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VIENA FEDERACIJA AR TRYS SĄJUNGOS

Ateitininkuose, atrodo, pati tradicija reikalauja, kad
veikla būtų vykdoma trijų sąjungų plotmėse. Todėl ir nė
ra ko stebėtis, kad visos trys sąjungos veikia atskirai. Jos
ruošia savus susirinkimus, organizuoja savas stovyklas,
rengia savus pobūvius. Išimčių pasitaiko: moksleiviams
paprastai vadovauja studentai ir kartą metuose visus prie
vaišių stalo sujungia iškilminga Šeimos Šventė. Tačiau tai
nepakeičia Įsigalėjusios taisyklės, kurios pritaikymas išei
vijos sąlygoms seniai jau reikalauja rimto Įvertinimo.
Lietuvoje sąjunginis veiklos būdas sunkumų nesuda
rė. Jaunuolis, tapdamas ateitininku, pasisakydavo už ver
tybių sistemą, kuri paskui lydėjo jo gyvenimo kelius. Gi
pats gyvenimas tekėjo natūralia vaga, nes jis vyko savoje
tautoje, artimoje visuomenėje ir lietuviškų šeimų tarpe.
Dėl to ir perėjimas iš vienos sąjungos i kitą dažnai buvo
lengvas ir darnus, lyg ėjimas su pačiu gyvenimu.

Ateitis

Tačiau išeivijos sąlygos yra visai skirtingos. Pilnos
lietuviškos aplinkos mes čia neturime. Kiek jaunuolis pa
sisavina lietuviškos dvasios, ji ateina ne iš aplinkos, o iš
vyresniųjų. Todėl ir kyla kalusimas: Ar prasminga užsi
daryti savose sąjungose, kai reikia iš tikrųjų tarpusavio
bendravimo? Atsakymas gan paprastas: jei norime sutvir
tinti jauno žmogaus lietuviškumą svetimoje aplinkoje,
mes turime jį suvesti su vyresniaisiais ir pasistengti jame
sukelti tęstinumo jausmą. Tada buvimas ateitininku gal
neliks vien tik draugystės laikotarpis, kas dažnai pas
moksleivius ir studentus pasitaiko, o apsisprendimas už
krikščionišką ir lietuvišką gyvenimo būdą.

Dėl to ir pribrendo laikas praplėsti esamąsias veiklos
formas. Užuot veikus užsitvėrus sąjungose, gal reikėtų vi
soms sąjungoms kuo dažniau suartėti. Didesnis bendravi
mas padėtų sulaužyti tas sienas, kurios dabar skiria vieną
sąjungą nuo kitos. Tad ir siūlome dažniau susirinkti visai
federacijai, moksleiviams ir studentams ruošti bendrus
kursus, studentams ir sendraugiams surengti bendrą sto
vyklą ir studijų dienas; siūlome dažniau savose vietovėse
visiems susieiti švenčių metu, kviesti bendrus susirinkimus,
lankyti vieni kitus šeimose. Šitoks bendravimas apčiuopia
mai parodys, kad esame viena federacija, viena šeima, ne
atskiros trys sąjungos. Aišku, tai vykdant, reikėtų tvirtes
nio Federacijos Valdybos vadovavimo.
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Dešimt klausimų

devynerm metų
perspektyvoje

Dr. Romualdas Kriaučiūnas
Susirinkimai, kursai ir anketos artimai giminingos. Retas kuris studentas yra išsisukęs
nuo anketos viena ar kita proga. Paprastai anketos paskleidžiamos grupės nusiteikimui pajusti,
jos galvosenai pamatuoti. Dažniausiai anketos esti vienkartinės, t. y., specifiniam tikslui sustatytos
ir tik vieną kartą paskleistos. Viena tokia vienkartinė anketa buvo pateikta Studentų Ateitinin
kų Sąjungos kursų dalyviams 1960-jų metų gale. Jos rezultatai, nors savyje ir įdomūs, nebuvo už
tektinai svarūs, kad juos būtų verta plačiau paskleisti. Aštuonerius metus tie anketiniai “rank
raščiai” gulėjo stalčiuje, o 1968-jų metų pavasarį vykusiuose S AS kursuose ta pati anketa buvo
vėl pakartota kursų dalyviams. Deja, rezultatai dingo kažkur tarp New Yorko ir Čikagos. Teko
laukti 1969-jų metų kursų, savo programa atitinkančių kursus prieš devynerius metus. Gautieji
rezultatai įdomūs palyginamąją prasme. Jie čia ir pateikiami sekančiu būdu: Pirma duodami
anketiniai klausimai, o paskui atsakymų rūšys su pavyzdžiais.
226
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ANKETA SAS KURSŲ DALYVIAMS

Žemiau rasite eilę klausimų, i kuriuos prašome atsakyti. Bandykite atsakyti tikrai nuo
širdžiai ir atvirai. Pavardės rašyti nereikia.
1969 metų kursų dalyviai

1960 metų kursų dalyviai

1. Amžius

Amžiaus vidurkis: 19.6 metų;
amžius svyravo nuo 17-24 metų.

Amžiaus vidurkis: 20.0 metų;
amžius svyravo nuo 18-22 metų.
Lytis
Merginų:
Vaikinų:

7
6

Merginų:
Vaikinų:

14
6

Studijų šaka
Griežtieji mokslai:
8
Socialiniai mokslai:
7
Humanitariniai mokslai:
5

Griežtieji mokslai:
7
Socialiniai mokslai:
2
Humanitariniai mokslai:
4

Vidurkis:

5 semestre

Studijų semestras
Vidurkis:

4.85 semestre.

2. Kodėl tapai ateitininku?
Tėvai nulėmė:
5
Tėvai prikalbėjo; buvau tuo metu skautė ir
kartu ateitininkė. Pradėjo skautai pjautis, tai pa
krypau į ateitininkus”.
“Tėvai prirašė, o paskui norėdamas pasirinkti
kokią nors organizaciją, pasirinkau ateitininkus,
nes sutinku su ideologija”.
“Pirma tėvai liepė įstoti į moksleivius ir “pri
vertė” eiti į susirinkimus; paskui pasilikau, nes
patiko”.
Dėl įsitikinimų:
2
“Suprasdama ateitininkų šūkį, nutariau įsto

ti”.

“Dėl pilnutinės asmenybės vykdymo ir bran
dinimo intelektualinėje plotmėje”.

Tėvai nulėmė:
10
“Mama įrašė iš pradžių. Paskui pagalvojau,
gal ateitininkuose rasiu reikšmingas gaires gyve
nimui”.
“Tėvai atvedė į jaunučius ir pasilikau”.
“Tėvai buvo ateitininkai, ir nuo pat mažens
buvau auginamas ateitininkiškoje aplinkoje”.

Dėl įsitikinimų:

3
“Atvažiavau stovyklon, daviau įžodį. Išvažia
vau be to klausimo. Esu ateitininkas, nes sutin
ku su principais; tai vienintelė lietuviška organiza
cija, kuri siekia, ką aš vadinu “creative living”:
duoda prasmės gyvenimui bei mūsų veiklai”.
“Aš esu išsirinkus gyvenimo prasmę, ir atro
do, kad ateitininkų tikslai arčiausiai sutampa su
mano. Taip pat pažįstu ateitininkų, ir man atro
do, kad aš savo tikslą galėsiu pasiekti greičiau su
ateitininkais, negu su kurios kitos organizacijos
nariais”.
227
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Draugai patraukė:

Draugai patraukė:
2
“Formaline prasme dėl to, kad atsirado drau
gų, kurie buvo ateitininkai, bei patiko tam tik
ri veiklos aspektai. Idėjine prasme dėl to, kad, su
sipažinus su idėjomis, jos patiko”.

1
“Buvo gera proga būti su draugais”.

Veiklos formos:

Veiklos formos:

3
“Man ateitininkų organizacija geriausiai pati
ko, nes jie mūsų mieste daugiausia veikė ir ki
tų organizacijų nariai nebuvo tokie pavyzdingi
kaip ateitininkai”.
“Gavau kvietimą”.

1
“Atvykau į ateitininkų stovyklą pereitą vasa
rą... Susidomėjęs įėjau į draugovės valdybą”.

Įvairios priežastys:

Įvairios priežastys:

3
“Patiko intelektualinis klimatas”.

3
“Lengviausiai prieinama organizacija”.

3. Kokia prasmė būti ateitininku?

Katalikiška ir lietuviška:

Katalikiška ir lietuviška:

9

6

“Apaštalavimas — pilna to žodžio prasme”.

“Individui — tapti ateitininku reiškia gyventi
krikščioniškai, kurti lietuviškai ir per pavyzdinį
veikimą vyrauti savo aplinkoje”.

“Palaikyti ryšius su katalikais lietuviais stu
dentais ir pasisemti geros ideologijos”.

“Labai plačiai kurti Kristaus karalystę žemė
je”.
“Tai yra gal vienintelis dabartinėse mūsų są
lygose būdas ugdyti savo asmenybę tokią, kokios
mes norime, jeigu prisiimame ateitininkų ideolo
giją kaip kataliko intelektualo lietuviškuose rė
muose”.
Asmeniško papildymo radimas:

“Žmogus — socialinis tvarinys. Yra natūralu
kurtis į grupes. Ateitininkai atlieka šią pagrindi
nę funkciją, bet kartu ir svarbesnę tautinę ir re
liginę funkciją, kuri sudaro labai glaudžius ry
šius”.
“Būti ateitininku reiškia įgyvendinti penkis
principus, ypač tautiškumą ir katalikiškumą”.
“Dalyvaudamas su kitais ateitininkais, aš jau
čiu, kad galiu pilniau prisiartinti prie Dievo ir ge
riau pažinti tėvynę”.

Asmeniško papildymo radimas:

4

5

“Save ugdyti ir tobulinti visose gyvenimo
srityse”.
“Sustiprinti gyvenimą ir padėti pasiekti savo
tikslą”.
“Proga pažinti, kas sudaro pilnutinį žmogų”.

“Mėginti išauginti kiek galima pilnesnį žmo
gų — pilnutinę asmenybę”.
“Būti geresniu žmogumi”.
“Duoda gyvenimui planą spręsti problemas”.

Įvairios:

Įvairios:
4

1
“Sudaro galimybes prasmingai veiklai”.
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“Nežinau”.
“Jokia”.

7

Studentai ateitininkai pokalbio metu.

4. Kaip įsivaizduoji ateitininkų misiją savo tautos gyvenime?
Jungti tautą ir religiją:
9
“Kelti tautos kultūrą ir krikščioninti tėvynę”.
“Jungti tautinę veiklą su religiniais, intelek
tualiniais siekimais”.
“Atrodo, kad ateitininkai turi būti pasiruošę
išlaikyti lietuviuose katalikybę, kuri gali būti
materializmo ir komunizmo pažeista”.
Išlaikyti lietuvybę:

2
“Ateitininkų organizacija padeda išlaikyti lie
tuvybę, lietuvių kalbą, tradiciją, kultūrą”.

