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1
VIENERI METAI

Šiuo numeriu baigiame vienerius metus darbo. Nepri
tyrusiai redakcijai tie metai buvo sunkūs ir ypatingo 
džiaugsmo nesuteikė, nes per metus savo numeriais nepri
sivijome laiko, kaip buvom žadėję, ir šis gruodžio numeris 
jus pasieks gerokai pasivėlavęs. Žinoma, pasiteisinimų 
galima būtų sugalvoti įvairių, bet juk pasiteisinimai dar
bo nepaspartina. Galime tik prisipažinti, kad per 1972 
metus mes daug ko nepramatėme ir daug pasimokėme. 
Ateityje stengsimės skaitytojų neapvilti.

Norime pasidžiaugti, kad per 1972 metus eilė žmonių 
mus nuoširdžiai rėmė savo straipsniais bei rašiniais. Labai 
džiugu buvo gauti tai iš vienos, tai iš kitos vietovės moks
leivių parašytų rašinėlių, poezijos, prozos. Tikimės, kad jų 
dar daugiau atsiras 1973 metais. Nepaprastai malonu bu
vo susilaukti tiek puikių straipsnių iš studentų, kurie ne
pašykštėjo savo išmintimi su moksleiviais pasidalinti. Ir 
visada labai miela, kad sendraugiai mūsų neužmiršta ir 
visas finansines bei straipsnių spragas užpildo.

Redakcija tikisi malonaus bendradarbiavimo su visais 
1973 metais ir laukia visko: straipsnių, rašinių, poezijos, 
prozos vaizdelių ir kritikos laiškų, kurie mums pasakytų, 
kur mes, jūsų manymu, stovime ir kas darytina.

LIETUVOS
NAC cmi INB 
M A’. .‘11. A DO 
BIF IOT KA
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Reikia šventųjų šiais laikais, ku
rie atspindėtų vidinį Bendrijos 
šventumą — pareiškė pop. Pau
lius VI. Kalbėdamas bendros au
diencijos metu, jis priminė, kad 
šventumas yra viena pagrindinių 
Kristaus Bendrijos žymių, ir 
kvietė visu tą šventumą atspin
dėti savo gyvenime. Pasak jo, 
reikalaujamas iš tikinčiųjų šven
tumas nėra stebuklų darymas 
o geros ir stiprios valios ugdy
mas Kristaus liudijimui.

Ekumeninis patriarchas Demet
rų us I, ortodoksų vienijanti gal
va, pareiškė, kad Bendrijų va
dovai neturėtų pasitenkinti vien 
žodiniais pareiškimais, nes pa
sauliui jie esą nusibodę. Patriar
chas siūlė vietoj pareiškimų im
tis konkrečių darbų.

Santuokų anuliavimo bylose po
piežiaus patvarkymu, advokatai 
tegalės imti nuo 300 dol. iki 600 
dol. už kiekvieną bylą. Dėl šio 
potvarkio apie 50 italų advoka
tų protestavo. Sakoma, kad kai 
kurie advokatai anksčiau ėmę net 
iki 17,000 dol. už vieną bylą.

Britanijos Bendrijų Taryba pa
prašė Pasaulio Bendrijų Tarybą 
pradėti tartis su Vatikanu nau
jos standartinės Velykų datos 
įvedimo klausimu. Vietoj kilno
jamos šventės daugelio siūloma, 
kad Velykų diena būtų pastoviai 
švenčiama sekmadienį po antrojo 
balandžio mėnesio šeštadienio. 

Evangelikų liuteronų Bendrijų 
išeivijoje metinis kunigų bei dar
buotojų suvažiavimas įvyko Vo
kietijoj, netoli Hamburgo. Šių 
metų suvažiavimo tema buvo: 
“Mes ne save pačius skelbiame, 
bet Jėzų Kristų Viešpatį”. Suva
žiavimui vadovavo dr. Emst 
Eberhard, kuris jau 12 metų rū
pinasi išeiviais liuteronais. Daly
vavo virš 40 estų, latvių, lietuvių, 
lenkų ir vengrų liuteronų. Lie
tuvių grupę sudarė kunigai — 
senjoras A. Keleris iš Bremeno, 
garbės senjoras A. Gelžinius iš 
Braunschweigo, vicesenjoras J. 
Urdzė iš Bad Godesbergo, J. Sta
naitis iš Backnango ir evangeli
kų liuteronų Bendrijos darbuo
tojai — Fr. Slenteris iš Bremeno, 
Vera Urdzienė iš Bad Godesber
go bei mokyt. Fr. Skėrys iš 
Mannheimo. Biblinius semina
rus vedė superintendentas dr. J. 
Schulze, kun. Hamann ir kun. 
Paulius Urdzė. Taipgi buvo skai
tyta visa eilė paskaitų pamokslų, 
liturgikos ir Bendrijų apjungi
mo temomis. Buvo padaryti vi
sų tautybių liuteronų veiklos 
pranešimai. Apie V. Vokietijos 
5,000 lietuvių evangelikų liute
ronų veiklą pranešimą padarė 
senjoras A. Keleris. Lietuvius 
aptarnauja šiuo metu 4 kunigai 
ir 9 pasauliečiai 47 vietovėse. 
Didesnio masto religiniai suva
žiavimai yra įvykę Luebecke ii 
kun. J. Urdzės vadovaujamame 
baltiečių krikščionių studentų 
name, esančiame Annberg pily

