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KADA VĖL TAPSIME KŪRYBINGAI GYVI?

Jei reikėtų vienu žodžiu apibūdinti ateitininkų veiklų, 
geriausiai tiktų žodis — auklėjimas. Visa ateitininkų or
ganizacija yra nukreipta i jaunimo auklėjimą. Vienokiu 
ar kitokiu būdu tiek moksleivių, tiek studentų, tiek daž
nai ir sendraugių sąjunga rūpinasi gerų ir susipratusių 
ateitininkų ugdymu. Nuolatos organizuojami kursai, kvie
čiami iškilūs paskaitininkai, ruošiami egzaminai. Daug 
pastangų sudedama išauginti naujus vadovus; o globė
jų reikalas visados stovi prieš akis.

Šiuo organizacijos pasirinktu tikslu — auklėti jauni
mą — tegalime tik džiaugtis. Išeivijos sąlygose gyve
nant, gal tai ir turi būti pirmasis organizacijos uždavi
nys. Todėl ypatingai reikia didžiuotis tais nepailstančiais 
darbininkais, kurių dėka ateitininkiškas auklėjimas tampa 
jaučiama tikrove.

Tačiau ar kartais nenueita j vieną kraštą? Ar rūpes
tis auklėjimu nėra tapęs perdėtai absoliutus? Tokia pa
dėtis mūsų organizacijoje, atrodo, jau yra tikrai atsira
dusi. Iš šalies pažvelgus, susidaro įspūdis, kad ateitinin
kuose tėra dvi žmonių klasės: auklėtojai ir auklėjamie
ji. O tai, be abejo, nėra gerai. Tokiu atveju, jaunuolis 
būna ateitininkas tol, kol yra auklėjamas. Užaugęs jis or
ganizaciją paprastai visai apleidžia, nes ji tampa nebe
aktuali, ir tik retu atveju jis pasilieka auklėti kitus.

Čia ir atsiveria vienas pagrindinių dabarties ateiti
ninkų organizacijos trūkumų, būtent, gyvos kūrybos 
stoka. Ateitininkija, atrodo, pamiršo krikščioniškos kūry
bos idealą, i kurį visus kvietė Pranas Dovydaitis ir Sta
sys Šalkauskis. Ji nebeįstengia pakankamai atsiliepti į šių 
laikų problemas ir nedrįsta svajoti apie ateities planus. 
Dar daugiau: ji nebesuteikia savo nariams gyvo krikš
čioniško gyvenimo vaizdo, kuriame jie rastų sau prasmės.

Šią padėtį reikia kuo greičiau atitaisyti. Neužtenka 
jaunus ateitininkus, ypač studentus ir akademikus, tik 
auklėti, juos reikia žadinti ir kūrybai. Tokiai kūrybai, 
per kurią jie galėtų laisvai išsakyti savo gabumus ir 
interesus, per kurią atrastų sau nuolatinę vietą ateiti
ninkų eilėse. Todėl ir kviečiame ateitininkus organizuoti 
maldos ir studijų dienas, kuriose nariai galėtų kartu 
susikaupti maldai, nagrinėti lietuviško gyvenimo proble
mas, dalintis profesinėm žiniom. Ir visa tai daryti Kris
taus ženkle!
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Ar dar 

turime drąsos?
Vienas iš populiariausių šio meto Ame

rikos muzikalinių pastatymų yra Fiddler 
on the Roof. Jo įžangoje yra dainuojama 
apie tradicijas, kurios įtaigoja bei ap
sprendžia visą gyvenimo būdą. Visas vei
kalas perpintas konfliktais tarp tradicijų 
ir naujai kylančių apraiškų.

Ne paslaptis, kad ir pas mus tradici
ja bei įpratimas vaidina svarbų vaidme
nį. Šios dvi sąvokos yra skirtingos, nors 
dažnai jas suplakame į vieną. Tradicija 
paprastai turi gilesnę simbolinę reikšmę ir 
prasmę. Ji susiformuoja ilgų metų, kartais 
net šimtmečių tėkmėje. Už jos dažnai 
glūdi istorinės apraiškos tęsinys. Įprati
mas gi daugiausia remiasi mechanizuotu, 
nuolatiniu, ne kartą instinktyviai pasikar
tojančiu veiksmu. Jis palengvina gyveni
mą, nes daugelis veiksmų atliekama auto
matiškai, be galvojimo. Tokio įpratimo 
žymių matome ir lietuviškame gyvenime. 
Jei vienais metais pradėjome ruošti kokį 
nors parengimą, tai jį ruošiame per se
kančius dešimtį metų. Ruošiame net nepa
galvodami, kodėl tai darome ir kiek jis 
prasmingas. O jei reikia paaiškinti tą įvy
kį, sakome, kad tokia jau tradicija.

Atrodo, jog kartais panašiai pasitaiko 
ir su mūsų didžiosiomis šventėmis bei su
sibūrimais. Prieš penkerius metus įvyko 
Pirmasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kong
resas, kurio idėja gimė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyboje, vadovaujamoje

Mintys antram.
a. a. Juozo Bačiūno. Kongresas sujudino 
jaunimą, nudžiugino vyresniuosius, paku
teno jų širdis. Jis sudarė progą jaunie
siems susibėgti iš viso laisvojo pasaulio 
kraštų, pabendrauti, susipažinti, pajusti, 
jog buvimas lietuviu nesiriboja tik sava 
parapija. Vyresnieji irgi atjaunėjo, atku
to, pamatę, kad lietuviškoji sėkla nėra kri
tusi ant uolos, bet suleidusi savo šaknis į 
žemę, nors ir svetimą.

Bet pirmasis kongresas praėjo. Jauni
mas išsiskirstė, vyresnieji vėl įklimpo į 
kasdienybės vieškelį, kuris dažnai dulkė
tas, duobėtas ir vingiuotas. Bendrai pa
ėmus, pokongresiniai atgarsiai buvo 
šykštūs. Jei prieš kongresą visus metus 
spaudos puslapiuose mirgėjo įvairios ži
nios, svarstymai, siūlymai, barimai bei 
kritika, tai po kongreso mūsų plunksnos 
žmonės ir pats jaunimas buvo gana san
tūrūs. Daugiausia dėmesio kongresui at
rodo skyrė tie, kurie beveik visur ir visuo
met ieško “krislo brolio akyje”. (Gal tuo 
jie stengiasi pateisinti savo egzistenciją?) 
Ir ši tyla buvo įdomi. Ar jaunimo tartas 
drąsus, tiesus bei atviras žodis nebuvo per- 
staigus ir netikėtas mūsų visuomenei? Au-
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Vaclovas Kleiza

a

Jaunimo Kongresui besiruošiant

gino vaiką, o jis, štai nelauktai, prakalbė
jo ir tarė, jog pas mus neviskas yra tobu
la. Visuomenė, nors ir būdama gana tei
giamai nuteikta ar nusiteikusi jaunimo 
atžvilgiu, šį kartą nenorėjo to žodžio iš
girsti arba nedrįso į jį atvirai reaguoti. 
Juk toks atvirumas būtų tik atidengęs 
tas žaizdas, kurioms dar ir dabar reikia 
chirurgo rankos.

Tačiau vertinti kongresą reikėjo, nes 
tai ne eilinis įvykis. Masinius susibūrimus 
ir susibėgimus galima vertinti įvairiais po
būdžiais : dalyvių skaičiumi, apimties didu
mu, išleistų pinigų sumomis, vietos kraš
to spaudos ir televizijos parodytu susido
mėjimu, techniniu-organizaciniu mastu, 
prakalbų ir paskaitų ilgumu, ir t. t. Bet 
vis tai laikini, praeinantieji momentai. Ver
tėtų mūsų ypatingus suvažiavimus, kong
resus, seimus pamatuoti ir kūrybiniu mas
tu. Tokie įvykiai tik tiek išlieka gyvi ir 
amžini, kiek jie pajėgia savo kūrybiniu į- 
našu praturtinti mūsų gyvenimą šiandien 
ir išlikti gyvais ateities kartoms. Banke
tai, šokiai, iškilmingi posėdžiai, prakalbos 
yra tam tikra to viso žaidimo dalis. Ji rei

kalinga, bet ji pasibaigia ir praeina kaip 
“pragaišties šešėlis”, o nelieka kaip “am
žinybės simbolis”.

Pernai metais įvykęs ateitininkų kong
resas Chicagoje išlieka gyvas mūsų atmin
tyje ypatingai dviems momentais: Čiurlio
nio Jūros išpildymu pirmą kartą šiame 
krašte ir dr. A. Maceinos veikalu skirtu 
kongresui. Tuo neneigiame, jog kūrybinio 
momento nebuvo literatūros vakare ar a- 
kademinėje kongreso programoje. Tačiau 
pirmieji du savo įnašu išlieka gyvais il
gesniam laikui, prašoka organizacijos ri
bas ir giliau įprasmina kongresą.

Kai kalbame apie Pirmąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, tai drąsiai ga
lime teigti, jog jis paliko kūrybinį įna
šą Dariaus Lapinsko opera — Lokiu. Ji 
specialiai skirta tam kongresui. Kongresas 
buvo tas akstinas, išvedęs ją į sceną. Tiek 
kompozitorius D. Lapinskas, tiek libretto 
autorė Vitalija Bcgutaitė savo kūrybiniu 
talentu nugalėjo visą eilę kliūčių, kurios 
bandė pastoti kelią į operos realizavimą. Ji 
buvo ypatinga keliais atvejais: savo pasta
tymo skirtingumu, savo nauja dvasia,
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muzika ir apipavidalinimu, kompozitoriaus 
drąsa pirmąją operą kuriant, na, pagaliau, 
ir savo trumpo laiko paruošimu. Kas gi yra 
matęs, kad visa opera sukuriama ir pasta
toma per tris mėnesius? Bet tame ir atsi
spindėjo jaunatviškas gaivalingumas, už
sispyrimas ir nebijojimas bandyti.

Opera įvyko, ji liko mūsų kūrybiniame 
lobyne. Gaila, kad nebuvo įmanoma ją iš
leisti plokštelėje. Tiesa, tai dar galima pa
daryti dabar (kiek žinoma, ji yra įrašyta 
į juostelę). Tai būtų graži praėjusio kong
reso su ateinančiu kongresu jungtis — 
tąsa.

Žvelgiant į ateinantį kongresą, kyla ke
lios mintys. Jei pirmasis kongresas ruoš
tas nedrąsiai, nežinant, ko tikėtis ir laukti, 
tai šio kongreso rengėjai jau gali aiškiai 
pramatyti visas sąlygas ir galimybes.

Džiugiai nuteikė spaudoje paskelbta 
akademinės savaitės programa. Ji detali
zuota, konkreti, gyvenimiška, aktuali. Ta
čiau kyla klausimas: Kaip ji jungiasi į 
bendrą kongreso tikslą, į bendrą jo užduo
tį? Ligi šiol dar neteko pastebėti aiškiai 
suformuluotų kongreso tikslų ir siekimų. 
Ar čia kartais mes netampame tik įprati
mo auka? Ruošėme vieną, reikia ruošti ir 
antrą kongresą, be to, taip buvo nutarta 
pirmajame kongrese. Bet koks jo tikslas? 
Ką norime šiuo kongresu atsiekti? Atsa
kymai (o jie turėtų būti konkretūs) priva
lo išplaukti iš pačio jaunimo, nes tai jo 
kongresas. Ar jaunimas rūpinasi tais atsa
kymais ? Ar jis juos žino ir jų ieško ? Vien 
tik susivažiuoti ir pabendrauti savųjų tar
pe dar nėra kongreso tikslas. Tą galima pa
daryti ir be kongreso. Tad tenka laukti 
(tikėkimės, neilgai) aiškių kongreso tikslų 
suformulavimo bei jų paskelbimo. Kitu at
veju atrodo, jog vežimą pastatome pirma 
arklio.