Misija suabejoja:
1
“Nežinau, ar tikrai turime misiją”.
Įvairūs:

1
‘'Ugdyti pilnutinę asmenybę”.

Jungti tautą ir religiją:
6
“Kūrybingai gyventi, aktyviai domėtis pasau
liu, puoselėti katalikišką - tautinę tradiciją”.
“Ugdyti tautinę katalikišką sąmonę ir bandy
ti savo darbu iškelti lietuvių kultūrą”.
“Ateitininkai turi būti veiklūs ir kitus pa
veikti. O juos turi paveikti savo krikščioniška pa
saulėžiūra”.
Išlaikyti lietuvybę:
6
“Ateitininkai bando išugdyti lietuvius vadus
arba lietuviškus pavyzdžius, kurie ateityje, kurda
mi šeimas, išlaikys lietuvybę”.
“Per pavyzdį ir ryžtingumą kaip lietuviai mes
galime imtis žygių Lietuvos išlaisvinimui”.
Misija suabejoja:
2
“Misija yra mirštanti”.
Įvairūs:
2

“Turi tiek padaryti principus ir idėjas asme
niui prasmingus, kad jis vėliau pajustų tuštumą,
jei jų atsisakytų”.
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5. Koks ateitininkų vaidmuo studentijoje?
Atsakymai labai įvairūs:

Atsakymai labai įvairus:

15

12
“Išlaikyti Katalikų Bažnyčios principus, kovo
jant prieš ar įvertinant įvairias filosofijas, su ku
riomis studentai susiduria universitetuose”.
“Mano manymu, tai palaikyti tautai svarbius
idealus: Dievo meilę, sujungtą su tėvynės meile”.
“Joks”.

“Tie, kurie organizacijai nepriklauso, kartais
pagalvoja, kad čia tik meldžiamasi, perdaug rim
tai visada nusiteikę. O aš manau, kad trūksta
rimtumo”.
“Sugalvoti radikalias reformas, jas konservaty
viai ir apgalvotai įvesti; liberaliai elgtis su bro
liais pasaulyje — išlaikyti pusiausvyrą”.
“Nepriklausantieji mano, kad mes per dideles
galvas turime”.
“Nežinau”.

“Padeda padaryti studentą intelektualu”.

“Nežinau. Gal pasiruošti geresniam gyveni
mui”.

“Neleisti per daug nukrypti į kairę”.
“Turiu padėti studentui suformuluoti gyveni
mo tikslą ir nustatyti gyvenimo būdą, kuriuo va
dovaujantis būtų galima tą tikslą pasiekti”.

“Mūsų laikais yra gan daug neigiamų pasau
lėžiūrų. Ateitininkai turėtų padėti studentui su
rasti save ir suformuluoti teigiamą krikščionišką
pasaulėžiūrą”.

Studentai linksminasi.
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6. Į ką daugiausia atsiremia tavo tautiškumas (svarbiausią faktorių pažymėk — 1, mažiausiai
svarbu — 4)? Svarbos vertinimas turėjo viso keturias kategorijas: 1, 2, 3, 4.
Įvertintieji tautiškumo faktoriai ir jų svarbos aritmetiškas vidurkis:

Tradicija
Jausmai
Tautos praeitis
Tautinio savitumo ambicija

Vidurkis
— 2.85
— 2.82
— 3.17
— 2.00

Tradicija
Jausmai
Tautos praeitis
Tautinio savitumo ambicija

Paaiškinimas:
Šeši iš dešimties svarbiausiu faktoriumi pažy
mėjo tautinio savitumo ambiciją. Taipgi, septy
niems iš septyniolikos tautos praeitis buvo ma
žiausia svarbiu faktoriumi. Vidurkio skaitmenys
parodo, kokia tvarka tie keturi faktoriai išsidės
tė.

Vidurkis
— 2.78
— 1.94
— 2.70
— 2.70

Paaiškinimas:
Dešimts iš devyniolikos svarbiausiu faktoriu
mi pažymėjo jausmus. Antra vertus, septyni iš
tos pačios grupės tautinio savitumo ambiciją pa
žymėjo kaip mažiausiai svarbų faktorių. Aritme
tiškas vidurkis tačiau parodo, kad, bendrai paė
mus, paskutinė vieta atitenka tradicijai.

7. Ar tautini savitumą laikai būtinu žmogiškai asmenybei subręsti? Kodėl?
Laiko būtinu:

Laiko būtinu:

8
'‘Natūralu priklausyti tautai. Žmogus nedings
ta bevardėje masėje”.
“Taip, nes kiekvienas žmogus turi žinoti, kas
jis toks yra. Subrendęs žmogus įvertina tą, ką jis
jau turi, ir stengiasi tai išlaikyti”.
Būtinu, nes žmogus, gimęs kurioj nors tau
toj, yra tos tautos padaras bei produktas ir, iš jos
pasitraukęs, praranda svarbią individo žymę. Žmo
gus be tautos ar tapęs pats kitos tautos žmogumi
nepritampa toje tautoje”.
“Taip. Aš manau, kad tik priklausęs kokiai
nors griežtai apibrėžtai tautinei grupei žmogus
gali tikrai išsireikšti”.
“Taip. Aš manau, kad tik priklausęs kokiai
nors griežtai apibrėžtai tautinei grupei žmogus
gali tikrai išsireikšti”.

11
“Taip. Tautinis savitumas paveikia žmogų,
duoda jam uždavinių, kurie padeda jam subręsti”.
“Taip, nes tauta yra žmogaus dalis. Jos atsiža
dėdamas, atsižadi dalies savęs. Atsižadi dalies sa
vo identiteto”.
“Taip, nes aš laikau, kad žmogus gyvena tri
jose plotmėse ir turi progresuoti visose trijose, kad
pasiliktų pilnu žmogumi: socialiniame, psichologi
niame ir religiniame plote. Tautinis savitumas įeina į pirmas dvi klases”.
“Taip. Žmogus gali suprasti save, tiktai paly
gindamas save su kitais. Jis to negali padaryti, jei
gu jis nesuvokia, kam jis priklauso”.

1

Laiko nebūtinu:

Laiko nebūtinu:
1
“Ne. Manau, žmogus gali būti asmenybė ir be
tautos”.

Abejingi:

6
“Ne! Tautos suskaldo žmoniją”.
“Nebūtinai. Pvz. kosmopolitizmas irgi gali tai
padaryti”.

Abejingi:

2

1

“Neturiu stiprių jausmų šituo klausimu. Ne
su pilnai jį išnagrinėjęs”.

“Sakyčiau, kad daugumai, bet ne visiems.
Daugelis žmonių visiškai nejaučia jokių tautinių
reikalavimų. Tačiau mes lietuviai išeivijoje turi
me turėti tautinį jausmą”.
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8. Ko labiausiai trūksta mūsų pilnesniam tautiniam susipratimui?

10

Atsakymai įvairus:

18

Atsakymai įvairūs:
“Pasiaukojimo”.
“Visų lietuvių organizacijų didesnio bendra
darbiavimo tarp savęs”.
“Tikro apsišvietimo, ką reiškia tautybė, ir tau
tiško susigyvenimo bei dvasinių vertybių pajauti
mo tarp tautiečių”.

“Vieningumo — atrodo žmonės nemato, kad
politiniai, socialiniai ir net ideologiniai nesutiki
mai ir vaidai netik neprasmingi, bet ir kenks
mingi”.
“Baimės pražūti kaip tautai”.
“Idėjų, kurios įprasmintų žmonėms lietuvybę,
ypatingai jaunesniems”.
“Trūksta to supratimo, kad vienos tautos žmo
nės turi turėti kai kuriuos bendrus siekimus ir
jiems pasiekti turi būti daromi didesni ar mažes
ni kompromisai”.

“Noro ir darbo sužinoti apie savo tautą, savo
kilmę, ergo — istoriją”.
“Labiausiai trūksta supratimo mūsų išeivijos
situacijos. Žmonės nerealiai gyvena, lyg negyven
tų Amerikoje”.
“Sąmoningesnio įsitikinimo, ką
lietuvybė
mums reiškia”.
“Tos tikros vizijos kaip mes galime tautiškai
veikti. Pirmiausia reikia susipratimo, kodėl tau
tiškumas svarbus”.

“Prieinamų metodų lietuviškumui paskleisti”.
“Nežinau”.
“Yra per maža žmonių, kurie aiškiai supranta
reikalą. Yra visada lengviau būti tiktai amerikie
čiu, nes reikia mažiau pastangų.”
“Laiko ir noro”.
“Bendrų jėgų subūrimo”.

9. Ar mūsų organizacija tuo atžvilgiu mums ką duoda? Ko dar trūksta?
Duoda, bet trūksta:

Duoda, bet trūksta:

6

6

“Pati ideologija duoda ir kai kurie vadai duo
da, tačiau patys studentai, gal tik kelis išskiriant,
tuo visai nepasižymi”.

“Duoda, bet man dar nevisai aišku kaip. Vis
kas dar maišosi”.

“Taip. Trūksta intensyvesnio narių susipažini
mo su lietuvių kultūra”.
“Ne, bet ji nebūtinai turi duoti. Jei ji mums
duoda intelektualinėje bei religinėje
plotmėje,
žmogui tai reiškia daugiau, negu bet ką begautumėme tautiškumo plotmėje”.
“Bando įkalti krikščioniškos meilės principą.
Tai pasilieka neužtektinai įgyvendinta. Turime
per daug organizacinio nacionalizmo”.
Nelabai duoda ir trūksta:

2

“Trūksta dinamiškumo, nuoširdžios aukos be
išrokavimų, kokia iš to nauda”.
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“Jausminiai taip. Trūksta komunikacijos tarp
žmonių, Paviršutiniškas bendravimas mūsų tauti
nį — ateitininkišką supratimą tik silpnina”.
“Duoda, bet nepakankamai. Trūksta pačių na
rių susipratimo. Organizacija gali tik kryptį duoti,
bet gale viskas priklauso pačiam asmeniui”.
“Taip, duoda laiko pabendrauti, pagalvoti,
pasimokyti, prisiminti, įvertinti. Trūksta vilties
ir gyvosios kovos”.

Nelabai duoda ir trūksta:
6
“Stiprumo ir mažiau karšto oro! Trūksta žmo
gaus, kuris gali atsakyti į mūsų dabartinius verty
bių klausimus be pasileidimo į nerealistiškas generalizacijas”.
“Dabar nieko ypatingo. Lieka šiek tiek socia
linio pasitenkinimo. Trūksta žmonių pažinimo”.
Ne. Trūksta daug ko: susibūrimo, supratimo,
inspiracijos, jėgų, laiko, galios, noro...”

11

Duoda:

Duoda:
“Paskaitos, diskusijos padeda”.