je, Bad Godesberge. Ten įvyko 
ir motinų poilsio dienos, Pabal
tijo jaunimo suvažiavimas ir lie
tuvių jaunimo suvažiavimas. Es
tų išeivių Bendrijos vadovas ar- 
kiv. K. Veem iš Stockholmo pa
brėžė, kad evangelikai liuteronai 
išeivijoje turi iš Dievo įpareigo
jimą skelbti Dievo Žodį savo 
gimtomis kalbomis ir jas išlai
kyti iki savo kraštų nepriklau
somybės.

Kard. Jan Willebrands, Vatikano 
krikščionių vienybės sekretoriato 
pirmininkas, buvo apdovanotas 
Lambeth kryžiumi. Tai aukš
čiausias Anglikonų Bendrijos or
dinas. Jis buvo įteiktas kardino
lui už nuopelnus krikščionių vie
nijimo srityje.

Arkiv. Juozo Skvirecko ilgame
tis sekretorius mons. Klemensas 
Razminas Vėlinių proga aplan
kė arkivyskupo kapą Zamse, 
Austrijoj. Ateinančiais metais su
eina lygiai 100 metų nuo šio 
įžymaus ganytojo gimimo. Jis 
pirmas išvertė visą Šv. Raštą į 
lietuvių kalbą. Ta proga kun. 
St. Yla ruošia platesnę studiją 
apie jo asmenį ir veiklą.
Kard. Paul Emile Leger, buvęs 
Montrealio arkivyskupas besidar
buojąs Arfikos misijose, kviesda
mas krikščionis remti misijų 
darbą, pareiškė, kad nuo 1960 
m. iki 1970 m. katalikai Afrikoje 
paaugo nuo 11 milijonų iki 32 
milijonų. Kunigų skaičius per tą 
patį laiką paaugo nuo 7,500 iki
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15,000; brolių — nuo 3,300 iki 
5,300 ir seselių — nuo 25,000 iki 
47,000.

Prancūzijos kunigų skaičius ma
žėja. Vyskupų konferencijos me
tiniame suvažiavime buvo pa
teikta statistika, kuri rodo, kad 
1965 m. buvo 40,994 pasaulie
čiai kunigai. Pagal dabartinę sta
tistikos kreivę, 1975 m. bus tik 
31,820 kunigų. 1963 m. buvo 
5,279 klierikai, o dabar yra tik 
2,840. Anksčiau per metus buvo 
įšventinama apie 600 kunigų, o 
dabar — tik apie 200. 1970 m. 
mirusių kunigų skaičius prašoko 
tais metais įšventintų kunigų 
skaičių net 465.
JAV apygardos teisėjas James F. 
Battin laikinai įpareigojo Monta
nos valstijoje Billings mieste 
esančią katalikišką Šv. Vincen
to ligoninę vykdyti kontracepci
nes sterilizavimo operacijas. Šis 
įsakymas galios tol, kol Michael 
Tavlor žmonos, reikalavusios ste

