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ATSISVEIKINANT

Jau treti metai, kai “Ateitis” leidžiama 
Chicagoje. Tame laiko tarpe teko daug patirti 
— ir entuziazmo bendrame darbe, ir nusivyli
mo, medžiagai laiku neatėjus, net ir sunkumų, 
staigiai praretėjus redakcijos kolektyvui. Tačiau 
dabar jau esame visa tai primiršę ir tik džiau
giamės, kad ištesėjome. O ištesėjome todėl, kad 
ateitininkuose netrūksta geros valios žmonių. 
Keletą iš jų kaip tik ir norime suminėti, nes be 
jų pagalbos vargiai būtumėme apsiėję. Esame 
labai dėkingi p. Alinai Skrupskelienei už lietu
vių kalbos patikrinimą paskutiniuose penkiuo
se “Ateities” numeriuose. Taip pat esame dė
kingi ir Danguolei Stončiūtei už paskutinių 
keturių “Ateities” numerių sulaužymą. Jos at
liktas darbas visus stebino ir žavėjo.

Su viltimi dabar perduodame “Ateiti” nau
jam redakcijos kolektyvui, vadovaujamam kun. 
Jono Staškevičiaus ir sudarytam pirmą syki 
Toronte, Kanadoje. Linkime jam gilaus darbo 
supratimo, gaivios vaizduotės ir negęstančio už
sidegimo.

“Ateities” redakcija
Chicago, Illinois

Al.Cll.IS
VILI SN AC C? NfiM M?.C. .DOB: lOTiKA
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STASYS ŠALKAUSKIS

1886. V. 16 — 1941. XII. 4

Jau sukanka trisdešimt metų nuo Sta
sio Šalkauskio mirties. Ta proga norime, 
kad ir trumpai, šį taurų ir kilnų žmogų 
prisiminti.

Stasys Šalkauskis buvo filosofas. Jis 
filosofija pradėjo domėtis, dar studijuo
damas teisę Maskvos universitete 1905- 
1911 metais. Tame tarpe jį ypač sužavėjo 
garsus rusų mąstytojas Vladimiras So
lovjovas, kuris pasižymėjo plačia rytie
tiška mistika ir giliu krikščionybės pa
žinimu. Po studijų Maskvos universitete, 
Stasys Šalkauskis trumpai dirbo kaip tei
sininkas tolimoje Azijoje. Tačiau 1915 
metais jis visai atsidavė filosofijos stu
dijoms Friburgo universitete, Šveicarijo
je, kur susipažino su tomistine filosofija. 
Tad savo filosofiniame kelyje Stasys Šal
kauskis susidūrė ir su rytietiška ir su 
vakarietiška filosofine sistema; abi šios 
sistemos jam turėjo įtakos. Dar būdamas 
Friburge, Šalkauskis paskelbė įdomią teo
riją, kad reikia rytų ir vakarų kultūrą 
suvesti į sintezę. Šią sintezę sukurti, jo 
manymu, yra pakviesta, ant rytų ir vaka
rų pasaulio ribos stovinti, lietuvių tauta. 
Grįžęs 1920 metais į Lietuvą, Stasys Šal

kauskis netrukus pradėjo dėstyti filoso
fiją ir pedagogiką Vytauto Didžiojo uni
versitete. Dėstymo darbas tęsėsi beveik 
iki pat jo mirties 1941 metais.

Jaunimas Stasį Šalkauskį pažįsta kaip 
ateitininkų ideologijos kūrėją. Šios ideo
logijos pagrindinę dalį sudaro gerai ži
nomi penki principai: katalikiškumas, 
tautiškumas, visuomeniškumas, inteligen
tiškumas ir šeimiškumas. Kas yra šie 
principai? Tai pamatiniai stulpai, ant 
kurių ateitininkas yra kviečiamas statyti 
savo gyvenimą. Viena prasme, šie princi
pai yra labai bendri, nes jie aprėpia visą 
gyvenimą, pradedant religine praktika ir 
baigiant visuomenine veikla. Tačiau kita 
prasme, jie yra ir konkretūs, nes kiekvie
nas principas nurodo gyvenimo sritį, ku
rioje ateitininkas turėtų sąmoningai 
reikštis. Statydamas savo gyvenimą ant 
šių principų, ateitininkas siekia kartu ir 
bendruomeninio ir asmeninio tobulumo.

Tačiau Stasys Šalkauskis nepasiten
kino pamatų sudarymu. Jis suprato, kad, 
statant gyvenimą, reikia ir vidinės ug
nies, kuri degtų nuolatinio tobulėjimo
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troškimu. Ši ugnis, tai gyvoji dvasia, ku
rią kiekvienas ateitininkas yra pakviestas 
savyje sukurti. Ją įgauname, perkeisda- 
mi jaunatvės dvasią — tą gilų ir jautrų 
dvasios stovį, kurį visi išgyvename jau
nystės amžiuje — į pastovų dvasinį ir 
dorinį nusiteikimą. Sukūręs savyje gyvą
ją dvasią, ateitininkas yra pasiruošęs gy
venime siekti tobulumo, nes jis nuolatos 
bus gaivinamas gyvosios dvasios ypaty
bių: idealo meilės, dorinio jautrumo, pro
tinio gyvumo, optimizmo ir pasiryžimo 
nuolat tobulėti.

Pažvelgus į Stasio Šalkauskio ideolo
gijos visumą, į principus ir gyvąją dva
sią, reikia stebėtis jo žavia gyvenimo sin
teze. Jis gyvenimo nesuprato vienašališ
kai — vien tik kaip principų sistemą, ku
ria žmogus gyvena, ar kaip dvasinį nu
sistatymą, kuris gyvenimui vadovauja. 
Tobulas gyvenimas yra abiejų šių polių 
junginys. Tai siekimas idealų principinė
se gyvenimo srityse su nuolatiniu dvasi
nės jaunatvės gaivumu. Tai kelias į aukš
tybes, į pilnutinę asmenybę.

Esame daugiausia pratę girdėti apie 
principus, o ne apie gyvąją dvasią. Ta
čiau, norint pilnai suprasti Stasio Šal
kauskio ateitininkų ideologiją, reikia įsi
jausti ne vien į principus, bet ir į gyvosios 
dvasios sąvoką. Tik tada bus galima su
prasti, kad ateitininkų ideologija nėra ko
kia suakmenėjusi sistema, o kvietimas į 
tobulą gyvenimą. Ypač šiuo metu svarbu 
iškelti gyvosios dvasios reikšmę. Daug 
girdime apie bevardę meilę, daug matome 
moralinio pasipiktinimo, tačiau retai ši 
jaunatvės dvasia yra perkeičiama į do
rinę vertybę. Daug dažniau ji išvirsta vie
nokiu ar kitokiu psichologiniu komplek
su, kuris žmogų neatlaidžiai kamuoja ir 
užskleidžia savų problemų rate. Gi Stasiui 
Šalkauskiui gyvoji dvasia yra vidinis at
sivėrimas idealams, kurie spinduliuoja 
Amžinąja Šviesa.

IDEALO MEILĖ

“Žmogus gali neturėti aukštųjų idealų, 
kuriems tarnautų nesuinteresuotu būdu; 
bet tuomet jis turės žemesnių ar net že
miausių idealų, kuriems tarnaus suintere
suotu vergišku būdu. Žmogus, abejingas 
tiesos, gėrio, grožio, šventumo idealams, 
neišvengiamai vergaus geiduliams. Taigi 
turėti aukštąjį idealą reiškia ne tik teo
riškai pripažinti jo vertę, bet ir jam nesu
interesuotai tarnauti. Žmogus, kuris tik 
žodžiais pripažįsta aukštuosius idealus, 
bet nėra linkęs nieko padaryti jų laimėji
mui gyvenime, faktiškai jokių aukštųjų 
idealų neturi. Jo idealai yra negyvi: tai 
tušti garsai be realaus turinio. Idealų 
pripažinimas turi būti organiškai susijęs 
su jų branginimu, su atsidėjimu jiems, su 
jų realizavimu, žodžiu tariant, turi būti 
susijęs su veiksminga ir konkrečia meile.

Idealo meilė iš tikrųjų yra ne kas kita, 
kaip pastovus jo laikymas savo dvasioje ir 
nesuinteresuotas tarnavimas jo naudai. 
Tai geidimas jo laimėjimo, nuoširdus jam 
atsidėjimas, entuziastiškas jo gerbimas, 
nenuilstama kova ir didžiadvasiškas jam 
aukojimasis. Kai širdis visomis savo jėgo
mis linksta į idealą, juo gyvena ir jame 
randa pasimėgimą, galima kalbėti apie 
idealo meilę.

Suprantama savaime, kiek reikia idea
linio jautrumo tai idealo meilei, bet kas 
daugiau už jaunatvę turi to jautrumo iš 
savo prigimties? Todėl svarbu neprarasti 
to jautrumo, to nuoširdaus nusiteikimo, 
kai jis ateina, kaip sakyta, dovana!” (A- 
teitininkų ideologija, 1954, p. 282 - 283).
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Šelmiškumo

Principą

Svarstant
ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS

Dar prieš keturiasdešimts su viršum 
metų Stasys Šalkauskis rašė: “Ateitinin
kas yra įsitikinęs, kad dvasinis lietuvių 
tautos atgimimas tegali įgyti tvirtų tradi
cijų ir pastovių pagrindų tik per krikščio
niškąją šeimą, kur tėvai pasireikštų pri
gimtojo, kultūrinio ir religinio pašaukimo 
pilnumoje.” Ta prasme ateitininkas priva
lo gerai suprasti ir gerbti krikščioniško
sios šeimos idealą ir, ryždamasis sudary
ti šeimą, turi taip pasiruošti prie šeimos 
gyvenimo doriniu, pedagoginiu ir kitais 
atžvilgiais, kad jo šeima atsakytų visiems 
inteligentiškumo reikalavimams (Ateiti
ninkų Ideologija, psl. 113).