4
“Padeda pasistatyti tam tikrus klausimus ir
duoda progą bandyti į juos atsakyti”.
“Taip. Nieko netrūksta”.

10. Ar pats nori išlikti lietuviu? Kodėl?
Nori išlikti:

Nori išlikti:
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“Taip. Esu, negaliu niekuo kitu būti. Butų
nemoralu keisti”.

“Taip, nes jaučiu, kad priklausau kam nors,
nesu visai viena”.

“Taip, aš noriu išlikti lietuviu, nes, man ro
dos, lietuvybė yra neišsemiama mano gyvenimo,
ypač kultūrinio, dalis. Aš užaugau lietuviškoje ap
linkoje, ir ji man dabar yra ir bus artimiausia”.
“Taip, todėl kad esu lietuvis ir noriu išlikti
asmenybe, o ne stereotipu šios civilizacijos”.
“Tikiu, kad būsiu lietuviu, nors nejaučiu, kad
išlaikysiu gryną patriotiškumą. Daugumas perde
da patrijotiškumą: nesiženyti svetimtaučių, etc.”
“Taip. Neturiu griežtų loginių atsakymų. Lai
kau visas kultūras lygias ir nematau prasmės eiti
iš lietuvių”.
“Taip. Jaučiu, kad šioje visuomenėje galiu ge
riau dirbti. Ji savesnė ir svarbesnė”.

“Taip. Būdamas lietuviu gaunu daug mano
asmeniškam subrendimui, mano pasaulėžiūrai ir
t. t. Taipgi, kad lietuvybė klestėtų, reikia lietu
vių. Mano akyse yra žmogiška lietuvybę išlaikyti”.
“Taip, nes jaučiu, kad papildo mano asmeny
bę ir padaro laimingesnį”.

Taip, nes tai duoda priklausymo jausmą. Lie
tuvių tauta ir taip maža, kad ją pakelėje pa
mesčiau”.
Nesvarbu:

0

Baigiamosios pastabos. Reikia paminėti, jog
1969-jų metų kursų dalyviai turėjo dviejų pusla
pių anketą, todėl jų atsakymai buvo natūraliai il
gesni. Be to iš tų metų gauta penkiomis anketo
mis daugiau. Reikia pridurti, kad ne visais klau
simais kiekvienas dalyvis pilnai pasisakė. Vienas
kitas ir amžiaus nepažymėjo. Net ir dėl lyties sun
ku būti absoliučiai tiksliam, ypač jei anketa lie
čia 1969-jų metų dalyvius, nes jie dažniau savo
galvoseną išreiškė anglų kalba, negu 1960-jų me
tų dalyviai. Taip nevisuomet ir buvo aišku ar
“M” žymuo reiškė merginą ar “Male.” Keturios
anketos pažymėtos “F” raide, ir tai paremia įtari
mą, kad po “M” raide užsislėpę ir bent pora vy
riškių.

“Taip, didžiuojuosi priklausydama”.

“Taip, nes aš esu”.
“Taip. Todėl, kad dabar yra tokia didelė da
lis mano gyvenimo ir aš jaučiu, kad aš bent
truputį geresnis ir pilnesnis žmogus dėl to esu”.
“Klausimas kvailas. Jis turėtų būti: Ar nori nu
stoti buvęs lietuviu, ar tai įmanoma?”

Nesvarbu:

1
“Ar aš esu lietuvis ar ne, yra labai nesvarbu.
Aš pirma esu žmogus”.

Bendrai imant, peršasi džiuginanti išvada, kad
abi kursantų grupės daugiau viena į kitą panašios,
negu kad ne. Vieniems ir kitiems tėvai turėjo
daug įtakos, juos įvesdami į ateitininkų eiles. Vė
lesnėje grupėje pastebimas didesnis galvosenos įvairumas, svyruojąs nuo švelnaus ciniškumo iki
užsiangažuojančio mąstymo. Į tautybę pastaroji
grupė žvelgia ne kaip į kaltės jausmu permirku
sią naštą, bet kaip į žmogiškosios buities atbaigi
mo fenomeną. Atidžiai perskaitęs visus pasisaky
mus, skaitytojas atras visą eilę galimų sugretini
mų. Vieni jį gerai nuteiks, o kiti gal sukels ir neri
mo jausmą. Kaip ten bebūtų, visi pasisakymai yra
autentiški.
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Kur studijuoti? Dar ir dabar spaudoje pasitaiko žinu
tė, kad vienam kuriam universitete įsteigti lituanistikos
kursai. Pradžioje, tai buvo džiuginanti naujiena. Manė
me, jog, įsteigus lituanistikos kursus, tuojau susitelks jau
nimas studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Deja, taip
nebuvo. Laukiamų studentų neatsirado, ir šie kursai
kai kur net užsidarė.
Čia ir kyla klausimas: Ar užtenka įsteigti kursus ir ti
kėtis, kad studentai jais pasinaudos? Labai tuo abejoja
me. Kartu su kursų įsteigimu, reikia dar reklamos ir pa
skatinimo — kas mūsų dažnai užmirštama.
Pavyzdžiui, daug pasitarnautų atskiros brošiūros su
darymas, kur būtų suminėti lituanistiką dėstantys uni
versitetai ir trumpai apibūdinti patys kursai. Su tokia
brošiūra būtų galima nuolatos kreiptis į spaudą, radijo
programas, jaunimo organizacijas ir vietinius _ lietuvių
bendruomenės skyrius, primenant lituanistikos studijų
galimybes ir nurodant, kur šios studijos prieinamos. Pa
našiai reikėtų pristatyti įvairius fondus ir organizacijas,
kurios lituanistikos studijas finansiniai remia.

Stovyklų vadovai. Pereitos vasaros moksleivių stovyk
lų vadovybės buvo labai jaunos. Dažnu atveju dėl šio
jaunumo nusiskundė ir patys stovyklautojų tėvai. Tam
skundui mes norime pritarti.
Gražu pakviesti vieną kitą jauną asmenį mokytis va
dovauti. Tačiau tikrai juokinga sudaryti vadovybę, kuri sa
vo amžiumi mažai tesiskiria nuo pačių stovyklautojų. To
kie jauni vadovai ne tiek sugeba stovyklautojams vadovau
ti, kiek su jais draugauti, ir dažnai sudaro savas “stovyk
las”, kurios paprastai vyksta nakties metu.
Moksleivių stovykloms turėtų vadovauti rinktiniai
žmonės. Tokiais laikome vyresnio amžiaus studentus ir
jaunus sendraugius, kurie patys yra eilę metų stovykla
vę, gerai susipažinę su ateitininkų veikla ir visuomet kal
ba lietuviškai. Žinoma, tokių asmenų nelengva rasti. To
dėl reikia jų ieškoti kuo anksčiau ir kuo plačiau.
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Kas yra lietuvis? Ar buvęs Lietuvos pi
lietis ar dabartinės Lietuvos gyventojas?
Ar gal tas, kilęs iš lietuvių tėvų? lietu
vių senelių? prosenelių? Ar lietuvių kal
ba yra būtina? Ar geriau būti lietuviu ar
tos tautos žmogumi, kur gyvename? Šios
problemos yra mums, lietuviams išeivijo
je, labai svarbios, ypač šiuo metu, kai vis
gilyn ir gilyn skęstam į svetimas kultūras
ir neišmanom, kaip išsigelbėti. Vis giles
nės ir platesnės nutautimo žymės. Nutautimas gali būti keleriopas. Galima kultū
riškai nutausti — užmiršti kalbą, papro
čius, tautinį meną bei kultūrinį lobį. Ga
lima nutausti savo dvasia - tapti nesą
moningu lietuviu, gal mokančiu neblo
gai lietuviškai kalbėti ir rašyti, bet nesi
dominčiu ir nesuvokiančiu lietuvių reika
lų bei rūpesčių. Šiuos ir panašius nutauti
mo būdus gerai pažįstame ir ginamės,
kaip išmanom. Gerinam
lituanistinių
mokyklų programas, įvedam pažanges
nius lituanistikos kursus, ruošiame kultū
rinius pasirodymus ir t. t.
Bet nutausti galime ir nejučiomis. Ga
lima atskirti savą lietuvybę nuo kasdieni
nio gyvenimo svetimtaučių tarpe.
šis
nutautimo būdas yra, mano nuomone,
sunkiausias išspręsti. Taip nutautęs žmo
gus nepasirodo, kad yra nutautęs. Jis gy
vena dviejuose pasauliuose. Lietuviai ma
to jį kaip gerą, net ir pavyzdingą lietuvį:
prenumeruoja lietuviškus laikraščius, žur
nalus, remia šeštadieninę mokyklą, ALTą, VLIK-ą, Bendruomenę, priklauso vie
nai ar kitai lietuviškai organizacijai ir
bendrai pasimaišo lietuvių tarpe. Bet, iš
ėjęs iš lietuviškos aplinkos, jis elgiasi ki
taip. Jo bendradarbiai pažįsta jį ne kaip
lietuvį, bet kaip “normalų” krašto pilie
tį. Jis domisi futbolu, vietine politika, kok
teiliais ir pan. Gal, pastebėję neįprastą
pavardę, draugai sužino, kad jis lietuvių
kilmės, bet maža ko kito. Bendrai, jis atro
do pilietis, kaip ir visi. Ši problema yra
svarbi, o ją pastebėti yra nelengva. Gy
venant išeivijoje, natūraliai noris prisitai236
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kyti prie gyvenamojo krašto papročių ir
sąlygų. Nėra praktiška visiškai atsiskirti
nuo tos visuomenės, kurioje dirbi bei gy
veni. Tas noras pritapti prie visuomenės
slepia savyje tikrą pavojų taip giliai įbristi į esančią visuomenę, kad dingsta
galimybė susišnekėti su lietuviškąja —
dingsta lietuviška orientacija. Be to, daž
nai yra sunku svetimtaučiui prasimušti,
nes yra plačiai paplitusi neapykanta ir
net baimė visų svetimtaučių. Girdisi šū
kis — America for Americans. Elitu laiko
mas vidurinių ar aukštesniųjų klasių WASP (baltas, anglo-saksonų kilmės pro
testantas). Žinoma, dabar nėra mados
taip viešai išsireikšti, bet tas jausmas vis
dėl to yra gyvas. Norįs pasiekti aukštą po
ziciją yra priverstas paslėpti savo individu
alias ypatybes ir tapti masės žmogumi.
(Čia, žinoma, kalbu labai bendrai). O
masė yra visur. Pabuvus ilgiau tokioj ap
linkoj, yra sunku, ypač čia užaugusiems
ar išsimokslinusiems, grįžti į tą “kitą”,
lietuviškąją visuomenę.