rilizavimo toje ligoninėje, byla 
bus išspręsta. Tai gali užtrukti 
net keletą mėnesių.
Blogis pasaulyje nėra vien gėrio 
trūkumas, bet ir gyva, dvasinė, 
iškrypusi būtybė, iškreipianti sa
vo aplinką — pareiškė pop. Pau
lius VI, kalbėdamas bendrojoje 
audiencijoje. Tai, anot jo, baisi 
ir paslaptinga tikrovė. Cituoda
mas tuo reikalu visą eilę Šv. Raš
to tekstų, popiežius stengėsi pa
brėžti, kad tai nėra metaforiška 
kalba apie piktąją dvasią. Tai 
esąs gundytojas be sau lygaus 
pasaulyje. Jis labai gudriai dar
buojasi, sėdamas klaidas ir ne
laimes žmonijos istorijon. Primi
nęs, kad šiuo metu žmonės be
veik nebetiki į piktosios dvasios 
buvimą, popiežius pareiškė, esą 
vertėtų šiuo reikalu perstudijuo- 
ti visą katalikiškąją doktriną ir 
piktojo įtaką individams, bend
ruomenėms bei pasaulio įvy
kiams.
Žmogišku i u vertvbiu sekretoria

to moderatorius vysk. Mark Hur
ley, kalbėdamas JAV vyskupų 
suvažiavimui, skatino persvarsty
ti įvairius moralinius klausimus, 
iškilusius ryšium su biologine 
bei technologine pažanga ir viso
kiais bandymais tokiose srityse, 
kaip psichologija. Jis priminė, 
kad genetiniai tyrinėjimai dabar 
aiškiai kalba apie žmogiškąjį ge
malą kaip apie atskirą organiz
mą, o ne kokio nors kūno orga
ną. Tai turėtų būti primenama 
kovoje prieš abortus, kurių lega
lizavimas paprastai remiasi vi
duramžių medicinos žiniomis. 
Jis ta pačia proga pasisakė ir 
prieš psichologijos naudojamas 
“jautrumo sesijas” (sensitivity 
sessions), kuriose, pagal surink
tą medžiagą, net 70 proc. daly
vių patiria daugiau žalos, negu 
naudos.
Vatikanui šiuo metu trūksta lė
šų — nebegali finansuoti tarp- 
tatutinių suvažiavimų. Vatikano 
sekretoriato netikintipsipms su-
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šauktąjį suvažiavimą finansavo 
“Fiat” automobilių bendrovė. 
1972 m. sausio mėnesį padėtis 
buvusi tokia, jog reikėjo par
duoti net dalį nuosavybės, kad 
būtų galima apmokėti einamą
sias sąskaitas. Vienas Vatikano 
tarnautojas pareiškė, kad dabar 
Vatikanas jau nebeturi tiek in
vestuotų lėšų, kad iš nuošimčių 
galėtų išlaikyti visas po II Vati
kano suvažiavimo įkurtąsias 
įstaigas. Tokių įstaigų tarpe yra: 
krikščionių vienybės sekretoria
tas, nekrikščionių reikalams sek
retoriatas, netikinčiųjų reikalams 
sekretoriatas, pasauliečių taryba, 
taikos bei teisingumo komisija, 
tarptautinė teologinė komisija ir 
nuolatinis vyskupų sinodo sek
retoriatas.
Austrijoje vienuolės paskirtos ad
ministruoti dvi parapijas Graz- 
Sechkau vyskupijoje. Jas paskyrė 
vysk. Johann Weber, nes nebe
turi pakankamai kunigų. Be pa
rapijų administravimo, seselės 
dar rūpinasi parapijų vaikų reli
giniu auklėjimu, katechetinėmis 
pamokomis suaugusiems ir kitais 
sielovados reikalais.

Komunistinė Čekoslovakija ir 
Vatikanas vėl pradėjo derybas 
po dviejų metų pertraukos. Pa
sitarimų pagrindinė tema — Če
koslovakijos Katalikų Bendrijos 
vadovybės klausimas. Dabar iš 
13 vyskupijų tik viena turi savo 
vyskupą ordinarą — Stepan 
Trochta, kuris jau labai nesvei
kas. Dar yra vysk. Frantisek To- 
masek, kuris administruoja Pra
hos arkivyskupiją. Šiuo metu 
vyksta sustiprinta antireliginė ko
va Čekoslovakijoje: vienuolės už
darytos į koncentracinius vienuo
lynus, kandidates į vienuolinį 
gyvenimą uždrausta priimti, ku
nigai labai apriboti savo darbe, 
nustatytas labai mažas skaičius 
kandidatų į kunigus.

2,000 Volgos vokiečių, XVII š. 
vokiečių—ateivių palikuonių,
galės išvykti iš Sov. Sąjungos į 
V. Vokietiją. Tą žinią pranešė 

sovietinė valdžia. Tų vokiečių iš 
viso Sovietų Sąjungoje yra apie 
400,000. Daugelis jų yra katali
kai ir už tai labai žiauriai per
sekiojami.