Nesinorėtų, jog šis kongresas taptų tik 
pirmojo kopija. Jaunimas paprastai yra 

originalus, nekonvenciškas ir kartais net 
nustebinąs savo naujumu. Ar pajėgs jis 
iškilti aukščiau kasdienybės ir pasirodyti 
su nauju turiniu ir naujomis priemonė
mis ? Svarbiausia, ką kūrybinio, išliekančio 
savo vertybėmis, šis kongresas paliks atei
čiai? Iš kitos pusės tenka prisiminti, jog 
ne viskas, kas nauja, yra vertinga.

Šūkiai ir šokiai niekada savo kūrybin
gumu nepasižymėjo (yra ir kitaip galvo
jančių). Jie daugiau dienos ir emocijos 
momentai. Ateitininkai save visada laikė 
aukštuosius mokslus einančio jaunimo or
ganizacija. Tai savaime stato tam tikrus 
uždavinius ir reikalavimus.

Lietuviškas gyvenimas dažnai yra per
sotintas suvažiavimais, šventėmis, kong
resais, minėjimais ir baliais. Kai kas tei
gia, kad tai rodo mūsų judrumą. Kiti gal
voja, jog tai blankumo ir paviršutinišku
mo pažymys. Reikia cirko ir duonos, bet 
ne juose gyvenimo esmė ir ne juose subręs
ta bei iškyla kūrybinis talentas. Jie gali 
būti tik priemonėmis tą talentą parodyti 
plačiai visuomenei, nors dažnai ir čia pa
sitenkinama tik vidutiniškumu.

Ateitininkams ir yra tam tikra parei
ga kelti bei ugdyti kūrybos daigus mūsų 
visuomenėje ir jaunime. Kongreso paruo
šiamuose darbuose ateitininkai neša nema
žą naštą (deja, ateitininkija nevisuomet 
savo žmones tinkamai įvertina), kuri įpa
reigoja nevien tik plaukti tradicine srove, 
bet bandyti ieškoti naujų versmių savam 
talentui klestėti, iškelti.

Jei Antrasis Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas bus tik pirmojo kopija, tuo
met ar verta jį ruošti ? Kuo jis praturtins 
mūsų gyvenimą ? Ar ateitininkai skiria pa
kankamą dėmesį šiam kongresui? Kiek a- 
teitininkai yra pilnai pajutę ir supratę sa
vo pareigą bei vaidmenį šio kongreso dar
buose ?
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PASIKALBĖJIMAS SU KUN. G. KIJAUSKU, S.J.,
— AF TARYMOS PIRMININKU

1. Vos pusmetis su viršum praėjo nuo 
naujosios AF Tarybos rinkimo, o jau te
ko išgirsti eilę atsiliepimų apie jūsų inten
syvią veiklą.

Kiek intensyvi yra mūsų veikla? Inten
syvumą noriu suprasti ne vien posėdžių 
skaičiumi ar laiškų bei raštų išleidimu. 
Verčiau klausiu: kiek pajėgsime užgriebti 
gyvybinius ateitininkijos ir lietuvybės 
klausimus? Kiek pajėgsime rasti atsaky
mų ypatingai tiems rūpesčiams, kurie de
ga jaunimo širdyse? Galvoju ne vien tik 
apie taiką ir karą, aplinkos užteršimą, 
žmonių prieauglį, bet ir apie laisvės su
pratimą, tikėjimą, gyvenimo prasmę ir t. 
t. Savo pirmuosius žingsnius Taryba žen
gia su viltimi ir entuziazmu. (Tikėkime, ji 
ištesės.)

Aštuntame Ateitininkų Federacijos 
kongrese išrinktoji AF Taryba jau buvo 

porą kartų susitikusi. Pirmame savo po
sėdyje Dainavoje pereitų metų spalio 17- 
18 ji išsirinko pirmininką ir pramatė ke
letą klausimų ateities svarstymui. Antra
sis posėdis įvyko šių metų sausio 23-24 
Clevelande. Pagrindiniai svarstymo klau
simai buvo globėjų paruošimas ir studen
tų veikla. Pirmąjį klausimą referavo AF 
vadas Dr. Justinas Pikūnas, koreferavo 
Gabija Juozapavičiūtė; antrąjį — dr. Kęs
tutis Keblys ir Antanas Razgaitis. Svars
tytinų klausimų bendri bruožai buvo pri
statyti Tarybos nariams iš anksto. Tam 
tikslui paruošėme 33 pusi, konspektą su 
atitinkama medžiaga. Aišku, Taryba vei
kia ir korespondenciniu būdu. Ypatingai 
paruošiamuosius darbus taip tenka vykdy
ti.

2. Kiek prisimenu, AF Tarybą renkant, ne 
vienas sakė, kad kandidatai per jauni.
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Kaip sekasi dirbti su jauna Taryba? Ar 
tai darbą trukdo, ar pagyvina?

Išrinktosios Tarybos amžiaus vidurkis 
— 33 m. Iki šiol Taryba parodė daug jud
rumo ir noro kelti klausimus. Jaunam 
žmogui paprastai yra lengviau suprasti 
savo bendraamžius bei pajusti jų rūpes
čius. Kad reikėtų dabar svarstyti jauni
mo problemas, neturiu abejonių. Kiek jau
na Taryba giliau įžvelgs į keliamus klausi
mus, dar būtų per anksti sakyti. Tai pa
rodys ateitis.

Turime visą eilę pavyzdžių, kur jaunie
ji ateitininkai mūsų neapvylė. Pasižiūrė
kime į Moksleivių Ateitininkų Sąjungą. 
Jai vadovauja jauni studentai. Tur būt, 
neklysime sakydami, kad tai viena iš jud
riausių sąjungų.

Jaunieji Tarybos nariai kaip tik ir atė
jo iš MAS ir SAS buvusių centro valdy
bų. Į dabartinę Tarybą įeina ir keletas jau
nų akademikų bei vyresnių ateitininkų. 
Pirmieji mūsų pokalbiai rodo, kad amžius 
nedaro didelio skirtumo dialogui vykdyti. 
Visiems rūpi, kad ateitininkija būtų atvi
ra dabarties rūpesčiams ir ištikima savo 
idealams.

3. Koks yra jūsų, kaip pirmininko, AF 
Tarybos užduoties supratimas?

Pirmininkas vadovauja pačiai Tarybai 
ir jos darbui. Jam tenka kviesti Tarybą 
posėdžiui, siūlyti posėdžiui svarstytinus 
klausimus. Jis taip pat palaiko ryšį su A- 
teitininkų Federacijos Valdyba ir atlieka 
kitus statuto jam pavestus darbus.

O kokie yra tie Tarybos darbai? Bend
rai juos sumini AFT vidaus veiklos statu
tas, kai apibudina Tarybą kaip “ateitinin
kų kūrybinės iniciatyvos ir ideologinės in
terpretacijos organą.”

Jai skirta ateitininkų principų šviesoje 
aptarti laiko keliamas problemas bei aktua
lius gyvenimo reiškinius; studijuoti ateiti
ninkų veiklos būdus ir priemones.
4. Moksleivių globėjų klausimas, be abe
jo, yra mums labai aktualus.

Taryba ypatingai norėjo pabrėžti pir
mame savo posėdy šiais metais didelį glo
bėjų nuopelną ir jų darbo svarbą ateiti- 
ninkijai. Jaunučių, jaunių ir vyresniųjų 
moksleivių veikla labai daug priklauso 
nuo globėjo. Jei MA Sąjunga šiandien yra 
gausi savo nariais ir gana veikli, tai gera 
dalis tos piūties yra globėjų pastangų vai
sius. Galėtume išskaičiuoti vieną globėją 
po kito, kurie per daugelį metų pasišven
tę globojo jaunuosius idėjos brolius ir se
ses, negailėdami nei laiko, nei sveikatos, 
nei savo finansinių išteklių. Padėkos ar 
pozityvaus įvertinimo jie retai susilaukė.
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Ateitininkų Federacijos Tarybos posėdžio, įvykusio 1971 m. sausio 23-24 dienomis Clevelande, da
lyviai. Iš kairės į dešinę: ASS pirm. dr. A. Sužiedėlis, SAS pirm. J. Oniūnas, AF Tarybos pirm. kun. 
G. Kijauskas, S.J., AF Vadas dr. J. Pikūnas, Gabija Juozapavičiūtė, MAS pirm. E. Girdauskas, dr. K. 
Keblys. Antroje eilėje: adv. P. Žumbakis, Pr. Baltakis, V. Kliorys, E. Sužiedėlis, P. Alšėnas, dr. S. 
Rudys, A. Idzelis, S. Laniauskas, A. Puteris ir A. Razgaitis. Nuotraukoje trūksta: kun. S. Ylos, G. 
Ivaškienės ir dr. A. Juzajčio.

Globėjų darbą pasunkina ir tai, kad i- 
ki šiol neturime išdirbę būdo, kaip siste
mingai paruošti kiekvieną asmenį, kuris a- 
teina (pasisiūlęs ar prikalbėtas) globoti. 
“Gatavų” globėjų mažai turime. Karts 
nuo karto suruošti globėjų bei vadovų kur
sai vargu ar užpildo šią spragą. Bet ir jais 
pasinaudoja tik dalis globėjų. Jei pasiten
kiname vien tik tuo, kad kas nors sutiko 
užsiimti su jaunimu, neįvertintume nei to 
asmens pastangų, nei neatsakytume į tuos 
reikalavimus, kurie yra būtini jaunųjų a- 
teitininkų brendimui.
5. Ką konkretaus jūs norėtumėte pasiek
ti, globėjų klausimą gvildendami?

Siekiame sudaryti sąlygas, kad jaunas 
žmogus galėtų subręsti į pilną krikščioniš
ką asmenybę. Tam tikslui privalome pa
naudoti geriausias savo jėgas ir naujau
sius atradimus auklėjimo srityje.

Mums reikia žmonių, kurie sugeba 
dirbti su jaunimu, kurie patys tiki ir gy
vena ateitininkiškais idealais. Jaunimą pa
vyzdys uždega ir patraukia.

Svarstydami globėjų klausimą, norime 
išryškinti globėjų padėtį, jų rolę kuopoje, 
jų santykį su tėvų komitetu, jų veiklos 
problemas. Iškyla ir koordinatorių ar vieto
vių įgaliotinių klausimai. Vadovų įnašas 
irgi svarbus. Jie padeda globėjui su jau
naisiais ateitininkais. Globėjui savo užda
vinius atlikti gali padėti tėvai. Kai kurių 
Tarybos narių buvo taip pat pastebėta, 
kad globėjui reikėtų paruošti praktišką 
vadovą, abėcėlę. Tokio vadovo paruoši
mas, kursų surengimas globėjams ir pa
našūs dalykai tektų apsiimti MAS Centro 
Valdybai, kuri šiuo metu ir taip turi daug 
darbų su stovyklomis, moksleivių kursais 
bei tiesiogine sąjungos veikla. Ar nereikė
tų kitom dviem sąjungom čia ateiti moks
leiviams į talką?
6. Minėjote, kad žvelgiate taip pat ir į 
studentų veiklą.

Studento amžiuje ypatingai stipriai 
formuojasi pasaulėžiūra. Ateitininkų or
ganizacija jam turėtų padėti bręsti į pil
nutinę asmenybę. Bet ar studentas ateiti-
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ninkas tikrai gauna tokią paramą iš savo 
organizacijos? Ar ateina jis į universite
tą užtenkamai subrendęs, kad neprapultų 
bespalvėje masėje, kuri nepriima jo idea
lų, jo siekimų? Ar jis yra tiek stiprus, kad 
pajėgtų atsispirti visokiem revoliuciniam 
sąjūdžiam, kaip SDS, hipiai, yipiai, weath
ermen? Ar kartais nesusidaro įspūdis, kad 
šioje kovoje jis lieka vienas, be organi
zacijos pagalbos? Jei taip yra, tai mes ne
išpildome Pr. Dovydaičio vilčių, kad Atei
tis bus ‘toji vieta, kur mes susirinkę atvi
rai pasikalbėsime, pasitarsime, vieni ki
tiems padėsime, vieni kitus sustiprinsi
me... kur susirinkę išreikšime savo ‘Cre
do’ ir vykdinsim gyveniman mūsų didžiau
sią uždavinį: Viską atnaujinti Kristuje’ 
(Ateitis, 1911, nr. 1).