Jaunuolis, išėjęs į studentus, yra spau
džiamas reikštis ne tik lietuvių visuome
nėje, bet ir universiteto. Žavi, nuolat gy
va universiteto visuomenė vilioja studen
tą savo įvairumu, įdomumu. Bet lietuviš
koje visuomenėje yra draugai, gal organi
zacija pamėgta, ir, be to, tėvų spaudimas
pabūti savųjų tarpe, pabendrauti. O kas
svarbiau ateičiai? Praktiniais sumetimais
greičiausiai universitetinė visuomenė. Stu
dento pasiekimai joje nulems būsimo dar
bo sąlygas, tolimesnį mokslą ir t. t. Lietu
vių visuomenė dažnai gali atrodyti kaip
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DVIEJUOSE
PASAULIUOSE
kliūtis. Laiko užima, nuobodi, pastovi, gal
būt ir nesuprantama, jei studento lietuvių
kalba yra silpna. Studentą taip pat pa
veikia diskriminacijos baimė. Bijo, kad ga
li nukentėti, kaip žydai, negrai, italai,
puerto rikiečiai ir kiti. Tokia baimė Ame
rikos visuomenėje nėra be pagrindo. Kar
tais blogai nuteikia koks nors labai at
kaklus lietuvis, kuris net įkyri savo tau
tiškumu. Vengdami pasirodyti tokie pat
įkyrūs, studentai pereina į kitą kraštutinu
mą.
Daug reikšmės turi įvairios sąlygos.
Daug reiškia studento auklėjimas
šei
moje. Nors turi gerus norus, nemažai lie
tuvių tėvų, dėl įvairių priežasčių, neįsten
gia išugdyti lietuvišką dvasią savo šei
moje. Jaunimas dažnai
nepakankamai
moka lietuvių kalbą. Trūksta žodžių, dėl
to nenori skaityti, o neskaitydamas siau
rina žodyną. Nemažas procentas jauni
mo težino “virtuvinę” kalbą. Nemalonu
pasisakyti, kad esi lietuvis, lietuvių tėvų
vaikas, bet nemoki savo tėvų kalbos, ypač kai ją namuose vartojai. Ir jeigu lan
komasis universitetas yra tokioj vietoj,
kur yra maža lietuvių, studentas gali la
bai lengvai nutolti nuo lietuviškojo pa
saulio. Save laiko lietuviu tik lietuvių
tarpe, bet ne studentų ar kitų tarpe. Vi
sos galimybės yra realios.
Kadangi nestudijuoju lietuvių tarpe,
negaliu tiksliai pasakyti, ar lietuviškas
jaunimas, bendrai paėmus, gyvena dviejuo
se pasauliuose ar ne. Matau visokių atsi
tikimų. Yra nemaža tokio jaunimo, kuris
slepia ar neiškelia savo lietuvišką kilmę
svetimtaučių tarpe. Gal nepajėgia, gal

nenori. Kartais yra galima šitokį jaunimą
išjudinti. Kaip žydus iš apatijos išjudino
garsusis šešių dienų karas, taip ir mū
siškius išjudino neseniai įvykę Bražinskų,
Simo Kudirkos ir Simokaičių reikalai. Lie
tuvių spauda dažnai mini pavardes tų stu
dentų ir jaunimo, kurie ypatingai pasižy
mėjo, ruošdami demonstracijas, rašydami
korespondencijas, dalindami lapelius. Šios
tragedijos pakurstė apmirusius tautinius
jausmus. Bet vadų ir organizatorių daugu
mas jau buvo seniau žinomi kaip akty
vūs ir sąmoningi jauni veikėjai. Jie pasi
žymi, organizuodami lietuviškom temom
parodas svetimtaučiams, įsteigdami lietu
vių studentų klubus universitetuose
ir
pan. Be to, jie įvertina lietuviškus reika
lus drauge su mokslo reikalais. Reikalui
esant, nebijo nei vienur, nei kitur pasi
reikšti.
Kiti studentai dar praktiškiau suve
da “dvejus pasaulius”. Yra tokių studen
tų akademikų, kurie, ruošdami magistrus
ar daktaratus, pasirenka lietuvišką temą.
Toks suvedimas yra ne tik mums, bet ir
kitiems naudingas. Jis pašalina baimę,
kad būti ir pasireikšti lietuviu gali kaip
nors pakenkti. Supažindina svetimtaučius
su mūsų tikrai turtinga istorija ir kultūra.
Paskatina mus išlaikyti savą tautinę kul
tūrą, tautinius bruožus. O tai labai svar
bu, norint išlikti lietuviais, ypač atsižvel
giant į gresiantį rusifikacijos pavojų Lie
tuvoje.
Taigi, galima pasakyti, kad lietuvių
studentų yra visokių. Kai kurie neįstengia
įvesti savo tautiškumą į kasdieninę nelie
tuvišką aplinką — neprasitaria esą lie
tuviai. Kiti perdaug rodo savo tautišku
mą ir visur skelbia, kad yra lietuviai, iki
įkyrumo. (Aišku, tokių asmenų labai ma
ža.) O dar kiti yra sąmoningas derinys,
suvedę lietuviškąjį pasaulį su ameriko
niškuoju — suderinę, bet nepadarę kom
promiso, nesumaišę. Jeigu mums rūpi iš
laikyti savo garbingą praeitį ir savą kultū
rą, turim skatinti save ir kitus siekti šio
derinio.
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Prof. Juozui Eretui

75 metai

SAULIUS KUPRYS

Stasys Šalkauskis, dėstydamas gyvosios
dvasios sąjūdžio mintis, sako, kad gal nie
kas taip gerai neišreiškia esminio dvasi
nės jaunatvės turinio, kaip idealo meilė.
Prof. Juozo Ereto veikla tiek Lietuvoje,
tiek dabar išeivijoje pasižymi idealo mei
le. Krikščioniškų bei tautinių idealų siek
damas, jis ir dabar yra kūrybiškas, įrody
damas savo dvasinės jaunatvės gyvastin
gumą.
Prof. Ereto veikla su lietuviais prasi
dėjo jo tėvynėje, Šveicarijoje. Bestudijuo
damas Friburgo universitete, jis susipaži
no su ten esančiais lietuviais studentais.
Netrukus jis pradėjo dirbti lietuvių infor
macijos biure, kur kartu su kitais leido įvairius biuletenius apie Lietuvą ir redaga
vo žurnalą “Litauen.” Vėliau prof. Eretas
parašė vokiškai ir prancūziškai stambią
500 puslapių knygą apie Lietuvą, kuri
buvo įteikta Taikos Konferencijai, Pary
žiuje. Prof. Juozas Eretas gal ir būtų pasi
likęs Šveicarijoje, tačiau kitaip įvyko. Jis
pats pasakoja:
“Viską nulėmė klaipėdiškis Mykolas
Ašmys. Šis buvo atvykęs į Alpių kraštą
norėdamas gydytis nuo džiovos ir baigti
mokslą, tačiau 1918 m. besiaučiąs gripas
paguldė jį į karstą. Prieš mirdamas pa
238

prašė mane užimti jo vietą Lietuvoje.
Tiesiog prisaikdino mane.”
Taip 1919 m. šveicaras Eretas atsira
do Lietuvoje. Jaunam daktarui tebuvo 25
metai, tačiau jis su visa energija, su visu
jaunatvišku užsidegimu griebėsi darbo.
Metų bėgyje jis jau yra Informacijos De
partamento direktorius ir steigia Lietuvos
Telegramų Agentūrą (ELTA). Jaunasis
Eretas jungiasi į visas sritis - politinę,
mokslinę, visuomeninę; net stoja į savano
rius. Buvo išrinktas į Antrąjį Seimą, ta
čiau politinė veikla jam nebuvo tiek arti
ma. Jis labiau mėgo mokslinį bei visuome
ninį veikimą. Įsisteigus Lietuvos univer
sitetui, kviečiamas į teologijos filososfijos
fakultetą, kur dėstė visuotinę ir vokiečių
literatūrą. Mokslinį darbą dirbo ir už
universtiteto ribų. Lietuvių
katalikų
mokslo akademijoje veikdamas, organi
zuoja mokslinius suvažiavimus ir reda
guoja tų suvažiavimų Darbus.
Gal įdomiausia ir net reikšmingiau
sia Ereto veikla buvo su jaunimu. Ereto
įgimtas sugebėjimas pagauti jaunimo dė
mesį užtikrino pasisekimą šitoje srityje.
Eretas šitaip paaiškina, kodėl jis tiek
daug savo energijos skyrė jaunimui.
“Aš ir vėl eičiau į jaunimą, nes nuo
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Prof. Jįuozas Eretas 1932 metais.

jo turi pradėti, kas nori tvirtą valstybę
pastatyti.”
Pradėjęs su pačiais jauniausiais jis įsteigė Angelaičių draugiją. Šiais laikais
angelaičiai labiausiai būtų artimi jaunu
čiams ateitininkams, tiek savo paskirtimi,
tiek savo veikimo būdu.
Eretas labiausiai atsidėjęs dirbo su pa
vasarininkais. Jis suprato, kad tokia masi
nė jaunimo organizacija, kuri rūpintųsi
jaunuomenės moraliniu bei kultūriniu
auklėjimu, būtinai reikalinga atsikurian
čiai Lietuvai. Pats Eretas vadovavo pava
sarininkams iki 1928 m. Didžiausias pa
vasarininkų judėjimas buvo 1938 metais
jubilėjinio kongreso metu. Į Kauną tada
suvažiavo net 45,000 pavasarininkų. Toks
didelis suvažiavusių narių skaičius įrodo,
kad ta organizacija buvo reikalinga tuo
metinei Lietuvai; kad ji buvo gerai suor
ganizuota; ir kad ji turėjo nepaprastą pa
sisekimą jaunimo tarpe. Tai buvo prof.
Ereto jaunatviškos dvasios ir sugebėjimo
dirbti tarp jaunimo išdava.
Suprasdamas sporto reikšmę jauno
žmogaus gyvenime, prof. Eretas buvo

vienas
iš pirmųjų, kurie
organizavo
sportinę veiklą. Drauge su K. Dineika
1922 m. įsteigė Lietuvos Gimnastikos ir
Sporto federaciją. Prie šios federacijos
priklausė visi moksleivių ir studentų atei
tininkų ir pavasarininkų sporto vienetai.
Prof. Eretas su K. Dineika ruošė sporto
olimpiadas tiek pavasarininkų tiek ateiti
ninkų kongresuose.
Prof. Eretas energingai dirbo tarp ateitininkų, lankydavosi studentų susirin
kimuose, išvykose, šventėse. Buvo studen
tų ateitininkų Meno Draugijos “Šatrija”
garbės narys ir vienas iš steigėjų. Prof.
Eretas šitaip prisimena Lietuvos jaunimą:
“Mano širdis ir dabar plaka tam jau
nimui, nes niekur kitur tokių idealistiš
kų jaunuolių neberadau... Man negaila
nė vieno prakaito lašo, kurį liejau dėl pa
vasarininkų ir ateitininkų per nuolatines
keliones skersai ir išilgai kraštą.”
Prof. Ereto kelionės nuvedė jį net iki
Amerikos. Atstovaudamas Lietuvos Vy
čių veiklą, jis apvažinėjo lietuviškas kolo
nijas ir aplankė ten veikiančias vyčių kuo
pas. Esame tikri, kad vyčiai buvo labai
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Lietuvių jaunimas, kurį prof. Juozas Eretas mylėjo.