Dvi katalikiškos organizacijos — 
Kolumbo vyčiai ir Alhambros 
sambūrio nariai sudarė bendrą 
sąjungą su šiomis protestantinė- 
mis organizacijomis Toronte: 
Shriners, Moose, Eagles ir Rani 
Ghar Grotto. Sąjungos tikslas — 
darbuotis įvairiuose Toronto 
bendruomeniniuose projektuo
se. Visos šios grupės sausio mė
nesį turės bendras pamaldas Šv. 
Pauliaus katalikiškoje šventovė
je Toronte.

Vysk. Joseph L. Bemardin, 44 m., 
nuo 1968 m. buvęs JAV vysku
pų konferencijos generaliniu sek
retoriumi, paskirtas naujuoju 
Cincinnati arkivyskupų vietoj š. 
m. pavasarį mirusiojo arkiv. 
Paul F. Leibold.

Kun. Joseph Howze, 49 m., JAV 
negras Asheville miestelio kle
bonas Š. Karolinos valstijoje, 
paskirtas vyskupu-pagalbininku 
Natchez—Jackson vyskupijai
Mississippi valstijoje. Jis pareiš
kė, kad jo motto bus “tarnauti 
Dievo tautai”. Jis esą stengsis 
didesnį dėmesį skirti negrams 
katalikams, tačiau tarnaus vi
siems. Šiuo metu JAV yra du 
negrai katalikai vyskupai: nau
jai paskirtasis ir vysk. Harold 
R. Perry.

Kard. Jean Danielou SJ, žymus 
mokslininkas ir buvęs Paryžiaus 
Katalikų Instituto teologinio fa
kulteto dekanas, šiomis dienomis 
buvo išrinktas garsiosios Pran
cūzų Akademijos nariu vietoj ne
seniai mirusio kard. Eugene Tis- 
serant. Kard. Danielou yra pa
rašęs visą eilę teologinių bei fi
losofinių studijų, yra narys Va
tikano sekretoriato netikintie
siems, narys religinių bei pasau
lietinių institutų ir katalikiško
jo švietimo komisijų. Prancūzų 
Akademija yra 40 pačių žymiau-
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šių prancūzų mokslininkų drau
gija, kurią 1635 m. įsteigė kard. 
Richelieu. Jos pagrindinė už
duotis — išlaikyti prancūzų kal
bos tyrumą ir grožį.

Svarbiausias satanizmo taikinys 
esanti Katalikų Bendrija. Šį įspė
jimą visiems JAV katalikams vys
kupams išsiuntinėjo buvęs sata
nizmo aukštasis kunigas Mike 
Warneke, vadovavęs 1,500 šėto
no garbintojų grupei San Ber
nardino apylinkėje, Kalifornijo
je. Jis sako, kad satanizmo są
jūdis dabar labai auga ir šėto
no garbintojai vagia katalikų 
Mišiose konsekruotas ostijas ir 
paskui jas įvairiausiais būdais 
išniekina savo juodose apeigose. 
Jis pastebi, kad šėtono garbini
me niekada nenaudojama pro
testantų Komunija, o tiktai ka
talikiškoji. Jie esą tiki, kad jie 
tikrai tokiu būdu niekina Kris
taus Kūną.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos suvažiavimas 
įvyko š. m. lapkričio 23—6 die
nomis Klevelande. Jame dalyva
vo apie 200 narių bei svečių. 
Pagrindinis tikslas — “prikelti 
miegantį milžiną”. Atidaromąjį 
žodį tarė PLB pirm. Stasys Barz- 
dukas. Kun. K. Pugevičius iš 
Baltimorės skaitė paskaitą apie 
galimus būdus pasiekti ir naudo
tis valstybinėmis įstaigomis lie
tuviškiems reikalams. Dr. J. Stu- 
kas iš New Jersey kalbėjo apie 
moderniausių komunikacijos bū
dų panaudojimą Lietuvos reika
lams. R. Sakadolskis iš Čikagos 
kritiškai apžvelgė kai kuriuos II 
PLJK momentus. VLIK-o pirm, 
dr. K. Valiūnas dalyvavo sim
poziume apie veiksnių ryšį su 
jaunimu. Buvo rodomi Romo 
Šležo ir Jono Meko filmai, o 
taipgi filmas “Šimtmečių godos” 
susuktas Lietuvoje. Suvažiavimo 
organizatoriai buvo kreipęsi į 
Jungtines Tautas, kviesdami at
siųsti kalbėtoją, tačiau gavo at
sakymą, jog tai neįmanoma, nes 
Pabaltijo valstybės — vidinis 