Jau išeivijoje, Mykolas Krupavičius 
pakartotinai pabrėžė, kad krikščioniškoji 
moralė, ypač šeimos moralė, tautai ir tau
tybei palaikyti yra viena iš pagrindinių 
atramų. Jo teigimu “šeima išeivijoje yra 
vienintelė lietuvybės šventykla. Ji turi 
atstoti visus kitus veiksnius ir nugalėti vi
sas tautinę dvasią alinančias priežastis. 
Jei šeima apsileis ar sąmoningai pasuks į 
klystkelius, lietuvybei nepasiliks jokios at
sparos ir tautinės mirties dalgis nušienaus 
visą, kas lietuviška, be jokio sunkumo ir 
kliūčių” (Lietuviškoji Išeivija, psl. 54).

Ateitininkų Federacijos Nepaprastoje 
Konferencijoje (1963 metais) pabrėžta, 
kad lietuviškos katalikiškos šeimos išauk
lėjimas yra pirminis ir svarbiausias atei
tininko uždavinys. Juozas Girnius savo 
knygoje Idealas ir Laikas pastebi, kad gi
liausia prasme ateitininkų organizacijoje 
sudarome idėjinę šeimą. Kalbėdamas apie 
idėjinį broliškumą, jis metė mintį, kad 
mūsų organizacija sudaro idėjinius na
mus, kuriuose visi esame broliai. Visuo
meniškumas savo pačių tarpe ir reiškia 
tikrą broliškumą.

Trečiajame Kultūros Kongrese (1967 
metais) J. Masilionis, remdamasis anketi
niais daviniais, priėjo išvadą, kad pagrin
dinis lietuvybės šaltinis yra šeima. Sekci
jos nutarimuose buvo konstatuota, kad 
“tolimesniam lietuviško auklėjimo puose-
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Įėjimui yra būtina siekti didesnės atramos 
šeimoje, teikiant daugiau informacijų jau
noms šeimoms tautinio auklėjimo meto
dikos klausimais.”

Iš to, kas iki šiol pasakyta, galima 
matyti, kad pradžioje šeimiškumo prin
cipas buvo gan siaurai suprastas. Jis prasi
dėjo ir paliko biologinės šeimos rėmuose. 
Girnius jau kalbėjo apie idėjinę šeimą,

Gyvenimas pavargusiu pirštu, ro
do, kad šeimiškumo principo suaktu
alinimas tebėra būtinas. Ateitininkų sky
rybos, tautiniai ir religiniai mišrių šeimų 
sudarymas, vaikų auklėjimo rūpesčiai ir 
apsileidimas, nuolatinė moksleivių globė
jų stoka, minimalinės pagarbos vyresnie
siems stoka, kartų trintis ir t.t., implikuo
ja, kad šeimiškumo principas tebėra po-

tuo atverdamas duris naujam pokalbiui 
apie patį šeimiškumo principą. Vie
naip ar kitaip žiūrint, reikia manyt, kad 
visi principiškai paremiame šias nuomo
nes ir deklaracijas. Bėda tik, kad čia ne
retai ir sustojame, nors šeimiškumo 
principas įrašytas tarp penkių principų. 
Jeigu “Ateityje” spausdinti straipsniai per 
paskutinius dvidešimts metų kiek atspin
di mūsų domėjimąsi šeimiškumo princi
pu, tai galima netik teigti, bet ir doku
mentuoti, kad juo mažiausia rūpintasi. 
Rodos, nė viena sąjunga šeimiškumo 
nepasirinkusi metine tema. Tuo tarpu kiti 
principai buvo gal net per daug išgvil
denti. Tiesa, prieš porą metų Ateitinin
kų Federacijai atkreipus dėmesį į ateiti
ninkų šeimos sąvoką, ir moksleivių ir stu
dentų sąjungos pozityviai reagavo. Vyku
siuose kursuose bei stovyklose šeimišku
mo principas buvo priimtas pilnateisiu 
nariu.

sūniu (nors nebepaliktas našlaičiu). Ne
atrodytų, kad ateitininkai pasižymi ir i- 
dėjiniu šeimiškumu (broliškumu), nes 
esame vadinami ir nedraugiškais, ir šal
tais, ir oficialiais. Tuo pačiu reikia pridur
ti, kad ši yda kitur ne rečiau pasitaiko ir 
nebeatrodo, kad ta prasme išsiskirtume iš 
kitų sambūrių. Nenorima teigti, kad visos 
organizacinės ir gyvenimo negerovės 
dings, šeimiškumo principu susidomėjus, 
tačiau tikima, kad atsikreipimas į jį liks 
pozityviu žingsniu.

PRIKLAUSOME PENKIOMS
ŠEIMOMS

Susirinkote ideologiniam pasigilini- 
mui, minties puotai. Tikimasi, kad kursai
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praturtins ideologinį sąmoningumą. Pasi
rinkote ateitininkų šeimą. Padarėte pras
mingą žingsnį. Manoji, virš trisdešimts 
metų karta, priima jus išskėstomis ranko
mis savo tarpan ne kaip svečius ir vieš
nias, bet kaip brolius ir seses. Esame vie
na šeima — ateitininkų šeima. Kartais 
gali susidaryti įspūdis, kad mūsų yra la
bai maža. Jei skaičiais ir nieko nenuste- 
binsim, daug kas mums gali pavydėti ide
ologiško aiškumo ir gerų sąlygų. Savo 
tarpe turime nepailstančius ir visada ener
gijos pilnus vadovus. Daugelis jau pripra
tote prie Dainavos, kuri, nors ir nebūda
ma ateitininkų nuosavybe, visada lieka 
mums atvira ir artima. Manau, kad ne
vienas Dainavoje pirmus savo ateitinin- 
kiškus žingsnius žengė. Kitiems Dainava 
tapo savojo kiemo pratęsimas lietuviško- 
jon pusėn. Tačiau ateitininkiškas kiemas 
nesibaigia su Dainavos ribomis ar parapi
jos sale. Kaip paskiri asmenys grupuojasi 
biologinėn šeimon, taip paskirų vietovių 

organizacijos branduoliai sudaro plačiąją 
ateitininkiškąją šeimą. Šios šeimos narių 
tarpan įeina ir Torontas, ir New Yorkas, 
ir Roma, ir Australijos bei Pietų Amerikos 
vietovės. Šeimos nariu yra ir Detroitas.

Kai turim vasaros stovyklas, į jas su
važiuoja įvairių vietovių atstovai. Stovyk
lautojai — tai tos pačios ateitininkiškos 
šeimos nariai. Kas penkeri metai visa a- 
teitininkija renkasi savo plačios šeimos 
šventei — kongresui. Kaip, be abejo, pa
menate, paskutinis kongresas prasidėjo 
kaip tik čia pat — Dainavoje, buvo tę
siamas ir baigtas Chicagoje. Kongresai, 
tai tarsi mūsų šeimos “reunion,” nors jie 
tuo nesibaigia, šeimos susitikimas skatina 
svarstymus, užsiangažavimą ir pasiryži
mą. Užsiangažavimas stumia į darbą, jau 
savo kieman grįžus.

Priklausydami ateitininkijos šeimai, 
kartu priklausome ir tautinei šeimai. Čia 
visi lietuviai sudarome vieną šeimą. Kai
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renkamės paminėti tragiškus birželio 
mėnesio įvykius, ar kai dalyvaujame dai
nų šventėje, ar kai stojame Lietuvių Fon- 
dan, ar kai einame į šeštadieninę mokyk
lą, visa tai darome, kaip tautinės šeimos 
nariai. Ateitininkams ypač lengva sąmo
ningai save laikyti lietuviškos šeimos na
riu, nes pakartotinai ir ne prabėgomis mes 
atkreipiame dėmesį į tautiškumą. Tautiš
kumas įrikiuotas ir mūsų penkių princi
pų tarpan. Būdami tautinės šeimos na
riais, esame sudedamąja dalimi pasauli
nės tautų šeimos. Daugumas tautų yra 
atstovaujamos Jungtinėse Tautose. Taip 
pridera, taip ir turėtų būti. Taipgi pridera, 
kad ir lietuvių tauta būtų atstovaujama. 
Kadangi taip dabar nėra, yra visų mūsų, 
kaip tautinės šeimos narių, pareiga pasi
rūpinti, kad tokia galimybė būtų.

Kaip katalikai esame Katalikų Bažny
čios nariai. Esame broliai ir sesės Motinos 
Bažnyčios akyse. Bažnyčia skelbia atsinau
jinimą, bet jo nebus be mūsų atsinaujini
mo. Jei atsinaujinimas ir įvyktų be mū
sų, mes apie jį nežinosime, jo patys ne
pergyvenę. Būdami katalikai, tuo pačiu 
priklausome krikščionių bendruomenei. 
Žodžiu, esame ir religinės šeimos nariai.

Pagaliau, būdami žmonės, jungiamės 
visos žmonijos šeimon. Visi esame Dievo 
vaikai. Pabrėždami savo žmoniškumą, 
ieškome savybių, kurios mus išskiria iš 
kitų gyvių. Ieškodami tų skirtumų, pa
brėžiame žmogiškosios prigimties panašu
mus.

Būdami žmonės, trokštame meilės, iš
tvermės, peno, pastogės, saugumo.

Būdami krikščionys, siekiame taikos ir 
ramybės Kristaus mokslo šviesoje.

Būdami lietuviai, siekiame tautos lais
vės ir savo kultūros plėtotės.

Būdami ateitininkai, kūrybingai deri
name katalikiškumo ir tautiškumo mo
mentus, siekdami save ir kitus atnaujinti 
Kristuje. Būdami gyvenamosios vietovės 
ateitininkų šeimos nariai, turime dirvą vi
sus čia minėtus siekimus ir troškimus į

gyvendinti. Čia yra proga ir į mokyklą ei
ti, ir knygą paskaityti, ir artimui padėti, ir 
referatą paskaityti, ir aukų parinkti, ir 
spaudą paplatinti, ir dainą padainuoti.

Kartais žmogui sunku suvokti savo pa
skirtį, savo darbą kasdienybėje. Sunku 
jam išvysti savo tapatybę, kai gyveni
mas skrieja pasiutišku greičiu. Alvin Tof- 
fler tai detališkai pristato savo knygoje 
Future Shock. Ši knyga verta rimto dė
mesio ir svarstymų. Kontrastui trumpai 
pažvelkim atgal.