artimi prof. Ereto širdžiai. Mat, jų veikla
bei auklėjimosi metodai buvo gan pana
šūs į pavasarininkų. Abidvi organizacijos
buvo masinės ir taipgi savo veikloje pa
brėžė sportą. Ką vyčiai dirbo Amerikos
pramonės išdaigintam mieste, tai pavasa
rininkai dirbo Lietuvos kaime.
Dabar prof. Eretas gyvena Šveicarijo
je. Jis lig šiol neprarado to jaunatviško
dinamizmo, kuriuo jis pasižymėjo ir kuris
skatino jį dirbti prieš penkiasdešimt me
tų. Neperseniausiai išleido veikalą apie
prof. Šalkauskį, o praeitais metais išėjo jo
parašyta prof. Pakšto biografija. Kaip
studijuodamas jis dirbo informacijos biure
ir leido svarbius leidinius Lietuvos klausi
mais, taip ir dabar panašius leidinius lei
džia svetimomis kalbomis apie Lietuvą.
Du paskutinieji buvo tokie: “Baltishes
Schicksal” ir “Von Adam der Europaeer.”
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Vienam savo neseniai
parašytam
straipsnyje “Mažosios Tautos ir valstybės”
jis šitaip kreipiasi į dabartinį išeivijos
jaunimą:
“Kadangi mes nežinome, kaip ilgai už
sitęs toji mūsų kova, (už Lietuvos laisvę)
svarbu į ją įtraukti ir jaunąją kartą... ypač mokslus einantieji turi suprasti, kad ir
jie pašaukti istoriškam darbui ir kad ne
gali būti jų paskirtis tręšti tik svetimus
laukus.

Taigi, naujoji Aušra ieško naujų auš
rininkų. Esame tikri, kad ji juos suras.”
Prof. Eretas savo dinamišku užsidegi
mu. savo jaunatviška dvasia ir dabar ku
ria Lietuvos ateičiai. Norėtume tikėti, kad
prof. J. Eretas galės atvykti į Jaunimo
Kongresą. Galės parodyti jaunimui, kaip
būti jauniems.
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ex 11 BRIS
MIESTE NESAUGU
Danutės Brazytės — Bindokienės apysaka
“Mieste nesaugu”, išleista JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Fondo 1970 metais, yra
skirta jaunam skaitytojui. Knyga premijuota
1969 m. jaunimo literatūros konkurse.
“Mieste nesaugu” yra aprašymas vieno
berniuko nuotykių naujoje apylinkėje su nau
ja aplinka. Pagrindinis veikėjas Arūnas — Aras
Varnaitis, penkioliktus metus baigiąs Amerikos
lietuviukas, kuris palieka savo senus lietuvius
draugus mieste ir išsikrausto į priemiestį dėl
saugumo. “Mieste nesaugu”, sako Arūno ma
ma, bet to miesto su draugais Arūnas negali
užmiršti. Naujoje mokykloje jaučiasi labai vie
nišas ir svetimas. Jo sugalvotos išdaigos įgy
ti populiarumui mokykloje atkreipia mokinių
dėmesį, ir Arūnas yra pakviečiamas priklau
syti Dvigubo Trikampio Klubui. Čia jis įsi
painioja į sugedusių vaikų būrį, ir prasideda
visa apysakos intriga, kelianti skaitytojo dėme
sį ir kai kada net šiurpą.
Knyga yra taikoma jaunam lietuviukui. To
dėl pabandysiu kalbėti apie ją grynai iš savo
taško, mokinio, bebaigiančio, kaip ir Arūnas,
penkioliktuosius amžiaus metus.
Apysakos
kalba nėra sunki. Mūsų lietuvių kalbos žino
jimas nėra labai platus. Daugumas knygoje
naudojamų žodžių yra girdimi kasdien. Jeigu
pasitaiko vienas kitas nežinomas žodis — žo
dyno nereikia, jį galima suprasti iš sakinio
minties. Sakiniai neilgi, skaityti ir suprasti
lengva.

Knygos pagrindinis tikslas yra atskleisti,
kad pavojai visur slypi, reikia būti atsargiem,
į juos nepakliūti. Nuo blogio pabėgti negali
ma, reikia su juo kovoti ir jį nugalėti. Arūno
tėvai galvoja, kad persikėlus į priemiestį, bus
saugiau, tenai švarus oras, geresni žmonės,
mažiau nusikaltimų. Tačiau apsirikta: Arūno
nuotykiai priemiestyje yra nepaprastai pavojin
gi. Knygoje įvykiai paimti iš dabartinių Ame

rikos miestų ir priemiesčių aplinkos. Autorė
bando jungti lietuviško gyvenimo detales su
amerikietiškuoju gyvenimu. Yra rašoma apie
šeštadienines mokyklas, apie rasinį klausimą,
demonstracijas. Iš tikrųjų dabartinis lietuviš
kas jaunimas gyvena dviejuose pasauliuose:
amerikietiškame ir lietuviškame. Tai jam yra
kasdienos realybė, ir todėl knygoje atpasakoti
įvykiai yra suprantami.
Veikėjai yra mūsų amžiaus, įtikiną ir su
prantami. Arūnas, jautrios prigimties berniu
kas, skaudžiai pergyvena draugų palikimą se
noje kolonijoje ir jaučiasi labai vienišas ir ne
laimingas naujoje mokykloje. Jo amžinas barimasis ir pykimas ant savo sesers Gailės kny
gos pradžioje su jo jautria prigimtimi gal ne
visai derinasi. Arūnas greitai supranta klubo
narių neigiamumus ir nusivilia jais, tačiau ne
turi ryžto ir drąsos juos palikti. Gailė gera,
švelni ir visuomet pasiruošusi padėti savo bro
liui. Kiti veikėjai realistiški, kasdien sutinka
mi šiandieniniame gyvenime.

Knygos pradžia šiek tiek nuobodesnė, nė
ra veiksmo, bet įtikima. Šeštadieninės mokyk
los pristatomos be galo vaizdžiai ir realiai.
Lietuvių bėgimas iš savo tautinės kolonijos
irgi dažnas reiškinys. “Pasižymėjusių jaunuo
lių” klubų rasime nemaža visur. Gal tik
skrendančios lėkštės ryšys su mašinos nelai
me skamba ne labai realiai, truputį perdėta,
per daug dirbtina.
Knygą iliustravo Jūratė Eidukaitė. Iliust
ruotą knygą daug maloniau skaityti, tik pieši
niai galėjo būti ne taip jau labai abstraktūs.

Knyga “Mieste nesaugu” man labai patiko.
Tikiu, kad kiekvienas mano amžiaus berniu
kas ar mergaitė, paėmęs šią knygą, greitai
baigs skaityti, neparaginti nei tėvų, nei mo
kytojų.
Petras Kisielius
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VASAROS VAIŠĖS

Lyg laimingas jūreivis
Plaukiu varpų jūra,
Tyška lyg putos plaštakės
Gėlių bangose.

Sustoju... klausaus.
Girdi? Klip - pokšt,
Tai šokis žiogelių
Ant žalio lapo grindų.
Skamba paukščio giesmė,
Dega didelė saulė,
Ir aš, lyg plaštakės,
Maitinuos jos spinduliais.

KLAUSIMAS SAU

Ką tu statai?
Ar tik planuoji?
Sakai delsi, o laiko nėra.
Blaškais lyg paukštis,
atsilikęs rudenį šiaurėj.
Rytoj?
Bet tai sakei vakar,
O dabar jau šiandien
urzgia krūtinėj,
lyg alkanas žvėris narve.

RUDENIOP

Virpa rudeniniam vėjy
Paskutiniai obels lapai,
Melancholiškai linksta
Besėklės pabalę varpos.
O vasaros aukštas dangus
Nukritęs slegia visa.
Rods trūksta kvapo žmogui,
Kuris sulinkęs slenica
Sudžiūvusių lapų jūra nežinion.
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WISCONSINO MIŠKUOS

Sėdėjome trise mes draugai
Tą ankstyvo rudenio naktį,
Kūrenom laužą ir šildėm arbatą.
Radijas užgrojo linksmą Zorbos melodiją—
Ir stojom mes trise susikibę,
Aplink laužą trypėme Zorbą.

Kamštis šovė nuo butelio kakliuko,
Ir nuaidėjo pušyno šlaitu. ..
Mes šokome Zorbą ir maišėm arbatą.

jaunystė durnystė! sušukome trise
Ir užvertėm rąstą liepsnom —
Veidai įraudę nepasidavė šalnai.
Kažkur Wisconsino miškuos
Nuaidėjo lietuviška daina.

VEIDU l GYVENIMĄ
Azijoj miršta žmonės badu,
Lietuvoj sapnuoja laisvę,
Fabrike dirba sulinkę, žmonės,
Rašo romaną rašytojas,
Skaito knygą filosofas,
Vaidina aktoriai,
Groja orkestrai.
Aria žemę Vietnamietis.
Vienur saulė teka,
Kitur ateina naktis.
Pasirenku abi,
ieškodamas žemėje
savo kelio ir vietos.