Į studentus žiūrime kaip didžiąją jėgą 
visoje ateitininkijoje. Klausia kai kurie 
žmonės, ar studentai parodo visą pajė
gumą ir savo sąjungoje. Susidaro įspūdis, 
kad studentai nesuranda veiklos lauko sa
vos sąjungos rėmuose. O gal tik trūksta 
drąsos atakuoti “degančius” klausimus?

Taryba yra pasiryžusi grįžti prie stu
dentų veiklos klausimo šį rudenį.

7. Ar tiesa, kad žadate skelbti deklaraci
ją? Koks yra jos tikslas? Kodėl norite ją 
skelbti šiuo metu?

Apsisprendėme šiuo metu deklaracijos 
nerašyti. Nematome, kaip dabar deklara

cija galėtų būti efektinga priemonė. Šių 
dienų problemos reikalauja daug gilesnio 
studijavimo, negu esame pasiruošę dabar 
padaryti. Gal ateitis kitaip padiktuos, ta
da šį klausimą iš naujo svarstysime. Šiuo 
metu norime svarstyti tuos klausimus, ku
rie nebegali laukti.

8. Gėrimės užsibrėžtais darbais ir Imkime 
sėkmės ateityje. Tikime taip pat, kad jū
sų darbai nepasiliks už Tarybos sienų, bet 
bus pristatyti visai ateitininkų organiza
cijai.

Gyvename komunikacijos amžiuje. Pil
nai pritariu, kad reikia plačiau supa
žindinti visus ateitininkus su Tarybos 
darbais. Du pirmieji posėdžiai buvo apra
šyti spaudoje. Tur būt, reikėtų daug pla
čiau paskleisti ir dalį mūsų posėdžiams 
paruoštos medžiagos, ypač tą, kuri liečia 
globėjų klausimą.

Kai kalbame apie Tarybos rūpestį atei- 
tininkijos ateitimi, tuo pačiu kreipiamės 
ir į visus ateitininkus. Jaunimo, globėjų, 
studentų ir kiti klausimai laukia visų mūsų 
pagalbos. Savo gyvenimą įprasminame, 
kai rūpinamės kitų reikalais. Taip galvo
jant, kitų problemos negali būti mums tik 
“svetimos bėdos”. Ypač šiandieną, kada 
pergyvename didelius ir staigius pasikeiti
mus Bažnyčioje ir pasaulyje, mums rei
kia, tariant Pr. Dovydaičio žodžiais, pa
duoti vienas kitam ranką. Bet ypač tos 
mūsų rankos laukia jaunas žmogus.
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AF Taryba posėdžio metu. Iš kairės dr. A. Juzaitis, dr. K. Keblys, 
kun. G. Kijauskas, S.J. ir dr. J. Pikūnas.
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Sektinas pavyzdys. Ne vienas paklausia: Kaip ruoštis 
II Pasaulio Jaunimo Kongresui? Šiam klausimui jau tu
rime konkretų atsakymą. Pietų Amerikos lietuvių jau
nimas nusprendė mokytis lietuvių kalbos. Tai girtinas 
užsimojimas. Juk kongresan suvažiuos jaunimas iš įvai
rių kraštų ir kontinentų. Todėl ne angliškai, ispaniškai 
ar vokiškai galėsime susikalbėti, o vien lietuviškai.

Tikimės, kad ir kitų kraštų jaunimas užsimos orga
nizuoti lietuvių kalbos kursus. Nes kuo geriau visi kal
bėsime lietuviškai, tuo daugiau kongrese galėsime pasiekti. 
Tada gyvesnės bus diskusijos, pasikalbėjimai, dainos ir 
juokai.

Tačiau lietuvių kalbos mokymasis turi ir gilesnę pras
mę. Tai liudijimas, kad vertiname lietuvišką kultūrą, kad 
norime lietuviais išlikti. Kiek jaunimo kongresas sukels 
susidomėjimo lietuvių kalba, tiek jis bus prasmingas.

Kada išmoksime? Penktadienio vakarą suskamba tele
fonas. Negalvodamas pakeli rageli ir ramiai pasveikini: 
“Heilo”. Staiga pasigirsta nepatogiai skambąs balsas: “La
bas, ponas, mes šį savaitgalį ruošiame susirinkimą. Ar 
jūs galėtumėte mums skaityti paskaitą — Ateitininkų 
misija?”

Tenka iš karto pasakyti, kad tai neišimtinas atvejis; 
tai mūsų veiklos kasdienybė. Dažnai viskas ruošiama, 
taip sakant, tą pačią dieną. Net ir kalbėtojai būna tik 
paskutiniu momentu kviečiami. Gerai, jei kalbėtojas pa
tyręs ir gali be vargo atkartoti iš seno paruoštas min
tis. Bet naujai pakviestam kalbėtojui, gal jaunam studen
tui, tai bus neįmanomas uždavinys. Aišku, kas skau
džiausia, kad dėl šitos nesąžiningos veiklos labiausiai nu
kenčia eilinis dalyvis.

Pasipriešinti nevykusiai veiklai yra sunku. O vis dėlto 
kitą kartą, kai būsite prašomi susirinkimo išvakarėse 
ateiti į pagalbą, siūlome mandagiai atsisakyti ir primin
ti, kad turėtų pakviesti anksčiau.
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V. GALINTAS

Miegoki tyliai tu, partizane, 
Tavęs gimtoji šalis liūdės.
Pačioj jaunystėj padėjęs galvą, 
Lietuvą laisvą visad regi.

Jeigu Juozas Lukša būtų gyvas mūsų 
tarpe, šiemet jam būtų sukakę 50 metų 
amžiaus. Sukaktis, kuri vargu ar būtų kuo 
atkreipusi akis. O tačiau su jo didvyriška 
mirtimi Lietuvos laisvės kovų garbės lau
ke lygiai prieš 20 metų lietuvių tauta nete
ko vieno žymiausių savo laisvės kovotojų. 
Trejiems metams praslinkus nuo jo žuvi
mo, buvęs čekistas pulk. Burlickis, pats 
dalyvavęs Lietuvos partizanų naikinime ir 
vėliau pabėgęs į laisvuosius Vakarus, taip 
liudijo: “... daugiausia rūpesčių pridaręs ir 
visuotinai pripažintas vadinamo lietuvių 
banditų judėjimo vadas buvo lietuvis, var
du Miškinis. Lietuvių tauta laikė jį tauti
niu didvyriu, ir jis turėjo milžinišką auto
ritetą tarp lietuvių”.

Miškinis - Skirmantas - Daumantas - 
Skrajūnas... Šie skirtingi kovos vardai, ku
rių kiekvienas atskirai paminėtas kėlė 
siaubą priešui ir kovojančios lietuvių tau
tos pasididžiavimą, priklausė vienam žy
miausių partizanų vadų JUOZUI LUK
ŠAI.

Juozas Lukša, Užnemunės ūkininko 
sūnus, gimė ir augo tuo metu, kai Lietu
va džiaugėsi atgautąją Nepriklausomy
be. Lankydamas vidurinę mokyklą, jis įsi
jungė į tuometinį slaptą moksleivių ateiti
ninkų sąjūdį, per kurį Apvaizda ruošė mū
sų tautai vadus naujų sunkių mėginimų 
dienoms. Čia subrendo tvirtas jaunuolio 
pasiryžimas nepavargstančiai kovoti už di
džiuosius idealus, čia buvo sukrautas pir
masis pogrindininko patyrimas.

Gimnaziją baigė 1940 metais, kai į 
Lietuvą įsibrovė sovietinis okupantas. Tie, 
kurie buvo jautrūs nepriklausomojo gyve
nimo netobulumams, pirmieji stojo ryžtin- 
gon kovon su įsibrovėliais. Juozas jau ta
da pasižymėjo, kaip neeilinis kovotojas. 0- 
kupantų buvo suimtas, bet 1941 m. visuo-
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tinio lietuvių tautos sukilimo metu išlais
vintas. Iš kalėjimo išlaisvintas suvargęs, 
bet neieškojo poilsio. Tuojau prasidėjusios 
nacių okupacijos metu Juozas buvo tarp 
tų studentų, kuriems priklausė svarbiau
sias vaidmuo visą kraštą apėmusio rezis
tencinės organizacijos tinklo sumezgime. 
1941 m. pradėjo architektūros studijas 
Kaune.

Antrą kartą bolševikams okupavus 
Lietuvą, Juozas apsisprendė pasilikti kraš
te ir atspėjo savo tikrąjį pašaukimą. Na
cių areštų, masinio pasitraukimo ir sovie
tinio teroro suardytas pogrindinis veiki
mas liko be viršūnės. Stigo vadų, kurie 
idėjiškai stiprintų ir organizuotai derintų 
gaivalingai išsiplėtusį partizaninį sąjūdį ir 
pasyviąją rezistenciją. Lukša šioje srityje 
parodė neeilinį sugebėjimą.

Jeigu ne vieną į partizanų eiles nuvedė 
“bėda” ar jaunam amžiui “nuotykio” ieš
kojimas, Juozas tarp jų atsidūrė tik tada, 
kai buvo išbandytos visos kitos priemonės. 
Sąmoningam krikščioniui ginklas ir karas 
yra paskutinės priemonės, kurių jis grie
biasi teisingam reikalui ginti. Nuosekliai, 
apgalvotai ir sumaniai Juozas išbandė ne 
vieną priemonę ligi pagaliau, enkavedistam 
lipant ant kulnų, jis galutinai pereina pas 
“miško brolius”. Kartą pasirinkęs kietą 
partizano kelią, jis ir čia pasižymėjo šau
niomis rinktinio kovotojo ypatybėmis, sa
vo žygdarbiais įamžino visą laisvės kovų 
sąjūdžio tarpsnį, ir tik mirtis išplėšė iš ran
kų tvirtai laikytą ginklą.

Nuo 1944 m. rudens Juozas Lukša ak
tyviai dalyvavo universiteto atkūrimo dar
buose, kartu palaikydamas glaudžius ry
šius su partizanais. 1945 m., pavasarį, pu
siau legaliai gyvendamas Kaune, dėjo pa
stangas vyriausiam partizanų štabui su
daryti. Rudenį sąlygos gyventi Kaune pa
sidarė nebeįmanomos. Gresiant areštui, 
patariamas kovos draugų, apsisprendžia 
pereiti į aktyviųjų partizanų eiles. Į ak
tyviųjų partizanų eiles įstojo 1946 m. per 
Naujus Metus. Su kokiu nusiteikimu rin

kosi partizano kelią liudija jo parašyti žo
džiai :

“Mumyse vyravo kovos dvasia, trokš
tanti kuo skubiau prisidėti prie sutriuški
nimo naujai iškylančio pasaulio tautų lais
vės priešo. Ta pati kovos dvasia, kuri 19- 
41 metais biržely pasireiškė sukilimo for
ma, ta pati, kuri per keletą metų spyrėsi ru 
dųjų okupantų užmačiom, ta pati, kuri 
jau dabar suspėjo ne vieną mūsų draugą 
pastūmėti į dabartinės kovos ryškiausią 
formą — partizanų eiles”.

Užmezgus ryšius su Užnemunės parti
zanais, jo laukė maloni staigmena, kai pa
sižymėjusios Geležinio Vilko rinktinės va
do asmenyje atpažino savo pusbrolį, mo
kytoją, atsargos karininką. J. Lukšai pa
vedamas partizanų laikraštėlių redagavi
mas, atsišaukimų spausdinimas, dalyvavi
mas posėdžiuose su partizanų vadais.