Sov. Sąjungos reikalas. Patarta 
kreiptis į sovietų atstovybę. Šiuo 
reikalu studentai nutarė netylėti. 
Suvažiavimo užsiangažuota suda
ryti veikimo bazę universitetuo
se; rūpintis Lietuvos ir lietuvių 
reikalais; užmegzti ryšius su ki
tataučiais studentais, universite
tine spauda ir pan. Naująją val
dybą sudaro: pirmininkas — Ri
mas Aukštuolis, vicepirmininkas 
— Vytautas Žagarskas, sekreto
rės — Marytė Idzelytė ir Regina 
Plodžinskaitė, iždininkas — Al
vydas Narbutaitis, nariai — Ra
mūnas Švarcas ir Gintaras Ta- 
oras. ŠALSS naujasis adresas: Ri
mas Aukštuolis, 25230 Chardon 
Rd., Richmond Heights, Ohio 
44123. Tel.: (216) 481-9928.

Jaunimas Kolumbijoje, sugrįžęs 
iš Jaunimo Kongreso, pradėjo 
entuziastiškai organizuotis. Su
darytas branduolys, kuris rūpi
nasi tobulinimusi lietuvių kal
boje, lietuviškų dainų bei šokių 
mokymesi ir t. t. Kas savaitę da
romi susirinkimai. Šiuo metu 
ypatingai kruopščiai ruošiamasi 
artėjančiam Vasario Šešiolikto
sios minėjimui.
Kolumbijos liet, jaunimo stovyk
lą organizuoja Begotos KLB val
dyba. Stovyklon, kuri įvyks sau
sio mėnesį, suvažiuos jaunimas 
iš įvairių Kolumbijos vietovių.

Specialūs kursai Brazilijos jau
nimui planuojami ateinančių 
metų sausio ir vasario mėnesiais. 
Numatoma gilintis lietuvių kal
boje ir pateikti paskaitų ciklą 
apie lietuvių kultūrą portugališ
kai.
Vak. Vokietijoje, Muenchene, su
ruoštą tautos šventę pravedė jau
nimas. Plačiai pasidalinta Jauni
mo Kongreso ir Šokių Šventės 
įspūdžiais bei pateikta kritiški 
įvertinimai. Programą pravedė 
Kristina Pauliukevičiūtė. Prane
šimus padarė: Alfredas Herma
nas, Airis Pauliukevičius, Arū
nas Balkus, Arturas Hermanas, 
Rita Pauliukevičiūtė ir Marius 
Dressleris.

293

7



P. Amerikos Lietuvių Kongreso 
metu Sao Paulo mieste, PLJS 
valdybos iniciatyva, šaukiamas 
pasitarimas jaunimo reikalais.

Brazilijos lietuvių kartoteką pra
dėjo ruošti jaunimas talkinąs P. 
Amerikos Lietuvių Kongrese.

Uragvajuje išleidžiama dainų 
plokštelė “Devynbalsė”. Š. Ame
rikos lietuviai plokštelę galės įsi
gyti per PLJS Ryšių Centrą Či
kagoje. Pelnas bus skiriamas 
Jaunimo Namų statybai.

Venecuelos lietuvių jaunimas 
Vasario Šešioliktosios proga ruo
šia parodą apie Lietuvą ir lietu
vius.

Australijos jaunimas numato 
ateinančių Kalėdų metu susi
rinkti pasitarimui apie bendrą 
Australijos jaunimo veiklą ir 
Australijos liet, jaunimo sąjun
gos įkūrimą. Pasitarime žada da
lyvauti II PLJK proga sudarytų 
komitetų atstovai.

Toronto universitete įsisteigė 
Lietuvių Studentų Klubas. Lap
kričio 2 d. steigiamajame susi
rinkime buvo pateikta Antano 
Šileikos paruošta konstitucija ir 
sudaryta revizijos komisija ją 
patikrinti. Lapkričio 13 d. susi
rinkime buvo išrinkta valdyba, 
kurią sudaro: Algis Senkus, Pra
nas Čeponis, Dainora Juozapavi
čiūtė, Antanas Šileika ir Rai
mundas Sungaila.