JURGIS BRADŪNAS
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NIDOS

GURECKAITĖS
NETEKUS

Nida Gureckaitė

Šią vasarą mūsų mieste įvyko nelaimė
— automobilių susidūrime žuvo mūsų
kuopos narė Nida Gureckaitė.
Nida ir jos šeima prieš kelerius me
tus atsikėlė iš New Yorko į Washingtoną. Nieko nelaukus ji įstojo į skautes,
tautinių šokių grupę ir ateitininkų būrelį.
Washingtono ateitininkų Žalvarnio kuopai
priklausė beveik trejus metus ir kaip tik šį
rudenį ruošėsi duoti įžodį. Mūsų kuopo
je tėra mažas skaičius žmonių, ir gal dėl
to mums per šiuos kelerius metus teko ge
rai pažinti Nidą ir su ja susigyventi. Ji
buvo uoli ir pavyzdinga kuopos narė. Ka
da tik įvykdavo lietuvių demonstracijos,
ateitininkų suvažiavimai, kursai ar susi
rinkimai, Nida, sąlygoms leidžiant, vis
noriai prisidėdavo ir juose dalyvaudavo.
Man teko perskaityti jos vienos drau
gės rašytą laišką ponams Gureckams. Ta
mergaitė vis geru žodžiu minėjo Nidą,
atsimindama kaip, artėjant mokslo metų
galui, Nida vis atrasdavo laiko padėti
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draugei su namų darbu ar kuo kitu, nors
ir pati būdavo užsiėmus savo darbais. Ji
visada būdavo linksma, draugiška ir pil
na idėjų. Būdama pačioje jaunystėje, Ni
da tikėjosi daug pasiekti gyvenime, ir kaip
gaila, kad taip greitai ir netikėtai jos gy
vybė užgeso.
Toks buvo jos likimas. Bet mūsų kuo
pa jos neužmirš. Ir kiekvieną kartą, kada
mes susirinksime, mes prisiminsime, kad
mūsų tarpe turėjo būti ir Nida, su kuria
dabar susitiksime tik amžinybėje.
Įdedu jos rašytą rašinėlį, kuris buvo
atspausdintas paskutiniame moksleivių
kuopos laikraštėlyje — Švyturyje.
Marytė Dambriūnaitė
MIŠKE

Einu takeliu per mišką. Girdžiu, kaip
medžiai šlama, o aukštai medyje ant ša
kelės mėlynpaukštis sau garsiai čiulba.
Pro medžių šakas matyti, kaip saulės
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spinduliai šiltai krenta ant drėgnos že
mės. Rudeniui atėjus, lapai
neskubiai
krenta ant nuvytusių gėlių ir kitų pūvan
čių augalų.
Taip ramu ir tylu, net paukštelis dau
giau nebegieda. Atsisėdu ant kelmo ir pa
žiūriu žemyn į mažą upelį, kuris linksmai
čiurlena tarp akmenėlių, nešdamas nu
kritusius lapus, šakeles ir kartais alaus
skardinę.
Pamažu pradedu atsileisti. Gražu, ir
aš negaliu tuo gražumu atsistebėti. Taip
ramu, kad susigraudinau, o kodėl — ne
klauskit. Apie nieką nesinori galvoti, tik
sėdėti ir sugerti tą tylą. Vaikas kažkur
suklykė, bet man girdis jis labai, labai
toli. Voras greitai per mano batus nusku
bėjo, o netoli voverė stropiai rinko riešu
tus.
Žiūriu, jau spinduliai pradeda raudonuot ir jaučiu, kad šaltesnis vėjas pučia.
Uhh, reikia grįžti namo. Neskubiai atsi
keliu, peržengiu kelmą ir einu į pasaulį,
iš kurio buvau atėjus. Nežiūriu daugiau
į medžius, bet nulenkus galvą einu taku.
Taip nesinori grįžti, bet reikia. Nieko ne
gali daryti. Išėjus iš miško, netrukus vai
kai mane apipuolė. Iš visų pusių bėga ir
šaukia vaikėgaliai. Nori, kad padaryčiau
tą ir tą, ateičiau čia ir čia. Nieko, palik
siu tą ramų ir tylų pasaulį kitam kartui,
nepražus.

Dešimtis gyvenimo įstatymų

1. Mylėk žmones, ne vien naudokis jų
gerumu. Žmogus yra nelygstamas kū
rinys pasaulyje. Jis vienas apdovano
tas dvasinėmis galiomis, kurių kilniau
sia yra meilė.
2. Išmok suprasti kitus. Jei žmonių rū
pesčiai būtų išrašyti jų kaktose, supras
tume, kad turime jų gailėtis užuot jiems
pavydėję.

3. Padėk — mažiau kritikuok. Apsiausk
artimo klaidas meilės apsiaustu, nes
tavo paties klaidoms pridengti gali pri
reikti net cirko palapinės.
4. Nepyk ant kitaip galvojančių. Jei esi
teisus, džiaukis tiesą suradęs; jei nesi
teisus, dalintis klaida su kitu nėra pras
mės.

5. Nesiginčyk be reikalo. Neapsimoka
laimėti beprasmį ginčą ir prarasti drau
gą6. Būk malonus. Bekopdamas į aukštu
mas pakely sutiktiems būk paslaugus,
nes, kai reikės nusileisti žemyn, susi
tiksi su tais pačiais. Malonu būti svar
biam, bet taipgi svarbu būti maloniam.

7. Būk geros nuotaikos. Giedri nuotaika
yra kaip spyruoklės vežimui; apsaugo
ja nuo didesnių sukrėtimų.
8. Šypsokis. Joks žmogus nėra pilnai ap
sirengęs, jei jo veide trūksta šypsnio.
9. Vykdyk, ką pats skelbi. Pavyzdys ver
tingesnis už gražiausias prakalbas.

10. Mokykis pas visatos mokytoją. Jis yra žmonių kelrodis, žmonių bendravi
mo sekėjas. Jis yra didžiausias žmo
nių vadas, kurį pasaulis yra bet kada
pažinęs.
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NERINGOS

STOVYKLOJE
GABIJA J.

Stovyklavietę supo aukšti, tamsūs šešė ciūnas iš Philadelphijos; jaunučių berniu
liai. Girdėjosi tik medžių ošimas tankiuo kų vadovas Rimas Kuliavas iš Racine,
se miškuose, kurie supo išlygintą žemės Wisconcin. Mergaičių vadovės: Laima Gusplotą su barakėliais. Pamažu dangus ėmė tainytė iš Toronto, Elenutė Razgaitytė iš
rausti ir šviestis, šešėliai numetė savo vis Cleveland, Marytė Dambriūnaitė ir Ramu
ką slepiančius apsiaustus ir atskleidė ža nė Bulvytė iš Baltimorės; jaunučių vadovė
liuojančias kalnų viršūnes. Išryškėjo ir Vaidota Kuprevičiūtė iš Toronto. Sporto
barakėliai su verandėlėmis ir raudoni pa vadovai: Regina Kryžanauskaitė iš Toron
statai : valgykla, raštinė ir seselių namelis, to ir Antanas Giniotis iš Waukeegan, Il
pro kurio kaminą veržėsi dūmai po šal linois. Vakarinių programų vedėja Dai
tos nakties. Pasiskardeno ir pirmieji gyvy nora Juozapavičiūtė iš Hamiltono, Kanabės ženklai: čiaupuose bėgo vanduo, virtu
vėje trinksėjo puodai, basos kojos mynė
žemę, o barakėliuose kažin kas skundėsi
šaltu oru. Katė Neringa ir šuo Lapinas
lakstė aikštėje, gaudydami viens kitą. Švil
pukas! Prasidėjo pirma diena Neringos
stovykloje, vieno kalno viršūnėje Vermonte.
Registraciją atlikę, Rytų apygardos
atstovai paliko stovyklą vadovų valiai.
ak
t
Stovyklautojų susirinko šešiasdešimt pen
ki, o vadovų dvidešimt. Vadovai suvažiavo
iš visų Kanados ir Amerikos kampų: ka
pelionas kun. Jonas Staškevičius, MAS
dvasios vadas, iš Toronto, Kanados; ko
mendantas Eugenijus Girdauskas, MAS
CV pirmininkas iš Toronto; administrato
rė seselė Igne; berniukų vadovai: Ramū
nas Underys iš Chicagos ir Vytautas Ma

MŠ /J
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dos. Dieninėmis programomis rūpinosi Ga
bija Juozapavičiūtė iš Hamiltono ir Onilė Vaitkutė iš Worcester, Mass. Stovyklo
je buvo duota proga kiekvienam gilintis į
savo pamėgtą dalyką. Buvo sudaryta
daug įvairių būrelių, kuriuose dir
bo
kurios nors
srities
mėgėjai su
savo vadovais. Meno mėgėjų būreliui
vadovavo Vytenis Čyvas iš Cleveland© ir
Rusnė Vaitkutė iš Washington©. Mėgs
tantieji gamtą sudarė gamtos būrelį su
Vaidotu Vaičiūnu, iš Toronto, priešakyje.
Radijo valandėlėmis rūpinosi Rita Čepulytė iš New Yorko. Kaip suredaguoti laik
raštėlį ir tvarkyti jo leidimą rodė Jurgis
Oniūnas, išraiškos šokio mėgėjai daug ko

dingdavo iki sekančio skambučio. Atvažia
vusiam svečiui galėjo susidaryti įspūdis,
kad stovykloje visai nėra stovyklautojų.
Visi lyg sulenda į savo urvus ir ten kažin
ką veikia iki ateina laikas keisti užsiėmi
mą ir griebtis sekančio programos punk
to. Šiais metais Neringos moksleivių ateiti
ninkų stovykla pasižymėjo programos įvairumu. Kelios dienos buvo praleistos pa
gal praėjusių stovyklų tradiciją su pa
skaitininku ir būrelių diskusijomis po to;
su bendra sporto valanda, kurios metu vi
si galėjo žaisti žaidimus taip, kaip kas iš
manė, su bendru maudymus!, dainavimu

naujo ir gražaus galėjo išmokti iš savo va
dovės Reginos Kryžanauskaitės, pamėgusios šią meno šaką. Skambinti gitaromis
mokė šios muzikos specialistai Antanas Giniotis ir Ramūnas Underys muzikos mė
gėjų būrelyje. Pagaliau buvo galima iš
mokti taisyklingai plauti iš Gintaro Aukš
tuolio, iš Indianos, kuris vadovavo plauki
mo būreliui.
Suskambus varpui,
stovyklautojai
trumpai susirinkdavo aikštėje ir vėl pra-

ir užsiėmimų būreliais. Skirtumą šioje
stovykloje sudarė tai, kad kiekvienas sto
vyklautojas turėjo progos pereiti per vi
sus užsiėmimus bei pamokas, o ne tenkin
tis tiktai savo vienu pasirinktu užsiėmi
mu. Savo ypatingą susidomėjimą kuriuo
nors dalyku galėjo patenkinti valandoje,
skirtoje užsiėmimų būreliams, bet visą ki
tą dienos laiką praleido, eidamas iš vie
nos pamokos į pamoką, kurios truko 45
minutes. Tos pamokos buvo įvairios: me247
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nas, tautiniai šokiai, skulptūra, lietuviš
kų reikalų būrelis, kuriame Jurgis Oniūnas karštai diskutavo politikos bei kitais
aktualiais lietuvių gyvenimo klausimais.
Ideologijos būrelyje Gabija Juozapavičiūtė,
o retkarčiais Eugenijus Girdauskas ir ku
nigas Staškevičius nagrinėjo Šalkauskio
ideologiją ir įvairiausius šių dienų gyveni
mo keliamus klausimus. Pvz., koks yra
skirtumas tarp inteligento ir intelektualo,
kas yra nihilizmas, egzistencializmas, pa
saulėžiūra, ir t. t. Stovyklautojus nustebi
no Šalkauskio idėjų aktualumas
šian
dienai. Pavyzdžiui, iš diskusijų apie Šal
kauskio pažiūrą į moteris išsivystė disku
sijos apie “Women’s Liberation”, ir mes ra
dome, kad Šalkauskio mintys kartais
priešinasi, o kartais palaiko šį sąjūdį. Taip