1947 m. pavasarį Juozas Lukša atliko 
nepaprastą žygį į Dancigą, kur susitiko 
su užsienio lietuvių ryšininkais. Patyrė, 
kad iš Vakarų pagalbos negalima laukti. 
Grįžęs guodė laisvės kovotojus žodžiais: 
“Anksčiau ar vėliau mūsų kova suras at
garsio, o mūsų tautos kovų atkaklumas 
išrikiuos ją labiausiai laisvę mylinčių tau
tų galerijoje.”

1947 m. pabaigoj, palydėtas kovos drau
gų, kurių tarpe buvo ir kovojančios Latvi
jos atstovai, Juozas Lukša iškeliavo į Va
karus, kad perduotų tiesioginę nesuklasto
tą kovojančios Lietuvos valią. Kruvinas 
susikirtimas įvyko prie Romintos tilto. 
Kautynėse krito 3 J. Lukšos palydovai ir 
apie 15 rusų. Netekta dalies informacinės 
medžiagos. 1948 m. pavasarį J. Lukša ir 
kitas laisvės kovotojas pasiekė laisvuosius 
Vakarus. Juozas Lukša iš kovojančios Lie
tuvos atnešė Šv. Tėvui laišką ir daug 
partizanų dainų, kurios nuolat skambė
jo V. Vokietijos universitetuose lietuvių 
studentų tarpe. Gyvendamas laisvuose 
Vakaruose, Juozas Lukša parašė knygą 
“Partizanai už geležinės uždangos”, kurios 
antras leidimas pavadintas “Partizanai” 
vardu.
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Vėlyvą 1950 metų rudenį Juozas Luk
ša grįžo pas paliktuosius kovos draugus 
kovos tęsti. Besiruošiant grįžti, gal ne vie
nas iš pažįstamų J. Lukšai siūlė pagalvo
ti: pasilikti čia, laisvėje, ar grįžti į neiš
vengiamą mirtį pačioj jaunystėj. Juozas 
Lukša nesvyruodamas atsakydavo:Atei
tininko priesaika prieš Dievą, Tėvynę ir 
kovos draugus galingesnė už mirties bai
mę. Mano, kovotojo, amžius nuo vienerių 
ligi pusantrų metų.

Maskva Juozui Lukšai pagauti į Lietu
vą atsiuntė tūkstančius enkavedistų su 
gen. Kruglovu priešakyje. Bet gyvo Juo
zo Lukšos pagauti priešui nepasisekė.

Siekdamas išsaugoti šventą kovos rei
kalą ir taupydamas kovos draugų kraują, 
J. Lukša ryžosi paskutiniam žygiui neto

li Mauručių. Partizanu persivilkęs čekis
tas daug nerizikavo. Pasalos pavyko. Šū
vių serijos suaižė didvyrio kūną, bet liko 
gyvos jo idėjos. Tai įvyko prieš 20 metų.

Rašytojas Aloyzas Baronas įamžino 
Juozo Lukšos vardą romane “Vėjas lekia 
lyguma.” Į romaną įpinta įvykių, aprašy
tų Juozo Daumanto knygoje “Partizanai”.

Juozas Lukša - Daumantas gimė 1921 
m. Juodbūdžio kaime Šilavoto parapijoj. 
Gimnaziją baigė 1940 m. Kaune studijavo 
architektūrą, vėliau Vilniaus meno akade
mijoj. Juozas buvo vienas iš 5 brolių šei
moje. Jie visi su 75 m. tėvu arba žuvo 
nuo bolševikų rankos ar buvo ištremti į 
darbo vergų stovyklas Sibire. Iš artimųjų 
giminių 11 žuvo, 20 ištremta.

Garbingos Lukšų giminės likimas rodo, 
kas yra genocidas.
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BAŽNYČIA IR PASAULIS

Antanas Maceina, “Bažnyčia ir pasaulis”, 
Draugas, 1970. Autorius šią knygą skiria atei- 
tininkijai 60-ties metų sukakties proga.

Tai Antano Maceinos veikalas su antrine 
antrašte, “Bažnytinio gyvenimo kaita po II 
Vatikano Susirinkimo”. Pratartyje autorius a- 
pibudina šitą veikalą kaip kritinį skerspiūvį 
Bažnyčios padėties pasaulyje po II Vatikano 
Susirinkimo. Iš šito pasisakymo jau yra aiš
ku, kad autoriaus intencija nėra detališkai a- 
nalizuoti pavienes problemas, iškilusias per II 
Vatikano Susirinkimą, ar pateikti dokumenti
nės informacijos apie tą Susirinkimą. Kritinis 
skerspiuvis nesustoja prie atskirų problemų ir 
visų jų neapima. Jis tačiau atskeidžia bendrus 
bažnytinio gyvenimo pakaitos bruožus. Kaip 
skerspiuvis nesustoja prie atskirų problemų ir 
Maceinos galvosenai yra būdinga pradėti nuo 
dviejų skirtingų ir net prieštaraujančių daly
kų ir dialektikos metodu prieiti prie išvados.

Pačioje veikalo pradžioje autorius atkreipia 
skaitytojo dėmesį į tai, kad po II Vatikano 
Susirinkimo bažnytinis gyvenimas ima krypti 
kitu keliu, negu Susirinkimas buvo pramatęs. 
Prasiveržia priešingybės, kurios gresia skilimo 
galimybe. Priešingybės atsiranda, nes savo pri
gimtimi Bažnyčia yra “pilnutinė savyje ir sy
kiu dalinė savo išraiškoje; pilnutinė, nes Baž
nyčia yra visuma, apimanti Dievą, žmogų ir 
pasaulį; dalinė, nes ši jos pilnatvė gali būti 
pasaulyje vykdoma visados tik nuotrupomis” 
(18 p.). Tokiu būdu Maceina teigia, kad bažny
čia visuomet, jau dėl savo prigimties, yra prie
šingybių įtampoje.

“Bažnyčia yra ‘ne iš pasaulio’ ir sykiu turi 
eiti ‘į visą pasaulį’. Tai daugiau negu tik 
paprasta priešingybė tarp dieviškojo ir žmo
giškojo prado, kaip paprastai manoma. Tai 
taip pat daugiau, negu tik žmogiškojo prado 
negalia išreikšti dieviškąjį pradą visu jo žėrė
jimu. Nes būti ‘ne iš pasaulio’ reiškia Bažny
čiai ne tik antgamtinę jos kilmę, bet kartu ir 
esminę jos būseną...” (18 p.)
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Taigi stovime prieš kažkokią nesuvokiamą 
paslaptį... Bažnyčia ir pasaulis būna dviejose iš 
esmės skirtingose plotmėse ir kartu turi susiei
ti i vieną plotmę, sekdama Kristumi, kuris, bū
damas Dievas, įsikūnijo žmogaus prigimtyje ir 
tapo viena Asmenybe” (19 p.). Ant šių “ne 
iš pasaulio” ir “į visą pasaulį” svarstyklių ir 
sveriamos visos knygoje paliečiamos proble
mos.

Pirmame skyriuje Bažnyčios “pažangusis” 
ir “atžangusis” sąjūdis kaip tik ir yra api
budinami kaip vienšališki. Pirmasis pakryps
ta, nes mėgina remtis Bažnyčios ėjimu “j vi
są pasaulį”, o antrasis ypač vertina Bažnyčios 
buvimą “ne iš pasaulio”.

Antrame skyriuje Bažnyčios šiandienėji- 
mas yra matomas, kaip nuolatinė pastanga 
ir nuolatinė nesėkmė. Abi išvados vėl plaukia 
iš anksčiau minėtos dvilypės Bažnyčios būse
nos pasaulyje.

Trečiame skyriuje paliečiama Bažnyčios są
ranga. Bažnyčia negali būti monarchinė, nes 
jos paskirtis yra tarnauti žmonėms. Bažnyčia, 
būdama pasaulyje, pasiima ir tuolaikines val
dymo formas. Tačiau, kaip gaunanti valdymo 
galią iš Dievo, ji lieka nuo jų nepriklausoma. 
Nagrinėdamas Bažnyčios demokratėjimą ir tau- 
tėjimą, Maceina paliečia ir opozicijos Bažny
čioje klausimą.

Paskutiniame skyriuje liečiama Dievo ir 
Bažnyčios vieta pasaulyje. Bažnyčia pasauly
je nėra “vienas veiksnys šalia daugybės kitų, 
bet ji yra nepakeičiamas veiksnys” (127 p.). 
Jos meilė pasauliui kyla iš jos meilės Kristui, 
o ne atvirkščiai. Todėl tikėtis, kad Bažnyčia, 
atsigręžusi į tokias sritis kaip taika, gerovė, 
teisingumas, atras ir meilę Kristui, yra klaidin
ga. Dievas pasaulyje yra reikalingas ne jam 
tvarkytis ar veikti, bet jam būti.

Šitame mano trumpame knygos aprašyme 
visos Maceinos išvados negali tilpti ir neturėtų 
tilpti, nes išvados yra pagrįstos argumentais, 
kuriuos reikia pačiam perskaityti ir įvertinti, 
kad jos neliktų ore kabėti.

Skaitytojas neturėtų prisibijoti šią knygą 
perskaityti, nes ji skaitosi lengvai, ir argumen
tacija bei prielaidos plaukia taip nuosekliai, 
kad skaitytojas dažnai pats gali iš anksto nu
matyti, kur jos ves.

Baigdamas ir norėdamas sudominti jauni
mą šita knyga, pateiksiu vieną Maceinos tei
gimą ir du atvejus iliustruojančius šį teigimą. 
Skyrium paimti, knygos dar neperskaičius, jie 
atrodo neįtikimi, net negalimi. Vienas teigimas 
yra, kad “kiekviena dalis arba atskira verty
bė, pabrėžta išskirtiniu būdu, savo išsivysty
me susinaikina pati save” (26 p.). Šitaip atsi
tinka celibato atveju. Celibato reikalavimas, 
kaip priemonė sustiprinti kunigo sielovadžio 
galią, kaip tik tą galią sunaikina. Antrasis at
vejus skamba dar keisčiau. “Tautėjimas (Baž
nyčioje) pradeda naikinti tai, ką jis turi pa
švęsti, būtent tautinius pradus” (116 p.).

Jei skaitytojas dar nepasimetė, siūlau per
skaityti knygą. O jei pasimetė, tai dar labiau 
reikia perskaityti.

Kęstutis Kliorys
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kė mėnulį. Esame paskelbę karą neturtui šiame 
krašte ir atsiekę šioje srityje didelių laimėjimų. 
Jaunesnioji karta galės užbaigti mūsų pradėtus 
darbus ir imtis kitų žygių. Jaunesnieji apie jo
kius savo atliktus darbus ir laimėjimus dar nega
li kalbėti. Apie tai galės kalbėti po 20 ar 30 metų.

Dialogas tarp generacijų reikalingas, ir mes, 
sendraugiai, mielai kalbėjome, kalbame ir kalbėsi
me su jaunesniaisiais. Tie pokalbiai turi būti nuo
širdūs, bet ne jaunesniųjų sendraugiams “pamoks
lai nuo kalno”. Mano supratimu, dr. A. Sužiedė
lio siūlomos sendraugiams “rekolekcijos” praveda
mos jaunesniųjų, atmestinos.

Antra, ateitininkai paskutinių dešimties metų 
laikotarpyje yra suruošę šimtus vadinamųjų sto
vyklų ar kursų vadams paruošti. Anot dr. A. Su
žiedėlio, sendraugiuose terandama tik 27 asmenys, 
kurie yra jaunesni, kaip 30 metų amžiaus. Atei
tininkų vadovybė turėtų iš pagrindų perkratyti 
visą savo veiklos programą.

Apie “rekolekcijas” sendraugiams ir amerikiečių 
“politinius šaiučius”

ASS pirmininkas dr. Antanas Sužiedėlis siūlo 
“brandžiam jaunimui” suruošti sendraugiams “re
kolekcijas” (žiūr. pasikalbėjimą su dr. A. Sužie
dėliu, Ateitis, 1971, 5, 132 pusi.), kad jie (sen
draugiai) išmestų prielaidą, jog visa išmintis 
“teplaukia iš vyresniųjų į jaunesnius”.

