jurgis Oniūnas tik ką sužinojęs, kad bus renkamas antram terminui
SAS pirmininku.

— Bet ar tu supratai, ką ten kalbėjo?
— O, taip!
— Negi tu viską ten supratai?
— O, beveik. Aš tik vieno dalyko ne
supratau. Man neaišku, ką tas žmogus
taip dėjo, kur jis įdėjo, ir kodėl jis įdėjo.

Įvyko iškilmingas moksleivių kuopos
susirinkimas, ir prelegentas su doktoratu
skaitė paskaitą apie “Idėją”. Jis sumaniai
išdėstė, kas ta idėja, kaip mes idėją panaudojame, ir visaip išvedžiojo, kodėl idėja
mums taip reikalinga. Jam pabaigus, visi
labai plojo, nes jiems paskaita labai pati
ko.
Parėjo namo viena pirmoke, ir jos ma
ma paklausė:
— Ar buvo įdomus susirinkimas ?
— Labai geras. Mes turėjom paskai
tą.

Jei tėvai Jums skųsis, kad naujas prie
auglis yra ištvirkęs ir niekam tikęs, Jūs
jiems galite atsakyti: “Jei norite geresnio
prieauglio, pasirūpinkite geresniais gar
niais.”

Kai kas neteisingai kaltina, kad II
PLJK komitetas nieko neveikia. Tai netie
sa! Jei pasižiūrėtumėte į LJIC biuletenio
nuotrauką, pamatytumėte, kad kai komi
tetas posėdžiauja, jis neturi laiko nė pietų
pertraukai —jie visi valgo per posėdžius.
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BALT1MORIEČIU METINĖ
ŠVENTĖ

kopespondencijos

Baltimore, Md.
Baltimorės moksleivių ateiti
ninkų Stasio Šalkauskio kuopos
šventė įvyko šiais metais gegu
žės 22-23 dienomis šv. Alfonso
parapijos salėje. Šventė gerai pa
sisekė, nes suvažiavo daug atei
tininkų iš Washingtono, Philadelphijos, New Yorko ir net Ka
nados. Taip pat atsilankė Chicagoje gyvenąs poetas Kazys Bradūnas su ponia, kurie tuo metu
viešėjo Baltimorėje. Prieš dešimtį
metų K. Bradūnas gyveno Balti
morėje ir priklausė ateitininkų
sendraugių kuopai.
Šeštadienį įvyko viešas vakaras.
Jame Baltimorės moksleiviai su
vaidino vieno veiksmo vaizdelį
“Sudiev, Stovykla” paruoštą kuo
pos globėjo Cezario
Surdoko.
Buvo parodyta, kaip ateitininkai
stovyklauja ir pavaizduotas sto
vyklos talentų pasirodymas. Ja
me keturios philadelphietės taip
gražiai padainavo, kad, klausyto-

MAS centro valdybos iždininkas
Romas Puteris skaito paskaitą.

jų prašomos, turėjo dar vieną
dainą padainuoti. Washingtono
moksleiviai juokingai suvaidino
pasaką “Jonukas ir Gretutė”, o
Baltimorės jaunučiai pavaizdavo
partizanų žygius Lietuvoje. Po
vaidinimo Baltimorės tautinių
šokių grupė “Kalvelis”, kuriam
dabar vadovauja Eimutis
Ra-

Baltimorės jaunučiai duoda įžodį.
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džius, pašoko keletą tautinių šo
kių. Paskui buvo šokiai ir ska
nus bufetas.
Sekmadienio rytą šv. Alfonso
bažnyčioje visi dalyvavo šv. Mi
šiose su ateitininkų vėliavomis.
Vėliavas buvo atsivežę Baltimorės, N. Yorko ir Hamiltono atei
tininkai. Šv. Mišias laikė klebo
nas prel. L. Mendelis. Jis pasa
kė pamokslą ir gražiai paminėjo
ateitininkus.

Po pamaldų įvyko bendri
pusryčiai ir iškilmingas posėdis,
kurį pravedė Baltimorės kuopos
pirmininkas Linas Surdokas. Pa
skaitą skaitė iš Toronto atvykęs
moksleivių ateitininkų
centro
valdybos narys Romas Puteris.
Po paskaitos vyresniųjų mokslei
vių įžodį davė Arūnas Kučiauskas, o jaunesniųjų Aldona Glemžaitė, Danutė Diljonaitė, Daina
Buivytė, Saulius Kučiauskas, Ra
mūnas Noreika ir Kęstutis Ka
ralius. Ženkliukus įžodį davu
siems prisegė Baltimorės ateiti
ninkų vėliavos kūma K. Bradūnienė ir Romas Puteris. Įžodį
pravedė kun. K.
Pugevičius.
Naujus ateitininkus sveikino stu
dentų ateitininkų pirm. Jurgis
Oniūnas, Philadelphijos ateiti
ninkų vardu Algis
Maciūnas,
New Yorko — Rasa Navickaitė
ir Hamiltono — Antanas Gudinskas, o taip pat ir O. Bugailiškytė. Sveikinimo žodį tarė ir
Baltimorės Liet. Bendruomenės
apylinkės pirmininkas Julius Šilgalis, Baltimorės
sendraugių
vardu Aleksandras Radžius ir pa
baigai kalbėjo Svečias iš Chicagos
poetas Kazys Bradūnas. Jis taip
pat paskaitė ir kelis savo eilėraš
čius. Pc jo kalbos Baltimorės
moksleivių vicepirmininkas Vy
tautas Karalius apdovanojo savo
kuopos globėją Cesarį Surdoką,
įteikdamas jam dailininko P. Augiaus monografiją, o jaunučių
atstovė Cintija Veliuonaitė įtei
kė gėlių jaunučių globėjai Sta
sei Surdokienei. Tai buvo Bal