pat buvo ir diskusijų būrelis, vedamas
seselės Ignės, kuriame ji kalbėjo apie bręs
tantį jaunuolį ir jo problemas šeimoje, o
taip pat ir įvairiais kitais klausimais, ku
rie tik buvo įdomūs. Plaukti visus mokė
Gintaras, o gamtos pamokas dėstė Vaido
tas, kurių metu jis mokė, kaip išlikti gy
vam, vienam paklydus miške, vedė stovyk
lautojus grybauti, iškylauti ir t. t. Skulp
tūros mokė Antanas Giniotis, tautinius šo
kius Elenutė Razgaitytė. Dainavimą ir šo
kius kartais net po septynias valandas į
dieną akordeonu lydėjo Antanas Razgaitis
iš Cleveland©. Dainavimo pamokas prave
dė Laima Gustainytė ir Ramūnas Underys. Jiems buvo gera proga išmokyti sto
vyklautojus dainuoti keliais balsais. Tai
ypač patiko mūsų vyresniems berniukams,
kurie netrukus visur pradėjo dainuoti bo
sais ir tenorais. Kad būtų įvairiau, retkar
čiais būdavo ir kitokios pamokos, pvz.
rankdarbiai berniukams ir mergaitėms.
Tuo būdu visi vadovai buvo įjungti į darbą,
nors jų buvo ir gana daug. Stovyklauto
jai taip pat buvo patenkinti, kadangi jie vi
są dieną buvo užimti ir nebuvo nuobodu,
nes kiekviena pamoka vis būdavo kitokia.
Kartais vyresniuosius berniukus vež
davo per sporto pamokas į miestelį, kur
buvo geresnės krepšinio aikštės. Stovykla
dažnai lošdavo prieš vadovybę tinklinio,
krepšinio bei “softball” rungtynėse. Spor-
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to metu buvo treneruojamasi rungtynėms
sporto šventei — buvo mokoma bėgti, loš
ti tinklinį ir t. t. Berniukai taip pat turėjo
progos lošti “water polo” žaidimus.
Stovyklos metu Jurgis Oniūnas kalbė
jo apie Pax Romana organizaciją ir SAS
vietą joje. Taip pat papasakojo apie savo
kelionę per Europą po Pax Romana suva
žiavimo. Atvažiavo ir kun. Yla ir skaitė
paskaitą apie sąmonę, pasąmonę ir sąžinę.
Jo paskaitos mintys siejosi su seselės Ignės mintimis, kurias ji pateikė kalbėdama
apie jaunuolio brendimą. Kun. Yla lietė
apsisprendimo klausimą nuo pat jaunys
tės dienų ir tas aplinkybes, kurios paska
tina vienaip ar kitaip apsispręsti. Buvo
progos ir MAS centro valdybos pirm. E.
Girdauskui pakalbėti apie sąjungą ir pačią
centro valdybą. Tuo būdu jis supažindino
sąjungos narius su darbu, kuris vyksta
užkulisiuose visų stovyklų bei kursų. Apie
bažnyčią kalbėjo kun. Staškevičius. Iš jo

paskaitos kilo diskusijos apie Katalikišką
ją Bendriją ir autoritetą bažnyčioje, apie
idealią Katalikišką Bendriją ir t. t. Ir šiais
metais sutiko atvažiuoti inž. Antanas Sa
balis kalbėti apie ateitininkų gyvąją dva
sią ir jos stoką mūsuose. Savo paskaitoje
A. Sabalis apibūdino keturias gyvosios
dvasios savybes: 1) idealo meilę, t. y.,
aukštesnių idealų siekimą, 2) dorinį jaut
rumą, t. y., teisingą sąžinę, pagal kurią
žmogus gali atpažinti gėrį ir blogį, 3) pro
tinį gyvenimą, t. y., visa kuo domėjimąsi,
ir 4) pasiryžimą veikti. Po paskaitos sto
vyklautojai turėjo pagal šiuos
keturis
punktus pasisakyti, kiek stovykloje yra
gyvosios dvasios. A. Sabalis vėliau taip pat
papasakojo apie antrąjį pasaulio jaunimo
kongresą ir ateitininkų rolę jį ruošiant.
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Kadangi stovyklavome kalnuose, turė
jome progos išvažiuoti iškylai į Mount
Snow. Tenai vasaros metu čiuožėme, plau
kėme šiltame baseino vandenyje ir kėlėmės
į kalną gondolomis “chairlifts”. Drąses
nieji kopė į kalną arba grįžo žemyn pėsti.
Tai truko jiems valandą su viršum einant
be sustojimo.
Stovyklos vakarai taip pat buvo labai
įdomūs. Buvo susipažinimo linksmavakaris, per kurį visi įsijungė į įvairius gru
pinius šokius ir dainas bei žaidimus. Se
kantis vakaras buvo laužas, kurio tema
buvo pamokomos paskaitos bei patarlės.
Per pasirodymus išryškėjo, kad vadovams
reikia daug patarimų iš stovyklautojų. O
tokių patarimų jie gavo nemažai. Po to bu
vo susikaupimo vakaras. Ėjome procecijoje į beržų šventyklą, kuri, žvakėmis ap
šviesta, tamsią naktį atrodė nepaprastai
gražiai. Balta beržų žievė ir žvakių lieps
na sudarė paslaptingą, pakilią, kartu ir
ramią vakaro nuotaiką. Stovykla taip pat
turėjo progos išgirsti MacArthur šeimą,
kuri padainavo Amerikos tikrąsias liau
dies dainas. Tai yra šeima, gyvenanti kal
nuose, netoli seselių stovyklos. Jie renka
įvairiausias liaudies dainas, tai ir mes
jiems padainavom savo dainų, kurias jie įrekordavo. Stovyklautojams labai pra
šant, pavyko išsikovoti ir šokius pirmąją
savaitę. Visi mielai įsijungė ir labai links

mai praleido laiką po ilgos įtempto darbo
dienos. Po žygio per kalnus turėjome fil
mą “Louisiana Story” ir po 18 mylių ko
pimo aukštyn ir žemyn kalnais buvo la
bai malonu pasilsėti. Sekantis vakaras bu
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vo vėl laužas, kurio tema šį sykį buvo či
gonai. Laužas buvo prie vandens, kuriuo,
žvakėmis apšvietę kelią, atplaukė vyriau
si čigonai muzikantai ir šokėjai. Stovyk
lautojai išpildė vaidinimėlius apie čigo
nus. Ypatingai įdomu buvo išgirsti pasa
ką apie tai, kaip čigonai atsirado žemėje,
kaip jie nukrito iš dangaus ir kodėl jie iki šios dienos amžinai keliauja po pasaulį.
Buvo ir talentų vakaras, kurį labai paį
vairino mįslių spėjimas tarp pasirodymų
ir pasakų sakymo konkursų. Turėjome
dar vieną susikaupimo vakarą su tautine
tema. Stovykla ėjo kryžiaus keliais iki pa
statyto aukuro miške, kur meldėsi stovyk
lautojų sukurtomis maldomis.
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Prieš pat stovyklos užbaigimą spėjome
dar į juostelę įrašyti stovyklos dainų su
sveikinimu vysk. Antanui Deksniui. Tiki
mės, kad juostelė netrukus bus išsiųsta ir
net perduota per Vatikano radiją į Lietu
vą. Po įrekordavimo sekė paskutinysis vė
liavų nuleidimas ir stovyklos uždarymas.
Be įvairių kitų atžymėjimų, PLB skirtus
sidabro medalius už lietuviškumą laimėjo
brolis ir sesuo Tomas ir Liucija Savickai
iš Worcester, Mass. Vėliavoms nusileidus
visi su ašaromis akyse atsisveikino iki
sekančios vasaros.
Aplamai paėmus, stovykla Neringoje
ypač pasisekė savo programos įvairumu.
Tačiau pasigesta daugiau paskaitų ir pa
siruošimo ideologinėje programos dalyje.
Tikrai tikimės, kad sekančią vasarą Nerin
gos ateitininkų stovykla susilauks dau
giau rytinio pakraščio jaunimo, negu šiais
metais.
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Linksmai nusiteikę stovyklautojai.

KALIFORNIJOS MOKSLEIVIŲ

ATEITININKŲ STOVYKLA

Pasivaikščiojimas Califomijos miškuose.
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Naują draugą radus.

Sporto aikštėje.

Vakarui atėjus: laiškas į namus.
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VADOVŲ KURSAI

WASAGOJE

DALIA GRAJAUSKAITĖ

Rugsėjo 18-19 d. įvyko jaunučių ir
jaunių globėjų kursai Wasagos stovyklo
je. Jau iš pat šeštadienio ryto pradėjo
jaunimas atvažiuoti iš Hamiltono, Toron
to ir Detroito. Vieni jau daug metų va
dovauja, kiti tik neseniai pradėję, o dar
kiti tik šiemet ims dirbti su jaunučiais ar
ba jauniais, bet visi pilni energijos ir noro
ką naujo išmokti.
Kai jau visi suvažiavo ir apžiūrėjo sto
vyklavietę, pradėjome rimtą kursų dalį.
Sukalbėjus maldą, p. Gudinskienė prista
tė visus asmenis, kurie kursuose dalyvau
ja. Iš viso į šiuos kursus suvažiavo apie
26 asmenys.
Pirmiausia mums kalbėjo p. Čepaitie
nė iš Toronto tema: Ko vaikai nori iš
vadovų. Jos kalba buvo labai įdomi, nes
ji davė konkrečių minčių, kaip vadovas
gali prie vaikų prieiti. Svarbiausia, vado
vas turi vaikus mylėti, nes su meile vaikus
gali geriau suprasti, įvertinti ir užjausti.
Vadovas turi būti draugas, bet tuo pa
čiu būti autoritetu; o tai yra sunku pa
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daryti. Jis turėtų vadinti vaikus vardais,
o ne “tu” ar “jis”. Vaikas tada jaučiasi tik
ru kuopos nariu. Vadovui reikia kantry
bės išklausyti, ką vaikai pasakoja, ir at
sakyti į jų klausimus aiškiai ir teisingai.
Reikia prisiminti įvairias progas, kurios
vaikui turi daug reikšmės, pvz. gimtadie
nį, Kalėdas, t. t. Vadovas visada turi susi
rinkimui pasiruošti iš anksto, pramaty
damas visą dienotvarkę. Vaikai tuojau
pajunta, kad vadovas nėra susirinkimui
pasiruošęs ir tik bando ant greitųjų ką
nors sugalvoti.
Po vakarienės įvertinome temas, pa
ruoštas Hamiltono jaunučių komisijos, ku
rios skirtos jauniams diskutuoti per susi
rinkimus. Šios temos buvo tokios: Katali
kas šiandien, lietuviška parapija ir mes,
artimo meilė, drąsumas, pareiga savo tė
vams, vienuolių ir kunigų reikalingumas.
Sutarėme, kad kai kurias šias temas bū
tų galima jaunučiams pristatyti lengvesne
forma.
Baigę diskusijas, ėjome į laužą, kur il
gai linksminomės ir dainavome. Buvo la
bai smagu, tik negerai, kad reikėjo anksti
sekmadienio rytą keltis.
Kėlėmės 8 valandą ryto ir valgėme
pusryčius, pusiau miegodami.
Pavalgę
pusryčius, tuojau vėl ėjome prie darbo. Iš
mūsų buvo pareikalauta ką nors sugal
voti. Mums seselė Dalia davė uždavinį:
kaip mes, vadovai, kalbėtume su vaikais
apie ateitininkų principus arba kitomis
temomis. Buvome suskirstyti į grupes ir
turėjome sukurti vaidinimą, dainą arba
žaidimą duota tema. Kai parodėme viską,
ką buvome sugalvoję, patys stebėjomės,
kiek daug buvo rasta įdomių ir naujų ke
lių ir priėjimų.
Dabar jau žinojome, ko vaikai nori iš
vadovų, kokiomis temomis kalbėti, bet
dar nežinojome, kaip susirinkimą praves
ti. Tačiau ir tai netrukus pasidarė aiš
ku. Ponia Damušienė iš Detroito
su
Kardės Vaselkaitytės pagalba
pravedė
“pavyzdingą susirinkimą” su jaunučiais,
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kurie buvo atvažiavę iš Hamiltono. Su
sirinkimo tema buvo ruduo. Pirmiausia
susirinkimo vadovės pasikalbėjo su vai
kais, juos klausdamos įvairių dalykų. Vai
kai iš karto buvo truputį nedrąsūs, bet
tuojau pradėjo į klausimus atsakinėti ir
apie rudenį kalbėtis. Paskui jie išklausė
eilėraštį, kūrė paveikslus,
žaidė žaidi
mus ir net išmoko apie rudenį dainelę.
Susirinkimas buvo labai organizuotas ir
vaikams labai patiko.
Pasisėmę daug naujų žinių, ruošėmės
Šv. Mišiom su intencija paprašyti Kristų,
kad ir mums metų bėgyje viskas taip ge
rai sektųsi. Po Šv. Mišių pavalgėme pie
tus ir tuojau visi skirstėmės namo. Per
metus dirbsime su jauniais ir jaunučiais
ir gal už metų vėl į kursus susirinksime
pasidalinti įspūdžiais apie mūsų darbo pa
sisekimus ir nepasisekimus. Esame dėkin
gi p. Gudinskienei už šių kursų suruoši
mą.