Nemanyčiau, kad jaunesnieji turėtų ruošti spe
cialias “rekolekcijas” vyresniesiems, ir priešingai. 
Vienas ar kitas iš sendraugių gal ir mano, kad 
jie esą išminties monopoliai. Bet tai tik išimtys. 
Išimčių yra visur, jų netrūksta nė sendraugių 
tarpe. Daugumas sendraugių puikiai pažįsta “jau
nimo galvoseną apie šio meto pasaulio bėdas”. Pro
blemų pasaulis niekad nestokojo ir nestokos. Esa
mus ir būsimus pasaulio negalavimus turime išly
ginti. Jaunesnieji turi taip pat žinoti apie sen
draugių generacijos laimėjimus.

Kiekviena generacija padaro klaidų. Jų pada
rė ir mūsų (sendraugių) generacija. Bet mes gali
me pasididžiuoti ir savo laimėjimais. Beveik visi 
(gal ir visi?) esame JAV-bių piliečiai. Mūsų ir 
kitų mūsų kartos amerikiečių pastangomis šis 
kraštas yra turtingiausias visame pasulyje. Labai 
nuoširdžiai sprendėme ir sprendžiame šio krašto 
rasines problemas. Mūsų generacijos nariai pasie

Jonas Šoliūnas, buvęs Ateities žurnalo redak
torius, yra nepaprastai įnirtęs ant Chicagos politi
kierių, vadindamas juos “politiniais šiaučiais”. 
Lietuvių minėjimuose jie tekalbą tik apie “lietu
viškas dešras ir kopūstus” ir kad “Lietuva turi 
būti išlaisvinta”.

Ateitininkai turime “šiaučių”; jų yra ir Chica
gos politikierių tarpe. Jonas Šoliūnas gyvena Chi- 
cagoje ir, reikia manyti, yra JAV-bių pilietis. Jis 
galėtų kandidatuoti į vieną iš Chicagos miesto pos
tų. Jei tik būtų išrinktas, tenykščių politikierių šiau 
čių grupė bent vienu sumažėtų. Jonas Šoliūnas 
apie lietuviškas dešras ir kopūstus galėtų nekal
bėti, bet aš norėčiau, kad jis nuolat kalbėtų, kad 
Lietuva turi būti išlaisvinta, ir prisidėtų konkre
čiai prie Lietuvos laisvinimo darbo.

Pažįstu ar esu turėjęs ryšių su šimtais JAV- 
bių politinio gyvenimo vairuotojų. Jie, kaip ir Jo
nas Šoliūnas, yra baigę aukštąjį mokslą šiame kraš
te. Visi tie, kuriuos pažįstu ar turiu ryšių, yra 
inteligentai ir tikri džentelmenai. Mano žygiuose 
dėl Lietuvos laisvės jie yra talkinę daugiau, negu 
kad mūsiškiai — ne šiaučiai.

Dažnai mes vadiname šiaučiais tuos, kurie yra 
menko išsilavinimo, dažnai gruboki ir paprasti 
žmoneliai. Tiems paprastiems žmoneliams turiu 
daug pagarbos. Lengviau iš jų išgauti dolerį lie
tuviškam reikalui; lengviau juos prikalbinti “juo
dam darbui” organizacinėje veikloje; lengviau juos 
“atvilioti” į lietuviškus parengimus.

Leonardas Valiukas
Los Angeles, California
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Sapnavau: — Skrieju žvaigždyne, 
Ten aukštų kalnų didybėj, 
Vienui viena kaip undinė.

Stebiu žemės sviedinuką 
Elektriniam erdvės rūke.
Ir erdvės tyloj auksinėj, 
Girdžiu virpesį styginį.

O pačioj kalnų viršūnėj 
Ašarota strėlė guli. 
Žemė šaukiasi dangaus. 
Krintančių žvaigždžių lietaus!

Ašaras paliest bijau, 
Sūrų blizgesį matau.

Žemės akys greit nudžius, 
Žvaigždės, žvaigždės, jau pas jus!
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II. O žeme, žeme,
Kodėl toks neramus tavo alsavimas?

n

Kodėl
tavo vėjas laužo medžių ir svajonių šakas
ir tamsa žemėmis apiberia žvaigždes ir mano akis? 

Kodėl?

Dar vakar
tavo slėnyje ilsėjosi žaluma, 
karštyje alpo ištroškusi žolė, 
vaikai mynė pėdas šiltame smėlyje.

Dar vakar
vidurnakčio žvaigždė krito į rasotą slėnį 
ir ežeras, savy sumerkęs drebančius medžių 

šešėlius, 
migdė mus.

Dar tik vakar...
O žeme, žeme,
Kodėl tavo aštrūs grumstai vėl bado padus?

Kodėl
medžių mirštančios šakos tiesia sausas rankas 
ir baugūs dideli gaisrai dega tavo padangėje?

Kodėl?

Ir užspringsta žodžiai gerklėje...

O žeme, žeme,
Kodėl toks neramus tavo alsavimas?

III.

O!
Kad būčiau akmenėlis Dainavos laukų,
Prisispaudus prie Spyglelio,
Neliūdėčiau,
Neraudočiau.

Jam vienam aš pasiskųsčiau 
Nakties šiurpuliais šaltais, 
Želmenėliui leisčiau glostyt 
Savo veidą ir akis.

Želmenėlio šiltos šaknys 
Mane apkabintų, 
Vakaro juodi šešėliai 
Manęs nebaugintų.

Dainava, 1971.

LIET!'VOS

M “ - .DO
L i07 KA

209

19



Kada aš 

dvasia 
LINAS KOJELIS

pasijutau ateitininkas?
Ateitininkas esu nuo gimimo dienos. 

Iš tėvų paveldėjau ne tik savo charakte
rį, tautybę, religiją, bet ir pagrindinę or
ganizaciją — ateitininkus, šeimoje augau 
ateitininkiškoje dvasioje, o su ateitinin
kų organizacija susitikdavau savaitgaliais 
ar bent kas mėnesį. Tai buvo jaunučių 
ateitininkų kuopa.

Katalikiškumas ir lietuvybė mane pa
lietė žymiai anksčiau, nes tuo reikėjo kas
dien gyventi. Jaustis kataliku nesunku, 
nes Katalikų Bažnyčia veikia ir lietuvišką 
ir amerikietišką gyvenimą. Lietuvybė šir
dyje išsivystė per tėvus, lietuvišką mokyk
lą, lietuvius draugus. Gi ateitininkišku- 
mas yra labiau specifinis dalykas. Tiesa, 
kiekvienas ateitininkas yra lietuvis ir ka
talikas, tačiau ne visi lietuviai ir katali
kai yra ateitininkai. Pajusti tikrą ateiti- 
ninkišką dvasią aš turėjau keliauti toli į 
rytus, į Dainavą. O labiausiai mano ateiti- 
ninkiškumą lėmė žiemos kursai praėju
siais metais Dainavoje.

Į Dainavą vykau kaip savo sesers bro
lis ir savo tėvo sūnus. Ten niekas nepažino 
Lino Kojelio, o tik Dainos brolį arba žurna
listo, arba mokytojo Juozo Kojelio sūnų. 
Tačiau per tas laimingas dienas stovyklo
je kiti stovyklautojai pajuto, kad aš esu 
vienas iš jų, su tais pačiais norais ir sie

kiais. Ateitininkų idėjos mus surišo, kur 
Amerikos kontinentas buvo mus išskyręs. 
Kalbėdamas su stovyklautojais, pajutau, 
kad ir jie taip pat pergyvena lietuvybės 
rūpesčius išeivijoje, kaip ir aš. Mačiau, 
kad ir jie atvyko į Dainavą ne tėvų privers
ti, bet patys ko nors išmokti.

Klausimas kiltų, kodėl ateitininku dva
sia nepasijutau Los Angeles stovyklose. 
Tikro atsakymo ir pats nežinau. Tačiau, 
gal būt, lėmė stiprus bendras darbas Dai
navoje ir noras mokytis, o tai žmones la
biau pririša prie idėjos, negu tik noras 
linksmai praleisti laiką. Taip pat aš ma
nau svarbu ir stovyklautojų skaičius. Tarp 
daugelio jaunų žmonių ir aš jaučiausi vie
nas iš jų.

Taigi, perkratęs visą praeitį, darau iš
vadą, kad niekas taip neišugdė mano atei- 
tininkiškos dvasios ir nesustiprino ma
no lietuvybės, kaip praleista savaitė žie
mos kursuose Dainavoje. Patarčiau ir vi
siems kitiems Los Angeles ateitininkams, 
kai tik yra proga, traukti į rytus, į Daina
vą, ypač į kursus. Pamatysite, kad mes ne
same vieninteliai katalikai, lietuviai ateiti
ninkai. Aš pamačiau.

Rašinys skaitytas Los Angeles ateiti
ninkų šeimos šventėje 1971 birželio 3.
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VIENA

DIENA

STOVYKLAUTOJO

GYVENIME

Aloyzas Pakalniškis

ALOYZAS PAKALNIŠKIS

Švilpukas.
— Kelkitės! — nuaidėjo per barakus 

vadovų šauksmai.
— Vyrai, lauk iš lovos. Už dviejų minu

čių einam maudytis, — įėjęs ragino šešto
kas.

— Maudytis ? — nustebome visi.
— Vilkitės maudymosi kostiumus. 

Greičiau.
Ir išėjo, dėdamas ant galvos garvežio 

mašinisto dryžiuotą kepurę. Už tą kepurę 
mes ir praminėme jį “Choo Choo Char
lie”.

— Beprotis. Tokia šalta diena, ir nori, 
kad eitume maudytis. Paduosiu į teismą 

už susargdinimą.
Drebėdamas lipau iš lovos. Kiti irgi 

pykdami rengėsi. Tiktai Paulius sau knar
kė šiltuose pataluose.

— Ei, Pauliau! — sušukau į ausį.
Paulius išsigandęs pašoko.
— Kelkis! Einam maudytis!
Bet jis nebuvo nusiteikęs juokauti. — 

Eik, pasikark, — sumurmėjo ir nusisu
ko į sieną.

Persirengę bėgome į lauką, palikę Pau
lių beknarkiantį. Lauke buvo dar šalčiau. 
Kai papūsdavo vėjas, pereidavo per kūną 
didžiausias drebulys. Saulė vos tešvietė pro 
rūką.
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Ryto mankšta Dainavos vyresniųjų moksleivių stovykloje.

Susirinkome ir pastyrę ėjome į ežerą. 
Priėję sustojome ant kranto ir nedrįsome 
šokti į vandenį.

— Greičiau! Beliko dešimtis minučių! 
Ko jums bijoti? Čia tik vienas malonu
mas. Atsigaivinsite.

Taip drąsino mus šeštokas.
Kai kurie paklausė ir šoko. Plaukiojo, 

taškėsi ir šaukė mums, kad vanduo šil
tas. Kur tau bus šiltas. Įkišus koją, nervai 
sustingsta.

Nutariau, kad vis vien reikia šokti, ne
svarbu, kad šaltas vanduo. Įsidrąsinau 
ir nėriau. Oi koks ledinis! Net kvapą atė
mė. Bet greitai pripratau.

Ir kiti įsidrąsino. Po minutės nė vie
no nebeliko ant kranto.

Neilgai tegalėjome maudytis, greitai pa
sigirdo švilpukas.

— Visi atgal į barakus! Apsirenkite 
mišioms.

— Ooo... Gal dar penkias minutes? — 
prašėme.

Bet reikėjo lipti iš vandens. Iš tikrųjų 
atsigaivinome. Nebebuvome tokie miegūs
ti. Gal “Choo Choo Charlie” nėra visiš
kai neprotingas.

Renkamės į salę. Sesuo Paulė jau mo
ko giedoti. Bet stovyklautojai nešaukia. Ji 
pamoja akordeonistei sustoti ir sako:

— Mergaitės ir berniukai, mes esame 
susirinkę pagarbinti Dievą. Giedokime pil
nu balsu.