“BUVAU ALKANAS...“
Mūsų protėviai buvo žemdirbiai. Jie že

mę arė ii' sėjo. Pasėję meldė Aukščiausią
jį, kad būtų našus derlius. Nevisada Die
vas jų maldas išklausydavo, nes pasitaiky
davo sausrų, vėlyvų šalnų, potvynių, ma
ro, badmečių. Protėviai, tačiau, aiškiai ži
nojo, kad rytojus neatneš daugiau negu 
buvo pasėta. Kartais mažiau, bet niekada 
daugiau. Ką pasėsi, tą ir piausi — tai 
patarlė, kurią ir dabar tebenaudojame. 
Žinodami, kad rytojaus derlius sėjamas 
šiandien, protėviai žemdirbystei atsidėjo 
visomis jėgomis, visu sumanumu. Jie plu
šo, meldėsi ir laukė. Dirbo, lyg rytojus 
priklausytų vien nuo jų. Kartu karštai 
meldėsi, pasiduodami Dievo valiai. Gali
ma teigti, kad protėviai buvo sudarę tre
jopą sąmokslą: tarp savęs, su žeme mai
tintoja ir su Aukščiausiuoju. Be tokio są
mokslo — gal geriau sutarties — jiems 
būtų pritrūkę ištvermės ir drąsos dorotis 
su kiekviena kieta diena.

Darbo dienos, be abejo, lengvesnės 
šiais laikais, bet jos nebėra tokios nekomp
likuotos kaip senovėje. Lengvesnės ir pri
einamesnės ir mokymosi sąlygos. Šių die
nų tiek darbas tiek švietimas yra įjungti 
didžiulėn ekonominėn sistemon, tarsi, ma
ži sraigteliai komplikuotan mechaniz
mam Laikrodis muša valandas, kalendo
rius skaičiuoja dienas ir savaites, o dauge
liui darbas vienodas ir besikartojantis. 
Maža kam berūpi suprasti, kas varo tą di
džiulį ekonominį kompleksą. Ir bandan-
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tiems ekonominį ar švietimo pulsą pajus
ti nevisada aišku, kas iš tikro darosi. Ieš
kantiems supratimo, prieš akis atsistoja 
modernaus žmogaus agonija. Žmogui 
sunku suvokti, koks bus jo derlius. Jis ne
gali išeiti į dirvonus ir saulės spindulių 
draugystėje džiaugtis pirmaisiais savo pa
sėlio daigais. Vėliau, jam nebūna progos 
ranka glostyti prinokusias javų varpas, 
mintyse dėkojant Dievui už suteiktas do
vanas. Nors anuomet gyvenimas ir pats 
darbas buvo sunkesnis, žmogui buvo leng
va suvokti ne tik sistemą, bet ir savo vie
tą joje. Jis buvo solidžiai pastatytas tarp 
visagalio Dievo ir žemės maitintojos. Jo 
vieta buvo labai aiški.

Modernus žmogus už savo darbą (jei 
tokį dar tebeturi) gauna pluoštą pinigų. 
Pastaruosius krautuvėse galima mainyti 
į prekes ar bankan krauti. Moderniam 
žmogui duodami titulai, svarbios pozici
jos, draudimai ir pensijos garantijos. Sa
vaime aišku, jis tokių turtų nori, nors jam 
niekad negana. Į kišenes daugiau telpa 
negu į svirną. Nejučiomis nuolankumas 

virsta gobšumu. Ar kada teko matyti 
žmogų, ant kelių parpuolusį, pirštais glos
tantį savo čekį ir džiaugsmo ašaromis dė
kojant) Visagaliui Dievui už suteiktas do
vanas? Greičiausiai nematėte, ir su pa
grindu: ekonominės gėrybės tėra užmo
kestis, bet ne atpildas. Derlius žmogui tu
ri būti brangus ir kupinas atpildo jo dva
siai. Reikia skirti užmokestį nuo atpildo. 
Svarbu suvokti, kad rytojus atneš tai, ką 
šiandien pasėsime. Ypač šiais laikais rei
kia sėti geros valios, meilės, nuolanku
mo, užsidegimo ir ryžto sėklas. Reikia jas 
sėti savo širdyse, reikia jas paskleisti ir į 
kitus. Tokia sėja neš šimteriopą derlių. 
Pradėję nuo savęs, sėją tęskime savo šei
mose, savo organizacijoje, savo aplinkoje.

Progų sėjai yra kasdien ir kas valan
dą. Gyvenkime artimo meilės ir šeimiš- 
kumo dvasia, kad nereiktų ilgainiui 
klausti, save teisinant: Viešpatie, kada gi 
Tu buvai alkanas? Į tokį klausimą Vieš
pats pabertų eilę atsakymų:

“Buvau alkanas, o jūs atsakėte, kad 
mašinos dabar tokį darbą atlieka.”

296

10



“Buvau alkanas, o jus atsakėte, kad 
alkanų visada buvo ir bus.”

“Buvau alkanas, o jūs dėl to kaltino
te komunistus.”

“Buvau alkanas, o jūs atsakėte, kad į- 
statymai ir tvarka yra pirmoje vietoje.”

“Buvau alkanas, o jūs atsakėte: ‘Gai
la, bet prašom pabandyti grįžti rytoj.’ ”

“Buvau alkanas, o jūs kalbėjote apie 
reikalą save nagan susiimti.”

“Buvau alkanas, o jūs dėstėte, kad ir 
jūsų prabočiai buvo alkani.”

“Buvau alkanas, o jūs atsakėte: Ne- 
samdom vyresnių kaip 35 metų am
žiaus.”

“Buvau alkanas, o jūs rūpinotės pa
degamųjų bombų sąskaitos apmokėjimu.”

“Buvau alkanas, o jūs bandėt mane 
įtikinti, kad alkanas nesu.”

“Buvau alkanas, o jūs įsteigėte komi
siją.”

“Buvau alkanas, o jūs atsakėte: Dievas 
padeda tiems, kurie sau patys padeda.”

“Buvau alkanas, o jūs skriejote apie 
mėnulį”.

“Buvau alkanas, o jūs man liepėte pa
laukti.”

“AŠ TEBESU ALKANAS...”

Gyvenkime taip, kad artimo ir tuo pa
čiu Viešpaties atsakymas būtų kaip Šven
tajame Rašte: Aš buvau išalkęs, ir jūs 
mane pavalgydinote; buvau ištroškęs, ir 
jūs mane pagirdėte; buvau svečias, ir jūs 
mane priėmėte; buvau nuogas, ir jūs ma
ne pridengėte; ligonis, ir jūs mane ap
lankėte ; buvau kalėjime, ir jūs atėjote pas 
mane...

KĄ DARYSIM RYTOJ?

Jau pradžioje pabrėžtas reikalas visu 
veidu atsigręžti į šeimiškumo principą, 
tarsi jį naujai atrasti. Gale noriu pami
nėti keletą būdų, kaip tą principą grąžin
ti organizacinėn ir kasdienybės plotmėn.

1. Vertėtų šeimiškumą panagrinėti 
kaip dirvą, kurioje vystosi kiti ketu
ri principai.

2. Siūlytina sąjungoms šeimiškumą į- 
traukti į vadinamąsias metines temas bent 
kas ketveri metai.

3. Jaunuosius sendraugius burti apie 
vaikų auklėjimo ratelius, kur, savo tarpe, 
galėtų aiškintis vaikų aukėjimo reikalais.

4. Pajėgesnėse vietovėse parvesti pra- 
nešimų-filmų-pašnekesių seminarus, atvi
rus plačiai visuomenei.

5. Ateitininkai galėtų imtis sveikos i- 
niciatyvos, surengdami religines tautines 
“pre-cana” konferencijas besituokiančiom 
porom.

6. Idėjinės šeimos suartėjimo intenci
ja vertėtų sekantį kongresą šaukti mažo
je vietovėje, kur tikrai būtų sąlygos to
kiam suartėjimui išgyventi.

7. Siūloma į tradiciniai ruošiamas šei
mos šventes įnešti daugiau turinio, kad 
ir skautų Kaziuko mugės pavyzdžiu. Čia 
būtų ypač gera proga moksleiviams pasi
rodyti prieš visą ateitininkišką šeimą, ką 
jie metų bšgyje yra pasiekę ar tai rank
darbiuose, ar šokiuose, ar kūryboje.
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užuominos

Broliškai suartėkime. Neseniai laikraštyje buvo ap
rašyta New Yorke Įvykusi vyčių ir ateitininkų bendra 
prieškalėdinė šventė. Tai buvo maloni staigmena. Nors 
šios organizacijos ideologiniu požiūriu yra giminingos, bet 
jos iki šiol nepasižymėjo ypatingu bendravimu. O glau
desnių ryšių palaikymas abiejom organizacijom būtų 
labai naudingas.

Reikia pripažinti, kad viena ir kita organizacija šian
dieninėje veikloje turi tam tikrų silpnų vietų. Pavyzd
žiui, vyčiuose jau baigia išnykti lietuvių kalbos vartoji
mas, o ir jaunųjų prieauglis kasmet mažėja. Jaunųjų 
veiklai pagyvinti ateitininkai galėtų prisidėti prie vyčių 
jaunimo stovyklos atgaivinimo Dainavoje. Tokioje stovyk
loje jaunieji vyčiai išmoktų ne vien lietuviškų dainų, 
istorijos bei papročių, bet pasisavintų tos lietuviškos dva
sios, kuri savaime atsiranda tokiame jaunimo būryje.

Iš savo pusės, vyčiai nemažai dirba ir padaro, rūpin
damiesi lietuviškais reikalais. Todėl reikėtų surasti būdą, 
kaip juos Įjungti Į Lietuvių Bendruomenę. Reikia pasa
kyti, kad Lietuvių Bendruomenės veikla daug nustoja, ne
turėdama pakankamai žmonių, kurie yra glaudžiai susi
gyvenę su šio krašto kultūriniu ir politiniu gyvenimu. Gi 
ateitininkus vyčiai galėtų labiau įjungti Į šio krašto re
liginį ir visuomeninį gyvenimą.