Laisva buvo Lietuva
Kaip paukštėj skraidanti aukštai,
Bet atėjo priešai,
Kaip baisi audra,
Ir užėmė Lietuvą, —
Ir ji nebuvo laisva.
Bet mes žinom,
Kad Lietuva vėl bus laisva,
Kaip paukštė iškils aukštaiMes turim už ją kovoti,
Kaip senovės lietuviai narsiai,
Ir laukti laisvės dienos.
Danutė Norvilaitė (12 m.)
Brooklyn, N. Y.

SAULĖ

Gaivinanti šviesa,
Miela karštuma,
Stebuklingas spinduliukas,
Gaivinantis šviesuliukas.
Gyvenimo džiaugsme,
Nepalik manęs...
Kas man bus be tavęs?
Neužmiršk manęs.
Gyvenimo šviesa,
Graži ir karšta —
Lyg įdomi taika,
Atgaivink mano sielą.

Meilę atneši,
Jautrumą duodi —
Pas tave aš noriu būti,
Saugok mane kaip savo vaikelį.

Kristina Urbonaitė (11} m.)
Kolumbija, Pietų Amerika
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Keletas definicijų

Jaunas sendraugis—atsibastėlis, kuris ne
mėgsta būti narių sąrašuose, bet mėgsta
klausytis paskaitų apie women’s lib. Jis nė
ra tikras, ar yra lietuvis, bet labai mėgsta
ticky-tacky.

Pusamžis sendraugis — veiklus narys, ku
ris daug dirbo ir dar daugiau pešėsi. Jis
tiek prisidirbo, kad nebenori dirbti. Jam
kliūna iš visur. Vieni jį kaltina, kam dir
bo, kiti jį kaltina, kad jis nieko nepadarė.

® M?

Senesnis sendraugis — tas, kuris nepailsta
ir dirba. Jis yra geriausias kalbėtojas iš vi
sų — jis gali kalbėti valandas.

Studentas — ten, iš kur atėjai, pradingo,
ten, kur eini, niekad nebuvo, o ten, kur
esi, yra negerai, nebent iš ten gali išvyk
ti.

Moksleivis — pilnai subrendęs žmogus,
kuriam nereikia jokių patarimų.

Jaunutis — palyginti yra inteligentiškiau
sias ateitininkas: mat jo žodingumas pri
lygsta Spiro A., nes jis žino tokius žodžius
kaip inteligentiškumas, visuomeniškumas
ir t. t.

Suvažiavimas — drive in, kur suvažiuoja
dalyviai iš įvairių miestų.

Susirinkimas — didesnis žmonių būrys,
kur vienas kalba ir bent vienas klauso.
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Nota bene “ylos generacijai”: sakoma,
kad ylos maiše nepaslėpsi. Turbūt, visi
žinote, kad yla maiše visuomet pradu
ria skylę, kaip ją maiše beįdėsi. Perspėjam, kad mūsų sviete yra ir taip nemažai
skylių, o daugiau tikrai nereikia. Tad ži
nokitės... (Laukiam pasisakymų šios di
džios dilemos klausimu.)

Čikagoje įvyko “Tyliosios Meno Darbų
Varžytynės.” Mum neaišku, kodėl jos bu
vo tyliosios. Argi rengėjai bijojo, kad pa
veikslai prašneks ir apie save tiesą pasa
kys?
Alvudas aktyviai kovoja už kiekvieno
lietuvio gyvybę —sveikatą. Nors užjau
čiame jų veiklą, mes su jais nesutinkam
iš principo. Mum atrodo, kad yra neman
dagu atimti žmogui laisvę pasirinkti pa
čiam tinkamiausią mirties formą, ar tai
būtų nuo lašinių valgymo, tabako, alko
holio, svoriui numesti tablečių ar muilo
be fosfatų.

35
U. S. POSTAL SERVICE

SEE INSTRUCTIONS

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

ON PAGE 2 (REVERSE)

(Act ofAugust 12,1970: Section 3685. Title 39. United States Code)

TItle

1.

■

2. DATE OF FILING

of PUBLICATION

ATEITIS

NOVEMBER 17, 1971

3, FREQUENCY OF ISSUE

MONTHLY, EXCEPT JULY AND AUGUST
4. LOCATION OF KNOWN OFFICE OF PUBLICATION (Street, city, county, state, ZIP code) /Not printers)

7235 S. SACRAMENTO AVE.
6. location OF

7235 S.

ė.

CHICAGO,

ILLINOIS 60629

The HEADQUARTERS OR GENERAL BUSINESS OFFICES OF THE
SACRAMENTO AVE. CHICAGO,

PUBLISHERS (Not printers)

ILLINOIS 60629

NAMES ANO ADDRESSES OF PUBLISHER, EDITOR, AND MANAGING EDITOR

PUBLISHER (Name and address)

THE LITHUANIAN CATHOLIC YOUTH ASSOCIATION, 24 MAYNARD AVE., TORONTO 3, ONTARIO CANADA
EDITOR (Name and address)

ALGIS NORVILAS

7121 S. FRANCISCO AVE. CHICAGO,

MANAGER EDITOR (Name and address)
JUOZAS POLĮKAITIS
7235 S. SACRAMENTO AVE

ILLINOIS 60629

T

CHICAGO,

ILLINOIS 60629

7. OWNER (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of

stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock

indiMual owners must be given. If owned by a partnership or oik..

not owned by a corporation, ths names and addresses of the

Unincorporated firm, Its name and address, as well as that of each

individual must be gi ven.)
NAME

ADDRESS.

24 MAYNARD AVE. TORONTO 3, ONTARIO, CANADA

THE LITHUANIAN CATHOLIC YOUTH

ASSOCIATION
8. KNOWN BONDHOLDERS, MORTGAGEES, AND OTHER SECURITY HOLDERS OWNING OR HOLDING 1 PERCENT OR MORE OF
TOTAL AMOUNT OF BONDS, MORTGAGES OR OTHER SECURITIES (If there are none, so state)
NAME
ADDRESS

’ NONE

9. FOR OPTIONAL COMPLETION BY PUBLISHERS MAILING AT THE REGULAR RATES (Section 132.121, Portal Service Manual)

39 U. S. C. 3626 provider In pertinent part: "No perron who would have been entitled to mall mattar under former taction 4369 of thlt title
thall mall tuch mattar at tha ratat provided undar thlt tubtaction ūnlatt ba flirt annually with the Portal Service a writtan raquatt for
parminion to mall matter at such rates."

In accordance with the provisions of this statute, 1 hereby request permission to mall the publication named In Item 1 at the reduced postage
rates presently authorized by 39 U. S. C. 3626.
(Signature end title of editor, publisher, business manager, or owner)

10. FOR COMPLETION BY NONPROFIT ORGANIZATIONS AUTHORIZED TO MAIL AT SPĖČIAL-RATES (Section 132J22, PostalManual)

(Check one)
The purpoae, function, and nonprofit atatur of thia
organization and tha exempt rtatur for Faderc
Income tax purpoeaa

—Have not changed
"during preceding
12 montha

11. EXTENT AND NATURE OF CIRCULATION

A. TOTAL NO. COPIES PRINTED (Net Press Run)

j—. Hava changed during
*—* preceding 12 month*

AVERAGE NO. COPIES
EACH ISSUE DURING
PRECEDING 12 MONTHS

(If changed, publisher must
submit explanation ofchange
with this statement.)

ACTUAL NUMBER OF COPIES OF
SINGLE ISSUE PUBLISHED NEAR
EST TO FILING DATE

1,300

.1,300

0

0

1,047

1,052

c. TOTAL PAID CIRCULATION

1,047

1,052

D. FREE DISTRIBUTION BY MAIL, CARRIER OR OTHER MEANS
1. SAMPLES, COMPLIMENTARY, ANO OTHER FREE COPIES

,

100

100

0

0

1,147

1,152

153

148

1,300

1,300

0. PAID CIRCULATION
1. SALES THROUGH DEALERS AND CARRIERS, STREET
VENDORS AND COUNTER SALES
2. MAIL SUBSCRIPTIONS

2. COPIES DISTRIBUTED TO NEWS AGENTS, BUT NOT SOLD

E. TOTAL DISTRIBUTION (Sum of CandD)
F. OFFICE USE, LEFT-OVER, UNACCOUNTED, SPOILED AFTER
PRINTING

G. TOTAL (Sum of E A F-should equal net press run shown in A)

(Signatm of editor, publis^^ •jobless manager, or owner)

I certify that the statements made by me above are correct and complete.

PS Form

3526

July 1971

36

ALp(LKA)1786
1971, Nr.8