II PLJ Komiteto posėdis įvyko 
lapkričio 11—12 dienomis Čika
goje. Be komiteto narių dar da
lyvavo PLB pirm. Stasys Barz- 
dukas, II PLJK finansų komisi
jos pirm. dr. J. Kazickas ir JAV 
KLB vicepirmininkas jaunimo 
reikalams J. Gaila. Posėdyje da
lintas! Jaunimo Kongreso įspū
džiais ir tartasi nebaigtais dar
bais, ypatingai Jaunimo Petici

jos parašų rinkimu. Nutarta ne- 
išsiorganizuoti, kol visi uždavi
niai nebus galutinai užbaigti.

III PLJ Kongresui, įvyksiančiam 
P. Amerikoje, pradėta ruoštis. 
PLJS valdyba jau užmezgė ry
šius su Brazilijos valdžia, raštu 
apibūdindama kongreso tikslus 
ir mastą.

“Grandies” tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Irenos Smieliaus- 
kienės Čikagoje, numato šešioms 
dienoms vykti į P. Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Keliaus 9 šokė
jų poros. Pradėtas vajus sukelti 
10,000 dol. kelionei apmokėti.

Čikagoje steigiamas jaunimo 
choras, kuriam vadovauti sutiko 
muz. Faustas Strolia. Jau užsi
registravo 50 asmenų. Choro glo
bėjas — jėzuitų Jaunimo centras 
Čikagoje.

Ukrainiečiai studentai Toronte, 
Kanadoje, suorganizavo komitetą 
“Set them free: Committee in 
Defense of Soviet Political Pri
soners”. Šis komitetas rūpinasi 
ukrainiečių politinių kalinių li
kimu Sov. Sąjungoje. Neseniai 
pasirodė komiteto liedžiamas pe
riodinis biuletenis, kuriame yra 
daug informacijos apie sovietų 
daromas skriaudas ukrainie
čiams, persekiojimus, teismus ir 
ukrainiečių rodomą pasipriešini
mą. Biuletenis leidžiamas kas 
mėnesį anglų kalba.

MAS centro valdyba, paskelbė 
šiems mokslo metams temą, ku
ri yra: “Mes esame ateitininkai 
— atsinaujinkime!”

Mirga Šerepkaitė dalyvavo CBS 
televizijos programoje “Verta 
Susipažinti”. Programoje buvo 
diskutuojami etninių grupių 
klausimai ir jaunimo pažiūros į 
juos.
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KĄ, KAIP
RAŠĖ A TEITIKIKKAI
PRIEŠ 54 METES

PRANYS ALŠĖNAS

(Tęsinys iš praeito numerio)

Apie Petrapilio lietuvius

Žurnale šitaip rašoma:

Beskaitydamas lietuvių laikraščius jun
ti, kad paskutiniuoju laiku Petrapilis vis 
mažiau ir mažiau tebeminimas. Tas gyvas 
judėjimas, energingas stvėrimasis darbo, 
kuris buvo pastebimas tuojau nuvertus ca
rizmą, dabar pradeda eiti lėtesne vaga. 
Rasi, kas nors gali pamanyti, kad Petra
pilio lietuviai, kuriuos, kaip ir visus, mėgi
na maitinti, vietoj duonelės, įvairiais revo
liuciniais obalsiais, neįpratę naujos dijetos, 
išvažinėjo iš Petrapilio. Taip, atskiri asme
nys gal ir apleido rusų revoliucijos sostinę, 
bet tuo lietuvių kolonija Petrapily žymiai 
nesumažėjo. 0 vis dėlto apatija, indiferen
tiškumas, sekant viešą Petrapilio lietuvių 
gyvenimą iš tolo, aiškiai pastebimas. Bet 
tai lengva suprasti iš laiko dvasios. Tie- 
gražūs žodžiai, idėjos, obalsiai, kurių bu
vo taip ištrokšta, ir kurie po revoliucijos 
pasipylė, kaip iš rėčio, traukte traukia 
kiekvieną žmogų prie savęs, — patraukė 
jie ir mūsų tautiečius. Sužavėti tų obalsių, 
jie nežiūri į tai, kokiais keliais jie vykdo
mi gyvenime, nemato, kad tas spindintysis 
idealas, nutrauktas žemėn nuo savo aukš
tybių, kraujais aptaškytas neša žmonijai 
ne laimę ir santaiką, bet kardą ir mirtį.

Tai tiek buvo įžangoj apie Petrapilio 
lietuvius. Toliau — apie Petrapilio lietuviš
kąjį jaunimą, moksleiviją, apie kurią taria
ma ir pesimistinių minčių dėl kai kurių pa
simetimo porevoliuciniam laikotarpyje.