Bet sunku jai prižadinti pusiau užmi
gusius stovyklautojus. Ji pati šaukia gar
siau už visus, kartu sudėjus.

Įeina Tėvas Kijauskas su patarnauto
jais. Mišios prasideda.

Po mišių grūdamės pro duris. Bet kaž
kas užstoja mums kelią.

— Kas čia yra? Kodėl negalime praei
ti? — pradedame nerimauti.

Toli priekyje pro visus prasikišo Ra
mūno galva.

— Berniukai tepasiima po dvi kėdes!
— sušunka jis.

Niurnėdami grįžtame prie kėdžių. Ar 
tai tokia moterų lygybė, dėl kurios dabar 
kovojama ?

Pusryčiai.
Džiovinti kukurūzai neblogi. Taip pat 

duona ir uogienė. Riešutinis sviestas jau 
panašesnis į gumą, bet vis dar pakenčia
mas. Tik kava jau nekokia. Sumaišius pu
siau su pienu dar galima gerti. Kiaušinie-
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nės nerizikuok. O į avižinę košę geriau nė 
nežiūrėk, nes sugadinsi sau apetitą.

Pavalgę pradedame ginčytis, kas turi 
nuvalyti stalą.

— Aš vakar valiau, — išsisuka Petras.
— Tu, Aloyzai, seniai bevalei.
— Aš ? — vaidinu nustebusį.
— Taip, tu, — visi iš karto pasako.
Ką bedarysi, jei jau visi tave puola? 

Nenorom nunešu nešvarias lėkštes į per
krautą stalą prie virtuvės. Šiap taip išba
lansavau savo lėkštes, vieną ant kitos, ir, 
pasiėmęs kempinę, nuskubėjau atgal prie 
stalo.

Neužilgo pasigirdo lėkščių trenksmas 
ir mergaičių klyksmas. Ten lėkščių balan
sas buvu sušlubavęs.

Numečiau kempinę ant stalo ir liepiau 
kiekvienam savo vietą nusivalyti. Prisirin
ko daug trupinių. Kur juos dėti? Kur ki
tur, jeigu ne ant grindų. Negi į kišenes 
susipilsi ?

— Padainuokime. — pasiūliau drau
gams.

— Gerai! visi sutiko.
Nuskambėjo per valgyklą “Gerkim po 

stikliuką”. Kitoj vietoj kažkas mėgina už-

Jei jus norite, mes čia galime visą dieną sėdėti.

Groja Rochesterio orkestras.
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traukti “O jūs, čigonai”, bet taip silpnai, 
kad vos tesigirdėjo.

Žiūriu, — jau Ramūnas eina, iškėlęs 
ranką. Tai tylos ženklas. Visi turi taip pat 
kelti ranką aukštyn. Ir nebegalima šnekė
tis. Reikės kalbėti maldą. Bet mes vis dar 
tebesišnekame, nors ir iškėlę rankas.

— Jei jūs norit, mes čia galim visą die
ną stovėti, — sušuko Ramūnas.

Žinoma, mums nusibodo stovėti, ir pa
vargo iškeltos rankos. Nutilome ir sukalbė
jome maldą. Vos tik nuskambėjo paskuti
niai žodžiai, tuojau puolėme pro duris į 
barakus. Jeigu užmiršti, ką valgei, pusry
čiai buvo geri.

— Ei, kur jie pradingo? — knaisio
josi Paulius po lagaminą.

— Apie ką tu kalbi? — apsivertė ant 
šono Vincas.

— Fejerverkus. Turėjau keturias dė
žutes. Kas juos pavogė? Ir dar lagaminas 
užrakintas buvo.

— Tikriausiai palikai namuose, — 
nusižiovavo Jonas ir vėl tyrinėjo ką tik 
pagautą bitę.

— Ne, nepalikau. Esu tikras.
— Nutilkit, aš noriu užmigti, — su

bariau besišnekančius.
— Ramūnai! — sušuko Paulius.
Gitara gretimame kambaryje nutilo, ir 

pro durų tarpą pasirodė galva.
— Ko nori?

— Ar tu žinai, kas paėmė mano fe
jerverkus ?

— Neklausk manęs.
Galva dingo ir vėl pasigirdo gitaros 

garsai.
Paulius nusiminęs krito į lovą. Bet tuo

jau atsidarė durys, ir įėjo komendantas.

— Ei, Virdž, ar žinai, kur yra mano 
fejerverkai ? — pašoko iš lovos Paulius.

— Paklausk Eugenijų. — atsakė 
Virdž.

— Eugenijų? Kodėl Eugenijų?
— Jis tvarko lagaminus.
— Kaip tai tvarko?
— Kai jam pritrūksta cigarečių, per

žiūri lagaminus. Nebereikia pirkti krautu
vėje. Tikriausiai, netyčia užklupo fejerver
kus ir konfiskavo. Nebijok, stovyklai pa
sibaigus jis tau grąžins, jeigu pats nesu
sprogdins.

Prie laužo.
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Kalba sės. Paulė.

— Bet lagaminas buvo užrakintas, — 
pasakė Paulius.

— Eugenijus yra lagaminų užraktų ži
novas, — nusijuokė Virdž, eidamas lauk 
pro duris.

Traktorius įsibėgėjęs važiavo į medį. 
Traks! Medis iš lėto slinko žemyn.

— Broli! pribėgau prie komendanto. 
Žiūrėk, ką jie daro! Gamtą naikina! Kas 
jiems įsakė?

— Aš, — komendantas užtaisė revol
verį.

— Jūs? O kam?
— Kad nebūtų vietos kur rūkyti. Kai 

kurie stovyklautojai pasislėpdavo už tų 
medžių ir užtraukdavo dūmelį. Dabar ne
begalės pasislėpti. Ir jeigu pagausiu be
rūkant, nusikaltėliui bus blogai.

Paskutinius žodžius jis pasakė gar
siau, kad visi aplinkui gerai išgirstų. Nu
taikė revolverį į tolį esančią konservų dė
žutę ir paspaudė gaiduką. Dėžutė pašoko 
aukštyn.

Rūkoriai iš baimės nurijo seiles. Dėžutė 
antrą kartą pašoko.

— “Spirgučiai” skelbia konkursą, — 
kalbėjo būrelio seniūnė.—Kas iškeps skan
iausius cepelinus, gaus premiją.

Kito būrelio seniūnas šypsojosi, žiūrė- 
dams į “spirgučius”, ir paskelbė:

— Visi “cepelinai” dalyvauja.
Kilo juokas. Net komendantas balsiai 

juokėsi.
Staiga vėliavos aikštės gale stovyklau

tojai pradėjo dar labiau juoktis ir rodė 
prištais. Kas ten dabar?

Ant virtuvės stogo moteriškai apsiren
gęs vaikščiojo Rimas Kuliavas (pramin
tas Kuliavaite). Net pradėjo flirtuoti ten 
ant stogo. Po kiek laiko pradingo, ir mes 
apsiraminome. Komendantas pradėjo kal
bėti apie virtuvės netvarką.

Stovyklautojai aikštės gale vėl juokia
si. Kuliava vėl ant stogo.

Komendantui nusibodo jo išdaigos. Pa
šnibždėjo Ramūnui, ir tasai nubėgo už vir
tuvės. Kuliavos flirtinis pasivaikščiojimas 
tuojau pasibaigė.

Žygiuojame prie laužo.
— Užtraukime žygio dainą! — sušu

ko Vincas.
Pradėjome visa gerkle...
— ššš — pamojo ranka Petras. — 

Žiūrėk, Jonai, — rodė pirštu į beskrai- 
dančią kandį, — tu tokios dar neturi.

— Ne, neturiu.
Jonas tyliai artėjo prie kandies ir lau

kė, kol nutūps. Staiga ištiesė rankas ir 
pačiupo už spranų.

— Pagavau! — linksmai sušuko.
— Ech, kaip gali paliesti tokią bjau

rybę ? — raukėsi praeinanti mergina.
— Štai, nori pamatyti? — kišo kandį 

jai prie veido.
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— Iiii! Šalin nuo manęs! — klykdama 
nubėgo ji persigandusi.

— Keistas vabzdys, — purtino galvą 
Jonas, — labai keistas.

— Kur tu ją dėsi ? — paklausiau.
— Nežinau. Neturiu buteliuko. Reikės 

rankose laikyti.
Priėjome prie laužo. Jis milžiniškas, 

net septyniolikos pėdų aukščio. Puteris pa
tenkintas apžiūrėjo. Susėdome, ir laužas 
prasidėjo.

Dainavos laužai yra neginčijamai pa
tys geriausi iš visų stovyklų. Pilna įvairių 
originalių pasirodymų. Dar tas pliusas, 
kad vėlai tesibaigia, net po dvyliktos.

Nesinori eiti į barakus. Sustoję prie vir
tuvės dar šnekučiuojamės, kol vadovai jau 
pradeda nerimauti. Pasakome paskutinius 
sudiev ir nuslenkame miegoti.

— Nutilkite jūs, aš noriu užmigti!
— Vargšytis, oi koks vargšytis, — pa

sityčioja šalia gulįs Vincas.
To tereikėjo. Priėjau prie Vinco lovos 

ir apverčiau. Vincas atsistojo, paėmė pa
galvę ir metė į mane. Pasilenkiau. Pagalvė 
nušvilpė į kitą kambario galą. Ten kaž
kas piktai atsiliepė, ir pagalvė grįžo ir at
simušė į Vincą. Jis vėl metė ta pačia kryp
tim. Iš ten dabar atlėkė dvi pagalvės: vie
na taikyta man, kita Vincui. Netrukus 
kambarys virto skraidančių pagalvių ir 
plunksnų lauku. O paskui jau davėme vie
nas kitam per galvas, nė nepaleisdami pa
galvės iš rankų.

Ar ilgai taip trankėmės? Turėjome 
baigti. Atsiėmėme kiekvienas savo pagal
ves ir kritome į lovas. Užmigome pačiu 
giliausiu Dainavos miegu.

Dainavimas po atviru dangum.
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“Žiūrėk, ką aš turiu”.DAINĖ
NARUTYTĖ

Jaunučių stovykla Dainavoje
Pasibaigus Dainų Šventei su visom re

peticijom ir pasilinksminimais, rytojaus 
dieną, liepos 5, 9 vai. iš ryto, dar ne
spėję išsimiegoti, sėdėjom jau autobuse, 
kuris mus nešė į Dainavą, Jaunučių sto
vyklom Iš Chicagos išvažiavo net du au
tobusai pilni jaunučių ir vadovų. Lauke 
lietutis drėkino kelio dulkes. Stovyklauto
jai ramūs, susimąstę ir kiekvienas pas
kendęs savo mintyse. Nepajutom, kai at
siradome Dainavoje. Čia prasidėjo judrus 
gyvenimas.

Jaunučiai stovyklauja

Į Jaunučių stovyklą atvyko apie 110 
stovyklautojų iš įvairių vietovių. Visi sto
vyklautojai buvo suskirstyti į būrelius pa
gal skyrius (1-4 sk., 5-6 sk., 7-8 sk.). Bū
reliai pasirinko vardus. Mergaitės pasiva
dino daržovių, vaisių ir uogų vardais: “Sto
ri Pamidorai”, “Skanūs bananai”, “Braš
kės”, “Vyšnios”, “Nektarinai”. Berniukai, 

norėdami parodyti savo išmintį ir pabrėž
ti, kad jie yra individualistai, pasivadino: 
“333 1-3 Gatvės Vėžliai”, “Miegančios Gal
vos”, “Aš”, “Riešutai”, “Tinginiai”, “Kir
minai”.

Būrelį sudarė apie 10 jaunučių, kurie 
turėjo išsirinkę iš savo tarpo seniūną ir 
paskirtą vadovą. Būreliai varžėsi tarpusa
vyje, rinkdami taškus už pasirodymus, 
darbelius, sportą ir t.t. Laimėję būreliai 
buvo apdovanoti dovana.