Ateitininkų ir vyčių bendravimui sustiprint reikėtų 
turėti prie Federacijos Valdybos narį vyčių reikalams. 
Tai būtų pirmas žingsnis ryšių užmezgimui.
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Ištikimasis darbininkas. Kalėdų atostogų ir kito
mis progomis daugybė moksleivių suvažiuoja i MAS ide
ologinius kursus. Šie kursai, organizuojami jau eilę metų, 
pasižymi savo rūpestingu pravedimu, patraukliais kal
bėtojais ir darbinga nuotaika. Ne vienas juose dalyvavęs 
moksleivis sugrįžo,pilniau suprasdamas ateitininkų sąjun
gos paskirtį. Šių reikšmingų ideologinių kursų tėvas yra 
kun. Stasys Yla. Gal kaip niekas kitas jis yra 
pasiaukojęs ateitininkų jaunimo ideologiniam auklėjimui 
ir brandinimui. Kad jo darbas neveltui,liudija ir paplitęs 
išsireiškimas: Ylos generacija. Ir iš tikrųjų nemažai ide
ologinių kursų dalyvių jau ateina į vadovaujančiųjų 
eiles. Tai asmenys, kurie kun. Ylos vedamuose kursuose 
pasisėmė gilesnį ateitininkijos supratimą ir dabar juo pa
tys veikia ir gyvena. “Ateitis”, įvertindama kun. Ylos įna
šą moksleivių auklėjime, jam linki ir toliau ištvermingai 
darbuotis. Kaip kiekvieno ištikimo darbininko, taip ir kun. 
Ylos darbas neša daugiariopą vaisių.

Miegantis milžinas. Illinois universitete Chicagoje yra 
daugiau lietuvių studentų, negu bet kuriam kitam uni
versitete laisvajame pasaulyje — daugiau kaip 300. Tai 
nuostabiai didelis skaičius. Atrodytų, kad ten lietuviškas 
veikimas virte verda. Deja, taip nėra. Tų studentų galė
tų ir visai nebūti. Teisybė, vienu metu ten veikė klubas 
“Lituanica”, ir tą universitetą belanką studentai sumanė 
leisti Lituanus žurnalą. Tačiau to universiteto garbinga 
praeitis, atrodo, neužtikrino lietuviško gyvastingumo tęs
tinumo.

Tai, ko negali ar nenori padaryti 300 Illinois univer
siteto studentų, padaro saujelė studentų kituose Chica- 
gos universitetuose. Pavyzdžiui, Loyolos universitete, kur 
lietuvių studentų yra tik keliolika, įsisteigė lietuvių klu
bas. Įdomu, kad į tą klubą įsijungė ir trečios kartos lietu
viai studentai. Tuo tarpu Kent State universitete mažas 
skaičius lietuvių studentų ne vien parenka lietuviškų 
knygų universiteto bibliotekai, bet taipgi rūpinasi lietu
vių kultūros ir kalbos kursų įvedimu. Tegu šitie pasta
rieji pavyzdžiai paskatina Illinois universiteto studentų 
masę išsijudinti ir pradėti darbą, nes darbui pajėgų ten 
netrūksta.
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VĖJAS LEKIA LYGUMA

Aloyzas Baronas, Vėjas lekia lyguma. Išlei
do Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 1971 m. Spaudė 
Draugo spaustuvė, Chicago, III.

ex llBRIS

“Vėjas lekia lyguma” yra, mano nuomone, 
labai geras bei Įdomus romanas, tikrai vienas 
iš geriausių veikalų, kuriuos esu skaičiusi. Tu
riu prisipažinti, kad romanai bei novelės apie 
partizanus, kuriuos esu skaičiusi, buvo slegian
tys, neįdomūs. Bet romanas “Vėjas lekia lygu
ma”, nors ir yra parašytas partizaninių kovij 
temomis, yra kitoks. Man jis patiko ir buvo 
įdomus dėl to, kad autorius žvelgia į partizanų 
gyvenimą ir kovas savo atvaizduotų individų 
charakterių akimis. Ryškiai pajutau partizano 
baimę, džiaugsmus, pasišventimą bei nuobo
dulį miškuose. Baronas ne vien tik atvaizduoja 
kovas, bet gilinasi ir į partizano, jų vado, drau
gų, giminių, okupantų ir išeivijos žmonių tar
pusavio ryšius. Dėl to partizanai man pasidarė 
artimi ir žmogiški, aš supratau jų sunkią kovą 
dėl savo įsitikinimų ir idealų.

Charakteriai yra taip gyvai pavaizduoti, 
kad, baigusi knygą, galiu sakyti, kad romano 
veikėjus gerai pažįstu. Vienas iš Barono vaiz
davimo būdų yra taip sukurti charakterius, 
kad jie ilgiau lieka skaitytojo vaizduotėje ir 
mintyje. Jie yra patikimi, autentiški, ir skaityto
jas tuo neabejoja.

Baronas supažindina skaitytoją su daugeliu 
veikėjų, kurie yra lygiai svarbūs romane, bet 
turi skirtingus individualius būdo bruožus. My- 
kalojus yra jautrus, neišmokslintas menininkas, 
Uosis — narsus, bet švelnus vadas, Šeštokas 
— pasišventęs jaunuolis.

Šeštokas buvo man ypatingai įdomus, nes 
galėjau su juo identifikuotis. Jis yra šešiolik
metis moksleivis partizanas, gailisi savo pra
rastos jaunystės, bet noriai kovoja kartu su 
kitais partizanais dėl savo tėvynės laisvės. Ji
sai parodo šios knygos skaitytojui, kad ir jau
nimas gali aktyviai įsijungti į bendrą visų kovą 
dėl idealo.

Įdomu, kad, nors knyga vaizduoja partiza
nus, pagrindinis veikalo charakteris yra enka
vedistas Burlitskis. Per jį Baronas žvelgia į par
tizanų kovą okupantų akimis ir ją tokią vaiz
duoja. Dėl to skaitytojas gali stebėti visus įvy
kius iš “rusų pusės”, pamato susikuriant tokias 
situacijas, iš kurių lengvai pasidaro išvadą, kad 
partizanai buvo būtinai reikalingi. Tačiau Bur
litskis nėra pagrindinis romano charakteris 
įprastine prasme. Jisai nėra minimas kiekvie
name knygos puslapyje. Jis greičiau yra jungtis 
atskiroms romano dalims susieti.

Viena iš daugelio priežasčių, dėl kurios ši 
knyga man atrodo labai gera, yra tai, kad Ba
ronas nevisuomet aiškiai ir realiai viską atvaiz
duoja, bet leidžia skaitytojui pačiam nujausti. 
Negalime matyti partizanų (dėl mirties ar 
kitų priežasčių), bet mes juos pajuntame — 
jie gyvena mūsų širdyse ir meilėje Lietuvai — 
jie gyvi.

Dar viena detalė, kurią įsidėmėjau. Lietu
vos valstybės ženklas — Gedimino stulpai — 
primena tautos galingą praeitį ir yra laisvės 
ir nepriklausomybės simbolis. Partizanai visur 
palikdavo Gedimino stulpų ženklą enkavedis
tams. Tas ženklas nervino bei gąsdino juos, 
nes tai jiems liudijo tautos ištvermę kovoje su 
okupantu.

Barono stilius yra gan lakoniškas. Sakiniai 
sukapoti ir pilni originalių palyginimų. Jis 
taupo žodžius, ir skaitytojas jaučia, kad autorius 
nepagrobia nereikalingai nė vienos skaitytojo 
laiko minutės. Ką reikia pasakyti, jis pasako 
trumpai ir sklandžiai, be jokių nereikšmingų iš
vedžiojimų.

Jolita Kisieliūtė
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Aplinka suko žmones savo sūkuryje. 
Joje žmonės prakaitavo, linksminosi ir vie
ni kitiem galvas suko. Pabėgę nuo tos 
neįdomios aplinkos, jie susirinko į laidotu
ves. Jų buvo nemaža.

Retkarčiais pasigirsdavo garsios mote
rų raudos, bet Jonas, nepaveiktas, nė ne
sumirksėjo. Vyrai pagyriomis apkalbėjo 
Jono šaltumą. Sakė, kad jis asmeniškai 
pažinojęs mirties šmėklą ir kovojęs už ca
rą su japonais. Kaip ir po kitų laidotu
vių, Jonas ramiai pilstė alų, jo akmeninis 
veidas stebėjo kitus. Pajūrio uolos, rusvos 
saulėlydyje, rodydavo daugiau žmogiško 
jausmo kaip jis. Jis stovėjo vienišas, šal
tai sustingęs, o pro jį plaukė žmonių sro
vė: tušti skubėjo pas jį, ir su puta pa
mažu atgal į salės gilumą. Ir vėl aimanos.

Susirinkę vyriškiai rituališkai ati
davė paskutinę pagarbą. Jie su stiklais 
stovinėjo, prisimindami senus laikus, pa
sakodami anekdotus ir malonesnius velio
nio bruožus. Kai kada jie užsimindavo ir 
apie dolerius, palitikes ir unijas. Jonui to
kia kultūra buvo nepakeliui, ir jis į ją ne
kreipė dėmesio. Jam buvo artima tamsių 
miškų ir naminio alučio praeitis. Bet už 
baudžiavą viskas geriau. Jonas šį, kad ir 
prastesnį, alų ir dūžtamus stiklus lavira
vo atsargiai ir švelniai.

Susimąstęs jis pakėlė galvą. Įrėmęs a- 
kis, jis žiūrėjo pro sieną ir dūmojo.