Apie Petrapilio ateitininkus — šitiek:

Vietinių at-kų dėka čia gerai gyvuoja ir 
auga Moksleivių Susišelpimo fondas. Fon
do naudai Kalėdų trečią dieną at-kai iškė
lė viešą koncertą. Koncerte dalyvavo jau 
pasižymėjęs Bieliūno choras, Valstybės 
operos artistas Kipras Petrauskas ir ištisa 
eilė kitų įžymių Valstybės operos artistų, 
žinoma, rusų. Ypač patiko klausytojams 
Bieliūno choras. Kažkaip nepaprastai iškil
mingai plaukė Lietuvos ir ateitininkų imno 
melodijos puikioj erdvingoj salėj. Taip ir 
junti sužadinimo, dvasinio pakilimo savyje. 
Net nelietuviai, nusimaną dainavime, gėrė
josi mūsų dainomis.

Koncertas Fondui davęs per 1600 rb. 
pelno. Sektinas,girdi, pavyzdys kitiems!

Bogorodicko lietuviai (Tūlos gub.)

Tenai būta nusikėlusios Dotnuvos vidu
rinės ūkio m-klos. Apie tenykščių lietuvių 
moksleivių gyvenimą korespondentas sako
si rašęs plačiau (“Ateities Spindulių” 1917
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m. Nr. 1-2). Dabar teužsimenama apie Bo- gorodicko lietuvius bendrai,, nusiskun- džiant, jog:... nebegaunama jokių lėšų, o 
Bogodoricke maisto įsigyti visai sunku, 
pav. svarui duonos reik stovėti po 2 vai. 
eilėj, nėra žibalo ir 1.1, ir 1.1.

Šiemet m-klą baigia 5 lietuviai: Jonas 
Valatka, Kazys Kubilius, Edas Koniušaus- 
kis, Alfonsas Žukauskis ir Vincas Myko
laitis.

Žurnalo knygų recenzijosPirmiausia J. Rudenius (atrodo, slapyvardis) itin plačiai recenzuoja Žalios Rūtos ataustą tautos pasaką “Kada rožės žy- džia”, išleistą Helsinkyje, 1917 m.Esą: Lietuvių liaudies poetui Dainiui 
Dievų yra skirta dainuoti žmonėms pra
kilnias dainas; mintys, išreikštos dainose, 
turi duoti žmonėms protui peno; o reikš
damas gražius jausmus, jis turi žavėti sa
vo tautiečių širdis, —

Mat didelė dovana buvo
Perkūno paskirta Dainiukui.

Jam reikė išvargusius žmones džiuginti, 
Padėti pakilti nuo žemės, nuo vargo...

(Senelis, psl.)Kitą to paties autoriaus knygą “Pančiai”, taip pat išleistą Helsinkyje 1917 m., recenzuoja Mėlynasis Šilas, pradžioje savo rašinio teigdamas:
Teisingai lotynų priežodis sako: “inter 

arma silent musae” (ginklam žvangant 
mūzos tyli). Šiais karo ir sužvėrėjimo me
tais žymiai sumenkėjo dailioji literatūra. 
Ir tai ne tik lietuviuose, bet ir nelietuviuo
se- Taigi šią Žalios Rūtos poemą dramą 
dvigubu džiaugsmu privalom sutikti.Veikalas esąs penkių vaizdų (Baudžiavos laikai. Sunkus ir vargingas kaimiečių būvis, nepaliaujami nuo gaigystės darbai 

dvaro naudai etc.). Po to — baudžiavos griuvimas ir penktame vaizde — jau piešiamas laisvų žmonių pasilinksminimas, vestuvės, žaidimai ir dainos.Toliau J. Balčikonis recenzuoja Rygiškių Jono “Vargo mokyklos” priedelį,, atspaustą Lietuvių spaustuvėj 1918 m., 64 psl. apimties.J. Balčikonis savo recenzijoj šitaip rašo:
Dažnai ateina į galvą klausimas: kaip 