Vadovybė

Jaunučių stovyklai vadovauti pakvietė 
daug jaunų vadovų. Jie daugiausia buvo 
moksleiviai. Vyresnieji vadovai buvo stu
dentai. Jaunieji vadovai stengėsi atlikti 
savo pareigas sąžiningai. Argi galima ap
vilti stovyklos vadovybę, jei jais pasitiki
ma?

MAS centro valdybos pirmininkas Eu
genijus Girdauskas pristatė stovyklos va-
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Sv. Mišios nakties metu.

dovybę. Kapelionais buvo kun. Jonas Rai
bužis, S.J. pirmą savaitę ir kun. Gedimi
nas Kijauskas, S.J. antrą savaitę. Gabija 
ir Dainora Juozapavičiūtės buvo vyresnio
sios mergaičių vadovės, joms pagelbėjo 
Ramunė Buivytė, Indrė Baužaitė, Daiva 
Bielinytė, Emilija Pakštaitė, Vida Rociū- 
naitė, Mirga šerepkaitė, Danutė Sušinskai-

Bėgimo rungtynės.
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tė ir Dana Staskevičiūtė. Ramūnas Un- 
derys ir Rimas Kuliavas buvo vyresnieji 
berniukų vadovai, o jų pagelbininkai — 
Linas Danilevičius, Paulius Kuras, Saulius 
Petrulis ir Linas Rimkus. Rusnė Vaitku
tė vadovavo mergaičių sportui, o jos pa- 
gelbininkė buvo Dainė Narutytė. Kęstutis 
Šeštokas vadovavo berniukų sportui. Oni- 
lė Vaitkutė ir Vaida Kuprevičiūtė tvarkė 
vakarines programas, Daina Danilevičiūtė 
mokino tautinius šokius, p. Nakrošienė 
su Ramonos Girdauskaitės pagelba prave
dė rankdarbius, Danguolė Stončiūtė reda
gavo stovyklos laikraštėlį, o Daina Koje- 
lytė buvo stovyklos sekretorė. Stovyklos 
ūkį prižiūrėjo Romas Puteris.

Dieninė programa

Kiekvienai dienai buvo paskirta spe
ciali tema pašnekesiui. Temos buvo įvai
rios, aiškinančios ateitininkų ideologiją: 
katalikiškumas, apie kurį kalbėjo kun. J. 
Raibužis, S.J., tautiškumas — I. Baužytė, 
visuomeniškumas — J. Kuraitė, inteligen
tiškumas — G. Juozapavičiūtė, šeiminiš- 
kumas — sės. Paulė, veiklumas ■— A. Kuo-
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las, principų derinimas — K. šeštokas, 
ateitininkų organizacijos struktūra — D. 
Danilevičiūtė, rašybos ir skaitybos svar
bumas — V. Kuprevičiūtė, kova — E. 
Girdauskas.

Po paskaitos jaunučiai rašė, kaip jie 
suprato paskaitą arba paišė plakatus, sta
tė ‘mobiles”. Buvo įdomių pasisakymų. 
Kristina Tauginaitė rašė: “Visuomeniš
kumas yra, kai visi vaikai ar suaugę dir
ba arba žaidžia kartu vienoje grupėje”. 
Morkus šaulys taip pavaizdavo šeiminiš- 
kumo principą: “Jei šeima turi problemą, 
visi dalyvauja ir gelbėja viens kitam, ki
taip nebūtų šeimos”. Rasa Narutytė rašė: 

plaukymas ir bendri žaidimai. Laimėtojai 
buvo apdovanoti pažymėjimais.

Vakaro programos
Išklausę paskaitų, padainavę, pasimau- 

dę ir pažaidę, vakare turėjom vakarines 
programas, kurias pravesdavo vadovai. 
Jos buvo labai įvairios: keturi laužai su 
programomis, T.V. vakaras, kaukių, cir
ko ir karnivalo. Jaunučiai vakarus praleis
davo netik su linksma nuotaika ir ju
moru, bet jie mokėdavo ir susi
kaupti. Tai parodė jų atliktos programos 
per talentų, kūrybos ir literatūros, ir par
tizanų minėjimą. Stovyklautojai patys su
kūrė susikaupimo vakarui maldas, kurio-

“Ei, vėžliuk, paskubėk”.

“Be žodžių negalėtume susikalbėti, niekas 
mūsų nesuprastų. Taip pat svarbu skai
tyti knygas.”

Paskaitos buvo pritaikytos jaunu
čiams. Jos praėjo su įdomumu. Paskaiti
ninkai pašnekesius paįvairino vaizdingu
mo priemonėmis. Brolis Virgilijus susiejo 
visus pašnekesius į “Ateitininkų Misiją”.

Viena diena buvo paskirta žygiui už 
“Ateitį”. Nemažai jaunučių nuėjo 16 my
lių, pareidami su pūslėmis ant kojų, bet 
su pasididžiavimu širdyje. Kita diena bu
vo skirta Olimpijadai: bėgimas, šokimas, 

se atsispindėjo jų norai ir troškimai.
Daugiausia džiaugsmo turėjo jaunu

čiai, kai Dainavoje gimė viščiukas. To viš
čiuko istorija tokia: Vyresniųjų At-kų 
moksleivių stovykloje gamtos būrelis pa
statė inkubatorių su kiaušiniais. Taip bu
vo lemta, kad pirmasis viščiukas išriedė
jo per jaunučių stovyklą. Buvo daug nu
stebimo ir džiaugsmo.

Dvi savaitės prabėjo greitai. Reikėjo 
skirstytis namo, ir tik prisiminimai ir juo
kai pasiliko mūsų širdyse iki kitos vasa
ros.
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GAMTA

Jaunučių

Stovyklos

Kūryba
VORO MĄSTYMAS

Aš esu voras. Prisimenat mane? Esa
te daug kartų matę. Aš turiu aštuonias 
ilgas kojas ir laipioju, kur tik galiu. Aš 
padedu žmonėms — sugaudau daug vaba
lų, kurie jiems kenkia. Bet daug, daug 
kartų pagalvoju: kodėl vaikai, ypač Dai
navoje, manęs ir mano sesių, brolių taip 
bijo?

Verta pagalvoti, kodėl suaugusieji ir 
vaikai nori mus išnaikinti. Gal nežino, kaip 
mes padedam žmonėms. Mano, kad mes 
tiktai juos norime užgauti. Visai netiesa. 
Mes, vorai, daugiausia kampuose verpia
me tinklus, į kuriuos įskrenda daug žmo
nėms kenkiančių vabalų. O jei kartais už
gauname žmogų, tai reiškia, kad mes no
rėjome apsiginti. Visi Dievo sutvėrimai 
turi tam tikrą būdą apsiginti, o kartais 
reikia jį ir panaudoti.

Štai, kitą kartą pamatę vorą, pagalvo
kite, ką mes gero padarom, o ne ką blogo.

Rita Neverauskaltė
Detroit, Mich.

Gamta yra graži,
Gamta yra spalvinga, 
Bet mums reikia žinoti, 
Kad gamta yra svarbi.

Reikia saugoti medžius, 
Reikia saugoti paukščius, 
Nes jie yra svarbiausi 
Iš mūsų visos gamtos.

Vita Polikaitytė, 
Los Angeles, Calif.

Vieną dieną įkandau obuolį, o jo vi
duryje gulėjo kirmėlė. Staiga kirmėlė pra
dėjo su manim šnekėti. Ji sakė: “Ką tu 
manai, kad tu darai? Žinai, kad tu tiktai 
įkandai į mano namą”. Aš atsakiau: “At
siprašau, bet čia yra mano obuolys ir aš 
jį valgysiu”. Supykusi paėmiau tą kirmė
lę, išmečiau lauk ir pradėjau valgyti savo 
obuolį. Valgydama obuolį, girdėjau tokį 
triukšmą, lyg kas nors valgytų MANO 
namą.

Vida Zinkutė, 
Chicago, Ill.

Aš esu akmenukas prie valgyklos. 
Kiekvieną dieną, net tris kartus, aš turiu 
labai daug kentėti. Per mane bėga vaikai, 
vadovai ir net kunigėlis. Visi alkani, vi
sai nepasižiūri į mane, tik laipioja ant 
manęs, spiria ir visaip kankina. Jiems val
gant, pusę valandos turiu ramybės, pas
kui vėl viskas kartojasi. Stebiuosi, kad 
valgyklos durys nenukrinta. Visada ir vi
sur stovyklautojai bėginėja. Aš taip norė
čiau žalioje žolėje pagulėti ir nebijoti sto
vyklautojų, bet ką gali padaryti. Šitam 
buvau skirtas, tai šitaip ir reikia gyven
ti. Oi, Dieve! Jau jie atbėga. SUDIEV!

Lionytė Bradūnaitė 
Chicago, Ill,
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Ką tik gavome įdomią žinutę, kurią, 

žinoma, atsisakė spausdinti “Draugas”. 
(Mat kaip žinote, “Draugas” ne visas ži
nias sutinka spausdinti). Pasirodo, kad tu
rime savo tarpe naują diplomuotą lietu
vaitę Švebezdutę Puputytę.

Aplaistyti tokią didingą progą, tėveliai 
Pupučiai suruošė savo prabangioj reziden
cijoj puotą, į kurią pasikvietė ir šį reporte
rį. Man atvykus, pasitiko ponas ir ponia 
Pupučiai, maloniai rankas susidėję, nepa
prastai džiaugdamiesi savo gražia dukrele. 
Šia ypatinga proga jie sukvietė labai gra
žų būrį svečių ir giminių. Gražiuose jų na
muose visi sveteliai gražiai atrodė. Ponių 
suknios visos gražios, o ponų veidai skais
čiai paraudę. O jų visų viduryje bėginėja 
Švebezdutė, labai stropi ir pavyzdinga mer
gaitė, kuri net ir saldainių nemėgsta. Be to, 
pasirodo, ta Švebezdutė nepėsčia, nes ji 
vadovauja visom lietuvių jaunimo organi
zacijom ir visur, kur tik gali, rateliuose 
dainuoja lietuviškas liaudies dainas ir ret
karčiais šoka tautinius šokius. Visi svečiai 
džiaugėsi ir su tostais pritarė, kai ji vi
siems pasakė, kad baigus studijas, sukurs 
gražią lietuvišką šeimą. Iškilmių pabaigoj, 
tėveliai nustebusiems svečiams parodė gra
žų Švebezdutės vaikų darželio baigimo dip
lomą su antspaudu. Visi džiaugėsi gabia 
mokslininke, kuri baigė su viasais gerais 
pažymiais. Visi jai linkėjo ir toliau sėk
mės.

Dainavoj susėdo moksleiviai,
Išalkę tikėjos maisto naiviai.
Ir gavo jie maisto neregėto, 
Valgio nematyto negirdėto.

Nors vis bandė valgyt blynus,
Nelindo jie visai į pilvus:
Blynai turėjo būt bulviniai,
Bet išėjo jie guminiai.

I. Š. Vytas

Vienas kunigas, sakydamas pamokslą 
Montrealio chorui, netyčia pasididžiavo, 
kad jis yra aplankęs visas Lietuvos kolo
nijas Amerikoje. Įdomu, ar Maskva žino, 
kad ta mūsų Lietuva yra tokia imperialis
tinė, kad net ir Amerikoj turi savo koloni
jas?

Spaudoje vis pastebime žinutes apie 
tokį ir tokį iškilų veikėją. Mum visiems 
malonu sužinoti, kad tie mūsų veikėjai iš
kilūs, o ne įdubę. Tada jau būtų prastas 
reikalas.
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BROCKTONO MOKSLEIVIŲ 
AT-KŲ ŠVENTĖ 
Brockton, Mass.

Pagaliau sulaukėme gegužės 
aštuntos! Dabar prasidėjo ta 
šventė, apie kurią ilgai svajo
jome, galvojome, ir kuriai taip 
ruošėmės ir dirbome. Nors oras 
buvo nekoks ir saulė visai per 
šventę nepasirodė, vistiek buvo 
linksma.