...Biznis ir laidotuvės, vis dėl pinigų. 
Pluša žmogus už pinigus, susikrauna krū
vą ir vėl nori daugiau. Kam pasipinigauti 
per laidotuves? O kad daugiau ateitų, dar 
duoti alų dykai... Alus plaukė pilnas pa
žadų ir nieko daugiau. Tai gyvenimo elek
syras, brangus skystis, kuris nuplauna 
mintis į debesis ir atiduoda jiem jaunys
tės dienas ir svajones apie geresnį ryto
jų. Susirinkę po darbo į smuklę savo 
bloke jie gėrė. Kai kada jie susirasdavo 
ir draugų. Bet čia... neįtikėtina, kad vyks
ta laidotuvės. Norisi, kad Odisiejus su
grįžtų į gedulo namus ir išvarytų besilinks
minančius... Negyvas kūnas reikalauja 

šermenų, o šermenys pasižmonėjimo. At
eina jie, apžiūri velionį, ar tikrai mi
ręs, ir užsitikrinę svečiuojasi. Susitinka 
jie senus draugus, susiranda naujus: žmo
nos pasidalina naujienomis, vyrai pasako
ja anekdotus ir geria, viengungiai užka
bina poniutes. Iš pilkos kasdienybės jie at
vyksta čia atsigaivinti. Veltui jie tikisi 
kaip feniksas pakilti aukštyn virš laido
tuvių laužo. Nesupranta, jie, kad girti fe
niksai nė nepakyla nuo žemės. Nesupran
ta, kad ir mieste glūdi pasislėpęs miški
nis, kuris kviečia visus įkandin, pasiglemž- 
damas mirtin, ir dar iš to pasipinigauda
mas... Kvarksėdamas, mosikuodamas ran
kom, kaip spranais, šokinėjo aplinkui 
Frankis, apžiūrėdamas visus kūnus...

“Žinai,” tarė vienišas žmogelis Jonui, 
“šios laidotuvės pasidarė geresnės, bet 
man geriau patikdavo tos senam krau- 
juje. Žinai, ten nė biznio iš to dalyko ne
buvo. Tada visi keliaudavo dienų dienas 
iš toli atiduoti paskutinės pagarbos. Ve
lionio namuose moterys dieną naktį gie
dodavo. Pasibaigus, šeimininkas visus pa
vaišindavo. Tu atsimeni, ar ne?” Žmogelis 
stebėjo Jono veidą, tikėdamas, kad anas 
su juo pradės kalbą. Negavęs atsakymo, 
žmogelis apsižiūrėjo, ar kas kitas jį gal 
pastebėjo, bet kiti tik įkyriai praeidavo 
pro šalį.

“Tai ką, palaidojot velionį šaindien,” 
pasakė žmogeliui Jonas.

Žmogelis pagalvojo, pagalvojo, atsimi
nė ir neaiškiai atsakė, “Ooo labai, žino
ma, kaip kitaip...” ir nuėjo, vienišas.

Jonas įsirėmė į medinę lentą.
...Iš pradžių ne taip lengva buvo Fran- 

kiui su bizniu. Mane, naujai atvykusį iš 
anapus, jis kaip giminaitį priėmė padėti — 
jis man buvo geras. Dar tada jo laidotu
vių biuras stovėjo ramus, ir žmonės tik 
vėliau tepradėjo savo numirėlius čia vežti. 
Pagaliau įsivėlė Gandas, įdomus paukštis 
— apylinkės lietuvių žinių skleidėjas. A- 
pylinkės gatvės languose kalbėjo užuolai
dos, už kiekvienos tūnojo akių pora ir lie-
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žuvis. Pradėjo Gandas skleisti žinią, kad 
vienas tautietis, Frankis, palaidoja ne
brangiai ir dar alaus duoda po to dykai. 
Tuoj pradėjo žmonės pas jį eiti.

...Anksčiau nedaug kas atsilankydavo 
į šermenis. Neturtingieji turėjo maža drau
gų, o ir tie apie laidotuves ne visada lai
ku sužinodavo. Su alum pagausėjo paly
dos, kurias ypač mėgo klebonas, kuriam 
patikdavo stori giedančių vyrų balsai. Ir 
giminėm patikdavo gausios palydos. “Žiū
rėk, ” sakydavo jie, “kiek velionis turėjo 
draugų!” Apylinkei patiko laidotuvės. Jos 
ypač patiko Frankiui...

Kartais įgrisdavo Jonui tos laidotu
vės, į kurias žmonės ateidavo savo kasdie
nybės kartumo palaidoti. Tai gyvenimas 
— tos laidotuvės! O Frankiui viskas tik 
bizniu paliko — tos aimanos tik pinigu 
kvepėjo. Paduodavo jie Frankiui pinigus 
už laidotuves, o šis viską prižiūrėdavo. 
Karstai buvo geri ir patarnavimas geras. 
Frankis patardavo giminėm, kaip tinka
mai elgtis ir ypač gerai prižiūrėdavo naš
les, kurių keletas buvo dar gražios ir jau
nos. Frankis įgudusiai sutvarkydavo gi
mines, o jo akyse pasirodydavo ašaros. 
Kai kas kalbėjo, kad juo brangesnės lai
dotuvės, juo didesnės ašaros pasirodydavo 
Frankio akyse, bet ne visi tuo tikėjo... 
Darbininkai triūsė ir mirė, o sutaupytus 
centus išleisdavo laidotuvėm. Paduodavo 
Frankiui jie kelis šimtus, ir tas juos su
tvarkydavo.

Vieną vakarą atvyko gaspadoriškai 
stora moteris, Antanėlė, kuri pasikalbė
jo su Frankiu ir išvyko. Frankis, nekant
raudamas, sakė, kad jis padarė gerą biznį.

“Žinai, kurią dieną tu ir pats sau lai
dotuves pasitaisysi, ir per jas neturėsi 
jokių draugų,” prasitarė Jonas Fran
kiui, bet anas nieko neatsakė.

Šiaip vakare Jonas ir Frankis susės
davo, pavartydavo laikraščius, pasiginčy
davo, palankydavo barą. Jie abu varė sa
vo dienas. Frankis draugavosi su pinigu, 
o Jonas vis grįždavo svajodamas praei
tin.

Praėjo keletas dienų, ir Jonas užtiko 
Frankį, smagiai gurkšnojantį alų, ir pa
klausė: “Tai kokia proga?”

“Palaidojau vieną popieriniam maiše 
už keturis šimtus, nors kainavo penkias
dešimt. O kadangi nebuvo palydos, man 
liko alus. Kitaip sakant, įvykdėm testa
mentą.”

“Ar negauna žmogus užuojautos ir sa
vam karste?”

“Aš laidoju tik už pinigus”.
Bet neilgai tegavo tas nabagėlis ilsėtis 

puodžiaus žemėje. Gandas įtikino Frankį, 
kad Antanėlė šimtu permažai jam sumokė
jo. Dėl grobio vagis vagį už skvernų grie
bė. Bet ta Antanėlė buvo nepėsčia, ji ir 
anksčiau buvo Frankiui sakiusi: “Žiūrėk, 
storuli, aš žinau, ką darau.” Kai Frankis 
pinigus bandė išgauti per teismą, jis grei
tai gavo savo atpildą. Inspektoriai atkasė 
lavoną ir netrukus už apgaulę uždarė 
Frankiui laidotuvių biznį.

Sukrėstas, pradingo Frankis. Nebera
do sau vietos ir Jonas. Slankiojo jis po 
miestą be darbo ir kokio prieglobsčio. 
Gailėjosi ir apylinkė, žinodama, kad da
bar nebebus šaunių laidotuvių.

Netrukus Gandas išaiškino, kad pati 
Antanėlė pakliuvo už grotų. Mat, ji aną 
testamentą po mirties su kažkokiu advo
katu pakeitusi ir iš to dešimt tūkstančių 
gavusi.

Jonas ieškojo Frankio visuose pakam
piuose; tikėjosi, kad gal jį suras, bent 
prie kokios nors popierių krūvos. Bet 
Frankio nė kvapo. Aplinkui skerdyklose 
ir fabrikuose darbas pakirto ne vieną, pa
kirto ir jaunus. Gal kur susirado duobę ir 
laidotojas Frankis, kitų nepastebėtas. Ne
norėdamas ir sau tokio galo, Jonas su
nerimo.

Jonas nutarė neatiduoti savo galvos 
ant lėkštės ir nutarė išvažiuoti. Nuvažiavęs 
į stotį jis atsigręžė į triūsiančią Chicagą ir 
tarė: “Kvaila vieta!” Įlipo į traukinį ir 
išvažiavo atgal. O žmonės ir toliau triūsė, 
paskendę savo aplinkoj.

Tai gyvenimas, tai laidotuvės.
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A TEITININKAI
LIETUVIŲ
TELEVIZIJOJ

Chicagoje yra vienintelė laisvame pa
saulyje lietuviška televizijos programa. 
Kiekvieną savaitę po pusvalandį gėrimės 
lietuviškos kultūros bei visuomeninio gy
venimo vaizdais ir garsais. Jau penkeri 
metai, kai tokia programa gyvuoja. Lietu
vių televizija buvo įkurta kelių entuziastų. 
Jie ir dabar dirba, dažnai žiūrėdami su vilti 
mi į “beviltišką padėtį”. Didžiausios kliū
tys, be abejonės, yra finansinės. Išlaidos 
per metus išauga į kelias dešimtis tūks
tančių dolerių. Sunku rasti tokį verslinin
ką, kuris tikėtų, kad jo skelbimai lietu
vių televizijoje būtų jam naudingi. Tačiau 
televizijos vadovai ne tik suranda verslo 
skelbimų bei rėmėjų, bet ir įstengia kas sa
vaitę suorganizuoti įdomią programą. Pro
gramos vedėjas Tolius Siutas per tuos 
penkerius metus yra nufilmavęs daug 
lietuviško gyvenimo įvykių: šokių ir dai
nų švenčių vaizdus ir garsus, tautos šven
čių minėjimus, lietuvių protesto demonst
racijas ir eilę dar kitų... Filmavimo reika
lu jis dažnai aplanko ir tolimesnes lietu
viškų bendruomenių vietoves, kartais net 
privačiu lėktuvu.

LIET SNAC.C. NSAI .M ' .L)OB IOT K A
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Vysk. M. Valančiaus kuopos Šatrijos Raganos dainininkių būrelis. Iš kairės į dešinę: pirmoj ei
lėj D. Hoenelytė, L. Radvilaitė, J. Kiseliūtė, muz. A. Prapuolenytė, A. Arštikytė, R. Šulaitytė, 
V. Štuopytė; antroj eilėj V. Stakytė, R. Olčauskaitė, V. Naujalytė, Ž. Paulėnaitė, J. Sakalaus
kaitė, R. Balutytė; trečioj eilėj A. Gečaitė, R. Latožaitė ir R. Bartkutė.