timorės moksleivių ir jaunučių
padėka savo globėjams už jų dar
bą.

Kai viskas pasibaigė, svečiai
skirstėsi namo, bet jaunimas nu
vyko į sporto aikštę, kur žaidė
tinklinį ir krepšinį.
Nerimantas Radžius

Įteikiamos gėlės Baltimorės jau
nučių globėjai S. Surdokienei.

Poetas K. Bradūnas kalba vaišių metu. Dešinėje sėdi K. Bradunienė
ir C. Surdokas, kairėje A. Radžius ir V. Muraška.

Jūrininkų šokis vaidinime “Sudiev, stovykla”. Šoka A. Glemžaitė ir
D. Buivytė; toliau matyti “stovyklautojai”.
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Montrealio moksleiviai ateitininkai su dvasios vadu kun. L. Zaremba, S.J. Pirmininkė Rima Zubaitė
stovi viduryje; šonuose matyti seselės Jonė ir Margarita.

MONTREALIO KUOPOS
VEIKLA

SKRENDAME Į MĖNULĮ

Montreal, Canada

Los Angeles, Calif.

Gegužės mėn. 30 d. gausus
būrys vyresniųjų moksleivių atei
tininkų susirinko pas
Marijos
Nekalto Prasidėjimo seseles atsi
sveikinti su Rima Zūbaite, kuri
išvyksta į Torontą studijuoti. Ji
buvo sumani ir darbšti mokslei
vių primininkė ir visų mėgia
ma. Visi mes pasigesime links
mos Rimos, bet tikime, kad ji įsijungs į Toronto studentų atei
tininkų eiles.
Balandžio mėn. 24 d. mūsų
kuopa suruošė labai gražią ateiti
ninkų šventę. Dalyvavo
daug
jaunimo, ne tik iš Montrealio,
bet ir iš Hamiltono, Ottawos ir
Toronto. Pagrindinis šios šventės
190

kalbėtojas buvo MAS centro val
dybos vicepirmininkas R. Puteris. Jis pateikė daug turtingų
minčių. Meninę dalį atliko moks
leiviai, vadovaujami sės. Margari
tos. Ladas Giriūnas meninę dalį
paįvairino skaidrėmis. Po to se
kė vaišės ir pasilinksminimas.
Sekančią dieną Aušros Vartų pa
rapijoje visi organizuotai dalyva
vo Sv. Mišiose, kurias laikė mū
sų ateitininkų dvasios
vadas
kun. L. Zaremba, SJ.
Visa šventė mums paliko gi
lų įspūdį. Pamatėme, kad po
įdėtų jėgų, galima vaisiais pasi
džiaugti.
Laima

Žiūrėjau televiziją, kai paskam
bino moksleivių ateitininkų globė
ja D. Polikaitienė ir paprašė ma
no talkos. Širdis sustojo. Kokios
talkos ji iš manęs paprašys! Nė
pasveikinti jos nesuspėjau, kai ėmė aiškinti savo bėdas. Girdi,
jaunučiai stato D. Bindokienės
vaidinimą vaikams Lituanica XPirmoji” ir jiems reikia vaidin
tojo mėnulio milžino rolei. Gi aš
vienintelis Los Angeles mokslei
vis ateitininkas ištįsęs virš šešių
pėdų. Aš tuojau sutikau. Žino
ma, jei ir nebūčiau norėjęs, išsiraityti nebūtų buvę galima.
Po to sekė šešios savaitės repe
ticijų. Kas trečiadienį mudu su
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ŠEIMOS ŠVENTĖ