Pirmiausia mes užregistravo
me svečius iš Toronto, New 
Yorko, Worcesterio ir Bostono. 
Tada Rafaelis Beržinskas, kuo
pos pirmininkas, punktualiai tre
čią valandą atidarė šventę. Jis 
pasveikino visus atvykusius ir 
pakvietė buvusį Ateitininkų Fe
deracijos vadą prof. Simą Sužie
dėlį mums kalbėti tema — Kas 
mes esame? Savo kalboje prof. 
S. Sužiedėlis iškėlė visą eilę min
čių: Pradžioje ateitininkai vadi
nosi MES, dabar moksleiviai atei 
tininkai vadinasi labai panašiai 
— MAS. Ateitininkai pasivadino 
ateitininkais, pasinaudodami A- 
teities žiurnalo vardu. Jei žmo
gus nori gerai veikti, jis turi pir
ma save pažinti, nes žmogiškas 
žmogus esmėje yra krikščionis. 
Neribota laisvė užteršia žmogų. 
Neveikdamas žmogus sustingsta.

Po būrelių diskusijų ir pra
nešimų Rafaelis pakvietė MAS 

centro valdybos vice-pirmininką 
Almį Kuolą kalbėti tema: Kur 
mes einame? Šioje kalboje buvo 
pasvarstytos šios mintys: Žmo
gus yra sutvėrimas, kuris turi po
tencialą. Ateitininkas turi gyven
ti trejuose laipsniuose — gamti
niame, kultūriniame ir religinia
me. Ateitininkai turi veikti kaip 
asmenys, kaip organizacija ir kaip 
sąjūdis. Reikia atsiminti, pasi
rinktieji tikslai žmogų brandina.

Vėl išsiskirstėme į tris būre
lius. Šį kartą diskutavome Al
inio Kuolo mintis. Diskusijų bū
relių pranešimais baigėme rim
tąją šventės dalį.

Visi buvome gana išalkę, tai 
skubėjome pas ponus Eivus val
gyti vakarienės. Vakarienė, kuri 
buvo paruošta ponios Beržinskie- 
nės ir ponios Dulskienės, buvo 
labai skani, ir visi galėjo valgy
ti, kiek tik norėjo.

Į savo vakarinę programą pa
kvietėme visus apylinkės lietu
vius. Programą pradėjo MAS 
centro valdybos pirmininkas Eu
genijus Girdauskas, paaiškinda
mas Ateitininkų organizacijos es
mę, idealus ir istoriją Brockto- 
no visuomenei. Sekė trys meni
niai pasirodymai. Moksleiviai ir 
jauniai dalyvavo motaže “Mes 
ateiname”, kuriame buvo parody
ti pagrindiniai ateitininkų užda
viniai. Tada keturi jauniai insce-
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Vaizdas iš montažo “Mes ateiname”.
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Brocktono moksleivių ateitininkų šventės iškilmingas posėdis.

nizavo “Meškeriotoją”. Paskuti
nis pasirodymas buvo jaunučių 
“Pupučio Cirkas”. Šie šeši pe
liukai visus prajuokino ir links
mai užbaigė programą.

Tėveliai ir svečiai pasiliko šne
kučiuotis ir valgyti mamų iškep
tus skanėsius, o mes, jaunimas, 
nuėjome j kitą salę šokti. Šokiai 
buvo gyvi ir visi šokome, iki 
atėjo laikas baigti ir išsiskirstyti.

Sekmadieni dešimtą valandą 
dalyvavome su vėliavomis šv. Mi
šiose Borcktono Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Po Mišių 
sužinojome, kad atvažiavo sve
čių iš Putnamo.

Po šv. Mišių visi susirinkome 
iškilmingam posėdžiui, kurio me 
tu buvo duodamas įžodis. Moks
leivių Įžodį davė Jūratė Damb
rauskaitė, Roma Šukytė ir Sau
lius Eiva; jaunučių — Aida Šu
kytė, Juozukas Cepkauskas ir An
tanas Kulbis. Po to prof. kun. 
Stasys Yla pasveikino įžodinin- 
kus ir prabilo į visus gražia ir 
nuotaikinga kalba.

Posėdžiui pasibaigus, Dalytė ir 
Audra Alksninytė ir Daiva Duls- 
kytė pasveikino mamas motinos 
dienos proga ir įteikė visoms ma
mytėms po ramunę. Buvo už
kandžiai, tai truputį užvalgę visi 
skirstėmės namo. Dovilė

GEGUŽINĖ

Worcester, Mass.

Gegužės 31 d., 11 vai. ryto, 
Worcesterio Moksleivių Ateitinin
kų sąjungos nariai atvyko į ren
giamą gegužinę. Nors ir lijo, bet 
beveik visi nariai susirinko pas 
Dabrilus, kurie gyvena Worces
terio priemiestyje. Asta Dabrilai- 
tė mus labai gražiai priėmė ir 
suruošė skanias vaišes.

Susirinkę turėjome tinklinio 
rungtynes, kurios gana gerai pa
sisekė. Kai ėmė smarkiai lyti, bė- 
gome vidun žaisti stalo tenisą, 
bet kadangi 12 žmonių negali iš 
karto lošti, rungtynes greit nu
traukėme. Išalkę, ėjome kepti 
dešrelių. Žinoma, buvo ir ar
būzas, — kokia gali būti gegu
žinė be arbūzo?

Pasisotinę bėgome vėl laukan 
padaužyti sviedinį. Kada visų ba
tai jau buvo kiaurai šlapi, pa
matėme, kad jau laikas keliauti 
namo. Apie 4 vai. visi išvargę, 
bet linksmi išsiskirstėme į savo 
namus, laukdami kitos dienos, 
kitų nuotykių.

koresp.

WORCESTERIO MOKSLEI
VIŲ SUSIRINKIMAS 

BIRŽELIO 2 D.

Susirinkimą pradėjome žygiu. 
Žygiavome tik mylią, bet apis- 
mokėjo, nes nemažai pinigų su
rinkome centro valdybai.

Mokslo metai jau baigiasi, lau
kiame vasaros, naujų mokslo me 
tų. Štai ir sulaukėme naujos val
dybos.

Pirmininku išrinkome Kęstutį 
Pauliukonį, o vice-pirmininku 
Liną Vaitkų. Sekretorės ir iždi
ninkės nekeitėme, tai paliko As
ta Dabrilaitė (sek.) ir Zita Ba- 
bickaitė (ižd.). Nutarėme, kad 
reikia ir korespondentės, ir pa- 
skyrėme šias pareigas Laimai 
Pauliukonytei.

Po rinkimų kuopa atsisveikino 
su Onile Vaitkute (buvusia pir
mininke), kuri ateinančiais 
mokslo metais išvažiuoja į kole
giją-

Aš manau, kad nauja valdyba 
savo pareigas pasistengs gerai at
likti, ir linkiu jiems daug laimės 
ir sėkmės.

koresp.
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I. Garbės Prenumeratoriai

Garbės prenumeratas už 1971 metus po 15 dol. atsiuntė:

A. Babickas
J. K. Balčiūnas 
Kun. V. Balčiūnas 
Pr. Baltakis 
Vysk. V. Brizgys 
Pr. Grušas 
Kun. K. Juršėnas 
V. Kazlauskas 
Kun. Pr. Kūra 
Dr. V. Majauskas
B. Miniataitė 
J. Pabedinskas 
Kun. J. Pakalniškis 
R. A. Pemkai
Dr. J. Pikūnas 
A. Polikaitis 
Kun. J. Pragulbickas 
Kun. A. Račkauskas 
J. Rygelis 
A. Sužiedėlis 
J. Žadeikis 
Dr. P. Žemaitis 
J. Žilionis

Euclid, Ohio 
Strasburg, Ohio
Thompson, Conn. 
Adelphi, Md. *
Chicago, Ill. d
Morris Plains, N. J. o
Chicago, Ill.
Chicago, Ill.
Chenoa, III.

g
3

Southfield, Mich. *
Chicago, Ill. J
Glen Ellyn, Ill.
Maspeth, N. Y.
Dundee, Ill. e
Detroit, Mich.
Los Angeles, Calif.
Elizabeth, N. J.
Brooklyn, N. Y.
Kinnelon, N. J. 
Adelphi, Md. 
Chicago, Ill. 
Plymouth, Mich. 
Cleveland, Ohio

1

II. Aukojo “Ateičiai” paremti
MAS Centro Valdyba
Toronto At-kų Tėvų Komitetas
E. Vitkus
E. Razma
R. Kalvaitis
St. Daugėla
Z. Daugvainienė
L. Gustainytė
J. Končius

Toronto, Ontario, Canada
Toronto, Ontario, Canada
New York, N. Y.
Joliet, Ill.
Ireland
Washington, D. C.
Toronto, Ontario, Canada 
Don Mills, Ontario Canada
Cicero, Ill.

$500.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 10.00
$ 8.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00
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J. Kučėnas Chicago, Ill. $ 5.00
Kun. Dr. F. Bartkus Dallas, Texas $ 4.00
D. Bielskus Chicago, Ill. $ 3.00
S. Jonynienė Chicago, Ill. $ 3.00
J. Kijauskas Cleveland, Ohio $ 3.00
P. Norkevičius Worcester, Mass. $ 3.00
V. Petrulis Detroit, Mich. $ 3.00
Dr. A. Šešplaukis South Bend, Ind. $ 3.00
Kun. St. Yla Putnam, Conn. $ 3.00
Ž. Paulėnaitė Cicero, Ill. $ 2.00
A. Povilaitis Chicago, Ill. $ 2.00
Kun. K. Pugevičius Baltimore, Md. $ 2.00
Nekalto Prasidėjimo Seselės Putnam, Conn. $ 2.00
N. Baltrulionis Jamaica, N. Y. $ 1.00
Kun. R. Šakalys Toronto, Ontario, Canada $ 1.00
J. Vaitkus Hyattsville, Md. $ 1.00

TTT. Apmokėjo “Ateities” prenumeratą siuntinėjamą užsienio moksleivijai:

M. Kizis Tecumseh, Ontario, Canada $ 10.00
A. Daugirdas Chicago, Ill. $ 5.00
Kun. T. Narbutas Dayton, Ohio $ 5.00
Kun. J. Pakalniškis Maspeth, N. Y. $ 5.00
A. Pargauskas Chicago, Ill. $ 5.00
Kun. J. Ruokis Margaretville, N. Y. $ 5.00
A. Vilutis Toronto, Ontario, Canada $ 5.00
O. Abromaitienė Lemont, Ill. $ 3.00
K. Barzdukas Chicago, Ill. $ 3.00
P. Bičiūnas Chicago, Ill. $ 3.00
Dr. K. Keblys Southfield, Mich. $ 3.00
E. Pauliukonytė Worcester, Mass. $ 3.00
D. Staniškis Cleveland, Ohio $ 3.00
V. Tuškenis Santa Monica, Calif. $ 1.00

Už garbės prenumeratas bei aukas nuoširdžiai dėkoja 
“Ateities” Administracija

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

Skelbiame rašinio konskursą. Tema visiškai laisva. Vienintelė sąlyga — rašinys 
turi būti tinkamas spausdinti “Laiškuose Lietuviams”. Galima rašyti ir novelės forma. 
Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus au
toriaus tikrąją pavardę bei adresą užklijuotame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki 1972 
m. vasario mėn. 16 dienos. Konkurso vertinimo komisija bus sudaryta iš redakcijos 
narių. Už geriausius rašinius skiriamos trys premijos:

I — 100 dol. Mecenatas — Vincas Kuliešius. II — 75 dol. Mecenatės — dr. Milda 
Budrienė ir Flora Kurgonienė. III — 50 dol. Mecenatė — Stefanija Rudokienė.

Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1972 m. kovo 
mėn. 26 d. Jaunimo Centre. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosa
vybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.
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