Kyla klausimas: kiek ateitininkai yra 
prisidėję prie šios modernaus gyvenimo 
kultūrinės veiklos? Reikia prisipažinti, 
kad ateitininkų kaip jaunimo kultūrinės 
organizacijos, pasiryžusios auklėti jauni
mą ir prisidėti prie lietuviškos kultūrinės 
veiklos, įnašas yra gana kuklus.

Negalima sakyti, kad ateitininkai būtų 
nepajėgūs dalyvauti lietuviškos televizijos 
programose. Prie kuopų ar draugovių vei
kia ne vienas, o visa eilė vokalinių ar in- 
strumentalinių muzikinių vienetų. Saky
sim, tolimame Rochestery veikia gana ge
ras ir įdomus Tado Klimo vadovaujamas 
orkestrėlis. Tautinių šokių švenčių išvaka
rėse įsisteigia viena ar kita ateitininkų t. 
šokių grupė.

Paminėtinas Cicero “Šatrijos Raga

nos” ateitininkių dainininkių būrelis. Tai 
nedidelis, vos penkiolika narių turįs vie
netas, susidedąs iš vyresniųjų moksleivių 
ir studenčių. Dabar, atrodo, kad jis nuta
rė “pailsėti”, bet netolimoje praeityje bu
vo gana veiklus. Įvairiomis progomis jis 
parodydavo savo pajėgumą scenoje ir už
sitarnaudavo entuziastingų katučių. Jis 
pirmas iš ateitininkų atliko programą ir 
lietuvių televizijoje. Visiems, kurie stebė
jo, ši programa paliko malonų įspūdį. Di
dele dalimi, tai būrelio vadovės, muzikės 
Aldonos Prapuolenytės nuopelnas, suge
bančios iš dainininkių “išspausti” užslėptą 
pajėgumą. Nenuostabu, kad Lietuvių Te
levizija, nepraslinkus nė vieneriems me
tams, jas vėl pakvietė dainuoti. Antrasis 
pasirodymas buvo nemažiau sėkmingas.
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Prie Dielininkaičio kuopos Chicago j įsi
steigė kanklininkių būrelis. Kanklininkės 
sėkmingai atliko programą praėjusių me
tų “Lietuvių Dienoje” didžiulėse Ford Ci
ty patalpose. Praslinkus kuriam laikui, 
jos vėl mums pasirodė, bet šį kartą Lie
tuvių televizijoje. Programą paruošė jau
na globėja Emilija Pakštaitė ir jos tėvelis 
— muzikas Balys Pakštas, turįs didelį pa
tyrimą pramoginės ir liaudies muzikos sri
tyje. Programa buvo įdomi ir svarbi dar 
tuo, kad pasirodymas televizijoje jaunu
čiams padarė neišdildomą įspūdį.

Ateitininkai yra rėmę lietuvių televizi
ją ir kitais būdais. Kai prieš trejus me
tus lietuvių televizija buvo įklimpusi į fi
nansinius sunkumus, Vysk. M. Valančiaus 
kuopos nariai surinko jai aukų arti šimtą 
dolerių. Aišku, tokia auka iš esmės pa
dėties nepagerino, bet bent simboliškai pa

rodė ateitininkų susirūpinimą šios pro
gramos gyvavimu. Vienu iš didesnių L. 
Televizijai pasitarnavimų reikia laikyti 
Cicero kuopos pastangas surasti mece
natą Stasio Sližio jaunimo choro filmavi
mo išlaidoms padengti. Mecenatu sutiko 
būti J. Gribausko vadovaujama Šv. Anta
no taupymo ir skolinimo bendrovė. 
Techniškai filmavimas gerai pasisekė ir 
todėl Detroito jaunimo choras lietuvių te
levizijoje dažnai rodomas.

Norėčiau, kad šis aprašymas paska
tintų ateitininkus daugiau dėmesio skir
ti lietuviškai televizijai. Turį gerai pa
ruoštą programą galėtų ir iš tolimesnių 
vietovių atvykti į Chicagą ir ją parodyti 
lietuvių relevizijoje. Televizijos vadovai 
mielai tokią programą rodytų, o žiūro
vams būtų įdomu matyti kitų miestų jau
nimo talentus.

Prano Dielininkaičio jaunesniųjų moksle'vių kuopos mergaičių kanklininkių būrelis. Iš kairės j 
dešinę sėdi: Gintarė Kižytė, Rūta Pakštaitė, Laura Slonskytė; stovi: Rasa Narutytė, Rūta Garū- 
naitė, globėja Em'lija Pakštaitė, Irena Pranokė vičiūtė ir Dalia Garūnaitė.
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POETAS

Sėdžiu kėdėj, kramtau plunksną.
Nėra minčių!
Prašau Mūzą, kad plunksna pradėtų

čiuožt.
Nesiseka!

Tomas Girnius

Auga 
troškimas, 
nežinau, 
ko siekiu, 
nerimas 
kyla, 
liečia 
pačią būtybę, 
nežinau, 
ko ieškau.

PUTNAMO 

KURSŲ 

POEZIJA, 1971 M.

Dovilė Eivaitė

LIEPOS MIRTIS

Tu buvai jauna — 
linksma, graži ir jauna.

Tu atnešei man šviesą — 
pradžiuginai, kai buvau liūdna.

Vasara, pavasaris, viskas, kas gražu — 
tai tu.

Prie tavęs nebuvo ašarų, 
tik šypsenos.

Dabar viskas tamsu, liūdna, 
nebėra vasaros — 
tik žiema ir ruduo.

KodėL Kodėl tu mane palikai?

Nešdamas 
šaltų dienų pranašą 
ant savo blizgančių 
sparnų, 
krisdamas 
tyliai, 
tyliai 
plasnodamas, 
sniegas 
užšoka ant pečių, 
kojų, akių, plaukų — 
— baltas nerimastis.
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PASAULIS

Aš taip bijau.
Žmonės mušasi, žudo, kariauja.
Kodėl?
Nes viduje savęs jie nekenčia
Žmonių.
Dėl to žmonės kenčia.
Kada bus taika pasaulyje?
Tuojau, ar niekad?

V. Čepkauskaitė Naktis tamsi, diena graži;
Pasaulis juda, žmonės skuba;
Metai po metų bėga kaip vėjas, 
Ir žemė auga kaip gėlės.

Anonimas

309

23



Pavasaris:
Stoviu vienoj vietoj.
Mano gyvenimas
Kaip upė.
Teka pro šalį,
Manęs nelaukia.

Ruduo:
Matysi mane
stovinčią toj pačioj vietoj.
Matysi, kaip upė džiūsta.
Nebeteka kaip anksčiau tekėjo.
Taip man gyvenimas praėjo.
Tuščiai. Niekais.

Bet niekaip negaliu dabar 
to pakeisti.

Taip, aš turėjau progą,
Bet buvau kvaila jaunuolė,
Maniau,
Kad gyvenimas yra.
Ir per amžius tebebus.
Sužinojau, kad netiesa.

Grybautoja

Senų žmonių veidai
Laukia kažko.
Laukia, bet nesitiki
Mirties.

Albertas Landsbergis

VAKARAS

Tylus, tamsus, ramus
Ateina ir išeina
Palengva, tykiai, slaptai.

Nijolė Ivaškaitė
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MIRTIS

Žiemos vienišas saulės spindulys
šoko iš dangaus į žemę.
Praskrido pilkus debesis, pūkus,
prabėgo miegančių medžių nuogas šakas, 
palietė žemę, baltai apdengtą sušalusio 

gyvenimo.
Ten, tylumoj, spindulys nuskendo.
Sušalusi, aš jo ra/udojau.

Dana Juzaitytė

VIENIŠUMAS

Esi vienas,
Niekas į tave nežiūri, nekreipia dėmesio.
Prieini prie seno draugo, ir tau atsuka 
Nugarą.
Ką daryti?
Esi viena, niekas tavęs nemato.
Be draugų
Nėra verta tau gyventi.

Genė Plonytė
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IDEOLOGINIAI
KURSAI PUTNAME

DANA JUZAJTYTĖ

1971 m. lapkričio 25 d., kai visi ame
rikiečiai ruošėsi padėkos pietums, rytinio 
pakraščio moksleiviai ateitininkai rinkosi 
į ideologinius kursus Putname. Šių metų 
tema buvo “Žodis ateitininkų misijoj.” 
Kursantai jau vykdami žinojo, kad reiks 
dirbti, daug paskaitų klausyti ir aktyviai 
patiems dalyvauti. Žinoma, kas gali sulai
kyti grupę jaunimo nuo dainų ir šiaip 
vienos kitos linksmos laisvalaikio valandė
lės. Jau pačioj pradžioj nuotaika puiki — 
net ir sniegas tą savaitgalį apdengė Put- 
namo laukus. Dar prieš kursų atidarymą 
spėta sniego kamuoliais pasikeisti ir išban
dyti jų kietumą.

Netrukus atėjo laikas susikaupti. Po 
atidarymo pirmoji kalbėjo apie žodį dr. 
Elona Vaišnienė. Mintys įdomios ir origi
nalios. Buvo duodamos trumpos pertrau
kos, per kurias klausytojai turėdavo pa
ruošti trumpus girdėtos kalbos aprašy
mus. Ji tuos aprašymus surinko ir per
žiūrėjo. Tai buvo gera kontrolė mūsų dė
mesiui patikrinti.

Gintarė Ivaškienė kalbėjo apie klausi
mą. Jos dėstymo būdas ramesnis negu dr. 
Vaišnienės, bet nemažiau įdomus. Ji kal
bėjo apie kūrybinį klausimą, ką ir kaip 

žmonės klauso ir kokių klausimo klaidų 
saugotis.