Savo šventę Los Angeles atei
tininkai atšventė gegužės
23.
Šventė prasidėjo pamaldomis Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje.
Puikiai nusiteikę atvykome į su
mą, nešdami naujutėlę Vytauto
Mačernio kuopos vėliavą. Sumą
laikė, vėliavą šventino ir trum
pą žodį ta proga pasakė parapi
jos klebonas prel. J. Kučingis.
Vėliavos kūmais buvo pakviesti
moksleivių ateitininkų veiklai
nėr eilę metų daug nusipelne
Julius ir Irena Raulinaičiai.
Los Angeles Vytauto Mačernio moksleivių kuopos valdyba. Iš kairės
Irena Leonavičiūtė, Vincas Skirius, Rasa Kojelytė ir Rasa Arbaitė.
Režisorius vėl rikiavo mus ant
mama traukėme nuo Pacifico į
Hollywoodą. Repeticijos
vyko ram veiksmui. Aš buvau nera
Šv. Kazimiero parapijos salėje. mus, nes šiame veiksme ir man
Režisavo A. Žemaitaitis. Repetuo reikėjo savo rolę atlikti. Sekiau
davome net po tris valandas.
sceną. Skambėjo muzika su tri
Sunkus buvo režisoriaus dar mitais ir būgnais, šviesos žaibavo
bas gėlyčių ir robotų klyksme. ir veikėjai buvo pripildę sceną.
Tik stiprus režisoriaus balsas ir Laukiau momento. Pagaliau iš
grasinimai dirbti iki vidunakčio girdau žodžius: “Mes visi bijo
tuos klyksmus
pristabdydavo. me žilabarzdžio milžino.”
Su
Daug darbo įdėjo ir Norman Ka tais žodžiais aš įžengiau į sceną.
dės, mokydamas keistus kitos pla Žmonių nemačiau, žiūrėjau tik
netos šokius.
į žibančias šviesas. Beveik auto
Vaidinimo vakarą veikėjai į matiškai pasakiau savo žodžius.
salę susirinko kiek susinervinę.
Vaidinimas pasibaigė.
Buvo
Tačiau drąsa grįžo, kai buvome
daug plojimo. Plojimui nenuti
aprengti scenos kostiumais. Vei
lus, vėl atsidarė scena. Mes visi
kėjai atrodė nuostabiai gražiai—
nusilenkėme.
Tuo metu į sceną
tikra spalvų fantazija. Gėlytės,
atėjo J. Kojelis, kurs padėkojo
robotai ir patarėjai vėl pradėjo
triukšmauti. Tik J. Žmuidzinas, režisoriui A. Žemaitaičiui, orga
R. Polikaitis, D. Žaliūnaitė ir R. nizatorei D. Polikaitienei ir tal
kininkei L Raulinaitienei, pasi
Radas, pagrindiniai veikėjai, rū
džiaugė R. Arbaitės dekoracijo
pestingai kartojo savo roles. Pas
mis
ir R. Matulaitytės scenos rū
kui režisorius A. Žemaitaitis su
bais
ir palinkėjo ateitininkų jau
vedė mus į mažą kambarėlį ir
nimui ir toliau puoselėti scenos
pasakė įspūdingą “peptalk”.
meną.
Salė buvo artipilnė. Pirmą kar
Vaidinimas labai pasisekė. Už
tą tiek daug žmonių susirinko į
ateitininkų vaidinimą.
Prigeso poros savaičių toje pačioje salė
šviesos, ir vaidinimas prasidėjo. je teko jį pakartoti. Ir vėl vaidi
Vaidinimo sekti negalėjau, bet nimas sutraukė gražios publikos.
po pirmo veiksmo veikėjai buvo Kai kas atėjo pasižiūrėti antrą
laimingi. Taigi, pasisekė. Girdė kartą.
jau tik plojimą.
Linas Kojelis

Šventės programa ir užkan
džiai vyko parapijos salėje. Daly
vavo gražus būrys ateitininkų,
sendraugių ir jaunimo. Progra
mai vadovavo moksleivių kuopos
primininkė Rasa Kojelytė. Pa
sveikinusi svečius, pakvietė Liną
Kojelį paskaityti specialiai šven
tei parašytą rašinėlį. Rašinėlio
tema — Kada aš dvasia pasiju
tau ateitininkas. Jis čia prisipaži
no, kad jo ateitininkišką dvasią
labiausiai sustiprino moksleivių
ateitininkų žiemos kursai Daina
voje. Kvietė visus Los Angeles
moksleivius ateitininkus, kai tik
susidaro proga, vykti į Dainavą
ir ateitininkišką dvasią sustiprin
ti.

Po to sekė partizanine tema
montažas — melodeklamacijų ir
partizanų dainų pynė. Montažą
atliko L Leonavičiūtė — piano,
R. Arbaitė, J. ir R. Jodelės, R.
Kojelytė ir R. Žmuidzinaitė žo
dinę dalį. Jaunučiai įsijungė į
dainas.
Programa baigta padėkomis: S.
Tuskenienei už vėliavos pasiuvi
mą, sendraugiams už medžiagą,
vėliavos kūmams Raulinaičiams
ir moksleivių kuopos globėjai D.
Polikaitienei ir kt.
Šventė baigta bendrais
kandžiais.

už

R. K.
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New Yorko ateitininkų šventė.
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