Po šių paskaitų seselės pakvietė visus 
vakarienei. To tik tereikėjo. Visi galva
trūkčiais nuskubėjo per sniegą ir ledą į 
valgyklą. Skaniai užvalgę ir išgėrę ar
batos, sudainavom nemažą dainų, ku
rioms vadovavo Antanas Razgaitis su sa
vo nenuilstančiu akordeonu. Dainavimo 
metu kursantai buvo suskirstyti į grupes, 
į diskusijų būrelius. Kai būreliai susirin
ko diskusijoms, rado ir savo vadovus, tik 
neturėjo temų. Kiekvienas būrelis turėjo 
pasirinkti, ką jis nori diskutuoti. Po to 
per būrelių pranešimus pasirodė, kad bū
reliai įdomiai diskutavo. Pavyzdžiui, vie
ni panoro išsiaiškinti, ar yra galimybė per
duoti savo idėjas be žodžių. Jie nupiešė 
paveikslus ir žiūrėjo, ar kiti supras jų 
mintis. Kai buvo pranešti rezultatai, pasi
rodė, kad vis dėlto žodžiai yra reikalingi 
aiškesnei komunikacijai. O po to vėl An
tanas užtraukė akordeonu, ir mes visi iš
ėjom šokti ir dainuoti. Vakaras skirtas 
“galvojimui”. Buvo iškirpti iš žurnalo į- 
vairūs žodžiai ir išdalinti grupei kursantų, 
kurie iš jų turėjo sudaryti pasaką ir ją 
suvaidinti. Kita grupė gavo eilėraščius su 
praleistais žodžiais. Žaidėjai turėjo juos
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užbaigti, įrašydami savo sugalvotus tinka
mus žodžius. Dar padainavome ir taip už
baigom pirmąją kursų dieną. Visi buvo pa
vargę ir poilsis visiems buvo mielas.

Antrą dieną, saulutei kylant, pasigir
do ir vadovų balsai. Mergaites iš lovų 
vertė vadovės Rasa Navickaitė ir Daina 
Kojelytė. Berniukų “prižiūrėtojai” bu
vo Antanas Razgaitis, Jurgis Oniūnas ir 
Algis Norvilą. Apsiprausę, papusryčiavę 
ir apsitvarkę vėl skubėjome prie darbo.

Šį rytą kursantai paskirstyti į dvi gru
pes. Viena grupė dirbo su dr. Vaišniene ir 
G. Ivaškiene, kita su vyriausiuoju kursų 
organizatorium ir jų siela prof. kun. St. 
Yla, kuris sudarė visą kursų programą, 
paruošė kiekvienam kursantui puikiausius 
konspektus ir dar surado laiko asmeniš
kai su kursantais dirbti ir vadovauti už
siėmimams. Šitos sesijos tęsėsi ligi pie
tų. Nagrinėtos temos įvairios: kalbos 
kilmė, pokalbis, skaityba.

Po pietų visi nuvažiavome į netolimą 
Marijanapolį. Čia berniukai pasportavo, o 
mergaitės apžiūrėjo mokyklą ir lietuvišką 
biblioteką. Grįžę vėl kibome į darbą. Da
bar kun. Ylos ir ponių Vaišnienės ir Ivaš- 
kienės grupės pasikeitė. Užsiėmimai tęsėsi 
ligi vakarinių mišių. Po vakarienės turėjo
me trumpą laisvalaikį, o vakare literatūros 
vakarą. Vakaras pradėtas dainomis, o po 
jų sekė deklamacijos, išraiškos šokiai, sa
vųjų nupieštų plakatų aiškinimas. Šios 
programos metu per duris įėjo Eugenijus 
Girdauskas, CV pirmininkas. Jis dar spė
jo pamatyti kursantų talentus ir dalyvau
ti linksmavakaryje. Po daugelio dainų ir 
šokių naujieji Putnamo gyventojai ir sve
čiai krito į lovas.

Šeštadienio rytą berniukus prikėlė mer
gaitės. G. Ivaškienės dėka jų namo du
rys buvo atrakintos ir su skrendančioms 
pagalvėmis ir dainom prasidėjo trečia kur
sų diena. Ir vėl prie darbo. Sistema be-

Putnamo kursantai pusryčių metu.
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veik ta pati, kaip vakar. Vėl dvi grupės, 
bet temos naujos: rašyba, iškalba, diskusi
jos, žodžių misija. Keli vadovai ir net ke
li kursantai gavo progos pravesti keletą 
diskusijų ir užsiėmimų. Tai neabejotinai į- 
nešė įvairumo. Ypač kuriems teko atsi
stoti priešaky ir vadovauti.

Po pietų nukeliavome į Matulaičio na
mus padainuoti senukams. Kelionė atgal 
kiek ilgiau užtruko dėl sukelto sniego ka
ro. Dar prieš vakarienę visi parašėme po 

kelis laiškus įvairiems valstybininkams 
dėl žiauraus suėmimo dviejų lietuvių ku
nigų pavergtoje Lietuvoje. Vėliau lygino
me “Ateities” žurnalo senus ir naujus 
numerius, nagrinėjome žurnalo medžiagą, 
iliustracijas ir vertinome jų turinį. Užpil
dėme iš anksto paruoštas anketas. Šis va
karas jau paskutinis. Ryt reiks skirstytis 
namo.

Sekmadienis. Dieną pradedame šv. Mi- 
šiomis, kuriose dalyvavo ir kai kurių kuo-
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Kalba Daina Kojelytė.

pų atsivežtos vėliavos. Jų eiseną labai gra
žiai tvarkė seselė Palmyra.

Uždarymo posėdyje seselė Teresė aiš
kino, kokią reikšmę jos gyvenime turė
jo žodis. Ji kalbėjo labai gražiai. Ir koks 
buvo nustebimas, kai kun. Yla paaiškino, 
kad ji išmoko lietuviškai kalbėti tiktai, kai 
atėjo pas seseles. Posėdžio metu keli kan
didatai iš Bostono ir Worcesterio buvo 

pakelti į moksleivius. Jie davė įžodžius ir 
buvo vadovų pasveikinti. Posėdis baigtas 
ateitininkų himnu. Po to geri pietūs, ir 
kaip paprastai kursantai su ašaromis aky
se pradėjo skirstytis namo. Kursai buvo 
puikūs. Likome labai dėkingi kursų orga
nizatoriams, vadovams, paskaitininkams 
ir vaišingoms seselėms. Visus ilgai prisi
minsime.
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Sena Vaga Nebėgiokime
1971 METŲ SAS SUVAŽIAVIMĄ PRISIMINUS

JONAS A. VAINIUS

Lapkričio 13 ir 14 dienomis, pavėla
vęs visą mėnesį, SAS suvažiavimas įvyko 
Clevelande, jaukiose Ramada Inn patal
pose. Suvažiavime dalyvavo apie 50 stu
dentų, atstovaujančių savas draugoves. 
Dauguma iš jų atvyko į šį miestą jau penk
tadienio vakarą dalyvauti susipažinimo 
susirinkime, kuris įvyko kolegės Kristinos 
Aželytės namuose.

Oficialiai suvažiavimas savo darbą pra
dėjo šeštadienį iš ryto devintą valandą. 
Pagrindiniai suvažiavimo darbai buvo ma
tyti šie: praeitų metų sąjungos ir drau
govių veiklos pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai ir naujosios valdybos veiklos pla
no pristatymas suvažiavimui. Suvažiavi
mo pirmininkais buvo pakviesti V. Naru
tis ir V. Maciūnas, o sekretorėmis E. Juš
kaitė ir R. Navickaitė.

Suvažiavimo pradžioj sąjungos pirmi
ninkas J. Oniūnas padarė bendrą veiklos 
pranešimą, o iždininkas J. Vainius supa
žindino mus su sąjungos piniginiais reika
lais ir dabartiniu kasos stoviu. Reikia pa
minėti, kad revizijos komisijos nuomonė 
ne visai sutapo su Sąjungos valdybos pra
nešimais.

Draugovių veiklos pranešimai buvo ga
na įvairūs. Apskritai, juos būtų galima su
skirstyti į rimtuosius ir humoristinius. 
Aišku, humoristiniai klausytojams labiau 
patiko. Visa nelaimė, kad už humoro nu
garos slėpėsi labai skurdi veikla. Paaiškė
jo, kad tokia veikla, kokią turėjome, nė
ra labai žavinti. Šią padėtį naujoji SAS 
valdyba turės dar persvarstyti ir ieškoti 
naujų būdų veiklai sustiprinti.

Po pranešimų sekė ištisa eilė paskai

tų. Romas Sakadolskis kalbėjo apie II 
PLJK-so planus ir jų vykdymą; A. Idze- 
lis — “Kodėl reikėtų II PLJK-so studijų 
dienas turėti Kent State University”; Tere
sė Neįmanaitė supažindino mus su būsi
mo L.S.S. suvažiavimo numatyta darbų 
tvarka ir ragino ateitininkus gausiai ja
me dalyvauti; Jurgis Oniūnas kalbėjo te
ma — Šalkauskio “Gyvoji Dvasia” ir Hes
ses “Kelionė į Rytus” ir pagaliau Paulius 
Alšėnas tarė neoficialų žodį apie Ateiti
ninkų Tarybą.

Popietiniame posėdyje buvo renkama 
naujoji SAS valdyba. Nebuvo abejonės, 
kad rinkimus laimės Chicagos kandidatų 
sąrašas. Tiesą pasakius, kitas sąrašas bu
vo sudarytas tik tam, kad demokratinis 
principas nebūtų pažeistas. Rinkimų duo
menis paskelbus, Jūratė Jasaitytė, naujo
sios valdybos pirmininkė, tarė žodį. Pa
dėkojus už pasitikėjimą, pristatė kitus 
Centro Valdybos narius, kurių buvo tik... 
keturiolika. Toliau naujoji pirmininkė 
bendrais bruožais aptarė sąjungos veiklos 
planą su bendra metine tema — Tauta ir 
tautinė ištikimybė. Šiai pagrindinei temai 
išryškinti naujosios valdybos buvo pasiū
lyta ištisa eilė specialių temų paskaitoms, 
rašiniams, diskusijoms... “Nebevagabėgio- 
kim”! Tai naujosios S.A.S. valdybos 
šūkis. Bėgiojimas vis ta pačia vaga rodo 
menką kūrybingumą, jaunatviško entuzi
azmo stoką arba išsekimą — senėjimą. 
Studentijai iš šios vagos reikia arba išsi
veržti, arba jai duoti naują kryptį, kuri 
sužadintų kilnių idealų alkį.

Vakarinei programai buvo visiem re
zervuotos vietos Cleveland© vokiečių Hof-
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Jūratė Jasa'.tytė duoda Studentų Ate tininkų Sąjungos p rmininkės Įžodi

brau Haus. Programa buvo atlikta vo
kiško kabareto stiliumi. Nuvykus mus 
laukė staigmena: mat, komediantas visą 
programą atliko vokiečių kalba. O mes, ne
norėdami pasirodyt nemokšom, juokėmės 
drauge su vokiečiais. Juokdario programą 
paįvairino Schwarzwaldo dainininkų pen
ketukas, kuris visus gerai nuteikė savo 
dainomis ir raliavimais. Programa buvo 
ir naudinga, pramokom šiek tiek vokiš
kai — Meine Damen und Herren, Danke 
und Auf Wiedersehen. Programai pasibai
gus, pasigirdo vokiečių orkestro įžanginės 
gaidos — um pa pa..., ir šokom iki auštan
čio ryto.

Sekmadienį, išklausę šv. Mišias, stu
dentai rinkosi į Šv. Jurgio mokyklos pa
talpas suvažiavimo užbaigai. Ten nauja 
SAS Cv-ba oficialiai perėmė pareigas.

Rezoliucijų komisija, deja, pateikė tik 
sveikinimų sąrašą, kuris buvo narių pa

pildytas ir priimtas. Po to buvo perskai
tytas išvažiavusio prezidiumo pirmininko 
(V. Naručio) nusivylimo raštas. Tas sukė
lė studentų tarpe susirūpinimą. Studentai 
pareiškė savo nuomones apie dabartinius 
vargus, kurie slegia sąjungą. Šis susirū
pinimas davė vilčių, kad sąjungos sunku
mai bus nugalėti. Ypač po naujosios val
dybos priesaikos, kai nauja pirmininkė 
prabilo į mus, jautėme, kad sąjungos var
gai pranyks ir jos veikla grįš į sklandų 
kelią. Pirmininkė savo kalboje prašė stu
dentus sujungti visas savo jėgas, kad SAS 
veikla būtų sėkminga.

Dar kartą pažvelgiant į jau praėjusį 
suvažiavimą, galima nujausti ateinančių 
metų pasisekimą. Senos sąjungos valdy
bos atlikti darbai telieka revizijos komi
sijos sprendimui; naujosios valdybos pla
nų vykdymas pasirodys ateity, bet Cle
veland© draugovės suruoštas suvažia
vimas duoda ateičiai daug vilčių.
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į

Kodėl Atlanto vanduo sūrus?
Todėl, kad silkės jame plaukioja.

Moderni tauta: vieta, kuri uždraudžia 
firecrackers ir sprogdina atomines bom
bas.

Jis sako, kad kaip draugas jis myli mane 
mučho, bet man atrodo, kad jis mane mū- 
čina.

Reklama

Garbingas ateitininke! Ar tu nori būti 
vadu? Ar nori, kad žmonės tavim stebė
tųsi? Ar tau knieti kitus tvarkyti? Ar tu 
nori kitiems įdiegti dvasios ? Ar tau nesise
ka? Jei taip, tai tau trūksta tik vieno daly
ko — charizmos. Bet., tai maža proble
ma, mes galim ją lengvai pataisyti. Siū
lom pabandyti “charizmos” perfumą. Tik 
užsitepkit ir nustebsit, kai netikėtai visi 
jum sakys: “Jūs esate tikras vadas. Jūs 
esate tikrai iškilus.” Pasisekimas garan
tuotas. Norėdami užsakyti, kreipkitės į 
John Hoffer, Salt Water Inc. c/o San 
Francisco Bay. šis mūsų skystis yra tikrai 
nepaprastas išradimas ir turi savyje nuo
stabių druskų.

Prieš keletą mėnesių vienos kuopos 
pirmininkas pametė savo narių sąrašą. 
Netrukus atsirado pribraižytas lapas po
pieriaus su juokingom pavardėm. Pirmi
ninkas nėra tikras, ar tai jo nariai ar ne. 
Jei kas daugiau žino apie šį sąrašą, pra
šom skambinti Jurkučiui Dabitai 000- 
0000.

Prieš skrisdamas i mėnuly aplankyk savo 
kaimyną.

Moksleivi: tavo sapnai niekad neiš
sipildys, jei neišlipsi iš lovos.

Atidėliojimas — mokslas, kuriuo pajėgia
me pasivyti vakardieną.

Jei kas įspirs į užpakalį, nepyk, nes tai 
reiškia, kad esi priekyje.
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ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO PRANEŠIMAS

Studijuojantieji arba studijoms besiren
gią ateitininkai prisiminkite, kad turite 
ATEITIES ŠALPOS FONDĄ, kurio pir
minis tikslas yra paskolomis padėti stu
dijuojančiam, bet ekonomiškai nepajė
giam, ateitininkui/-ei! Dėl tolimesnių in
formacijų kreipkitės raštu į Ateitininkų 
Šalpos Valdybą.

Ateitininkų Šalpos Fondo Valdyba

Dr. Petras Kisielius 
Pirmininkas 
1634 S. 49th Avė. 
Cicero, III. 60650

Kun. Petras Patlaba
Vicepirmininkas ir reikalų vedėjas 
12433 S. Halsted St.
Chicago, Ill. 60628

Dr. Vaclovas Šaulys 
Iždininkas
2639 W. 86th St.
Chicago, Ill. 60652

Vaclovas Kleiza 
Sekretorius 
10316 S. Kenneth Ave. 
Oaklawn, Hl. 60453

Faustina Manelienė-Mackevičienė
Narė
R. R. 2, Box 221
Lockport, Ill. 60441

Ateitininkų Šalpos Fondo 1971 m. 
pajamos

Nario mokestį po $5.00 sumokėjo 111 
nariai, viso pajamų $555.00.

Prie mokesčio pridėjo mažesnę ar 
$5.00 auka 42 nariai, viso $403.00.

Pridėjo $15.00 auką 5 nariai, viso 
$75.00.

$20.00 auką 8 nariai, viso $160.00.
$25.00 auką 7 nariai, viso $175.00 Tai 

prel. V. Balčiūnas, dr-ai G. Grinis, E. Ga- 
siūnaitė, V. ir A. Labokai, V. ir V. Ma
jauskai, J. Makštutis ir A. Marčiukaitis.

$35.00 auką S. Leimonas.
$50.00 auką 6 nariai, viso $300.00. Tai 

dr. A. Belickas, dr. A. Čepulis, dr. J. Dė
dinas, dr. J. Reinys, D. Skirmantaitė- 
McGary ir V. Šoliūnas.

$75.00 auką, dr-ai J. ir A. Juozevičiai 
ir K. ir A Rimkai.

$100.00 auką 11 narių, viso $1100.00. 
Tai dr-ai V. ir V. Adomavičiai (Dayton), 
J. ir J. Meškauskai, E. ir A. Razmai, V. 
Šaulys, J. Sungaila (Kanada), V. ir B. 
Valadkai, P. Žemaitis ir P. Kisielius.

$250.00 auką, dr. J. ir A. Kižys.
Skolų buvo grąžinta už $1200.00.
Sendraugių turime virš 700, gi Šalpos 

Fondo vežimą traukia tik 193 nariai — 
vos 27%. Dauguma dar neprisirengė at
siųsti 1971 ar 1972 m. mokesčio, dar ne
vėlu tai padaryti. Mokesčius ir aukas 
siųskite Fondo iždininkui dr. V. Šauliui, 
Ateitis Relief Fund, Inc., 2639 W. 86th 
St, Chicago, Ill. 60652.

Dr. V. Šaulys
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ATEITIES 1972 METU TURINYS

STRAIPSNIAI
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Kriaučiūnas. Dr. Romualdas: Dešimt klau
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žvelgiant ................................................... 10
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problemos ............................................ 123
S'drys, Linas: Užteršimo bangos . . .134 
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Quo vadis MAS? (pašnekesys) .... 66 
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Tautinės parapijos viltis (pašnekesys) . . 162

MŪSŲ VEIKLA
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Ateitininkų Šalpos Fondo pranešimas . . 320 
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Valiukas, Leonardas: Apie ‘rekolekcijas” 
sendraugiams.................................. 207
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NUO ADMINISTRACIJOS STALO

I. Aukojo “Ateičiai” paremti:

Dr. J. ir A. Kižiai Chicago, Illinois $250.00
Prof. B. Vitkus Chicago, Illinois $ 50.00

(Vietoj Kalėdinių sveikinimų)
MAS Rytų Apygardos Atstovybė Newton, Mass. $ 25.00
R. Juzaitis Plymouth Meeting, Pa. $ 10.00
NN Chicago, Illinois $ 10.00
Dr. J. Mališka Montreal, Quebec, Canada $ 8.00
Kun. V. Stankūnas Montreal, Quebec, Canada $ 8.00
T. Juškevičiūtė Chicago, Illinois $ 6.00
Dr. A. Stankaitis Wethersfield, Conn. $ 6.00
Kun. Dr. T. Žiūraitis Washington, D.C. $ 3.00
L. Milieriūtė Edinboro, Pa. $ 3.00
R. Stanislovaitis Chicago, Illinois $ 3.00
Kun. J. Vėlutis Chicago, Illinois $ 3.00
V. Nakas Detroit, Mich. $ 2.00
A. Stankus Toronto, Ontario, Canada $ 2.00
V. Gyvas Cleveland, Ohio $ 1.00
Kun. K. Kuzminskas Chicago, Illinois $ 1.00

H. Apmokėjo “Ateities” prenumeratą, siuntinėjamą užsienio moksleivijai:

Prof. B. Vitkus Chicago, Illinois $ 10.00
A. šaulys Chicago, Illinois $ 1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
“Ateities” Administracija

so. K S. i
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