atrodytų dabar mūsų kalba, jei nebūtume 
turėję Rygiškių Jono — Jablonskio? Ko
kiais keliais būtume klaidžioję ir ar dar 
toli būtume nuo tiesos? Nors spėti visaip 
galima, bet vienas dalykas aišku: mūsų šių 
dienų ra šomoji kalba yra jo dvasios vai
sius. Nė vienas kalbininkas nėra tiek pada
ręs, kiek jis, kad mūsų raštų kalba būtų 
grynesnė, suprantamesnė ir artimesnė 
žmonių šnekamajai kalbai- Jo vardas tvir
tai surištas su lietuvių atgimimo istorija. 
Beveik nuo pirmųjų mūsų atgimimo dienų 
jis pradėjo taisyti kalbą ir tebetaiso ją ligi 
šiol. Ir reikia pasakyti, jis taiso labai at
sidėjęs: taiso tam tikrais straipsniais laik
raščiuose, per laiškus moko redaktorius ir 
šiaip gyvu žodžiu, — kas tik į jį kreipiasi. 
Nerastum, tur būt, žymesnio plunksnos 
darbininko lietuvio, kad nebūtų gavęs iš 
jo patarimų. Tai amžinas taisytojas. Dau
gybė jo darbo yra kitiems atiduota, išbars
tyta po visus kampelius. Be to, jis dar ki
šasi, gal net perdaug, į viešąjį gyvenimą, 
padeda sirgti mūsų visuomenės ligomis, to
dėl negali visai atsiduoti savo darbui, ku
rio niekas kitas tuo tarpu negali už jį pa
dirbti. Apskritai, visą gyvenimą sąlygos jį 
traukė nuo jo mėgiamojo darbo. Tuo gali
ma išaiškinti, dėl ko jis, palyginti, nedaug 
lig šiol parašė, kad ir turėjo ir tebeturi di
delę įtaką mūsų kalbai. O raštų iš jo mes 
labai laukiame. Visados žinome, ką jis ra
šo arba ką turi sugalvojęs rašyti. Štai da
bar, kas nežino, kad jis rašo gramatiką?

Ne tiktai žinome, kad rašo, bet ir žino
me, kiek jis to darbo nuvarė. O viskas, kas
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išeina iš jo rankų, esti labai apgalvota, iš 
visų pusių apsvarstyta.

Šiomis dienomis susilaukėme jo “Mūsų 
žodynėlio”. Tai jo chrestomatijų—“Vargo 
mokyklos’’ — abiejų dalių žodynėlis. 
Sprendžiant iš jo pavadinimo (“Vargo mo
kyklos” priedėlis), tam žodynėly turėtų bū
ti paaiškinti tie žodžiai, kurie vartojami 
ne visose tarmėse, kurių galėtų nesuprasti 
skaitydami “Vargo mokyklą” mokiniai. 
Bet ne! Čia rasime dar pusę tiek žodžių, 
gal ir daugiau, kurių visai nėra “Vargo 
mokykloj”. Tai bus visokie reikalingiausi 
inteligentui žmogui žodžiai su pavyzdžiais 
ir nurodymais, kaip juos turime vartoti; 
ypač daug mokyklos terminų. Kiek žinoma 
daug tų žodžių imta iš jo paties surinkto 
per ilgą laiką žodyno, dar tebesančio rank
rašty. Po karo Lietuvių Mokslo Draugija 
turėtų pirmiausia pasirūpinti, kad tas kal
bos turtas išvystų saulės šviesą.

Yra “Žodynėly” kiek ir naujai kaltų žo
džių, k. a.: kūrinys, vietoj ligi šiolkur var
tojamo “tverinys”, kūryba — “tveryba”, 
papėdininkai, — “potomki” vaizdakalys — 
skulptorius ir kiti, apie kurių gerumą ir 
negerumą sunku tuo tarpu ką pasakyti. 
Tik ateitis paodys, ar jie gerai nukalti. 
Kalbininkai žodžius kala, o visuomenė juos 
priima ar atmeta. Kaltų žodžių visados 
toks likimas. Be to, čia yra sudėti arit
metikos terminai, kurių gal ir nebereiks 
daug keisti.

Tam žodynėly bus iš viso ligi pusantro 
tūkstančio žodžių. Reikia tikėtis, kad ant
rojoj laidoj, kurios jis netrukus turės susi
laukti, bus jų dvigubai daugiau.

. . .“Mūsų žodynėlį” labai rekomenduočiau 
įsigyti visiems, kam rūpi kalba, ir nuolat 
vartyti ypač mokytojams, studentams ir 
mokiniams. Mokslus einančiai jaunuome
nei jis turėtų būti antroji maldaknygė. Čia 
atsimenu A. Smetonos žodžius, kuriuos jis 
yra pasakęs, kai pasirodė Jablonskio “Vi
suomenės įnamiai”: Kas neskaitytų “įna

mių”, tas neturėtų teisės vadintis inteli
gentu”. Manau, kad dabar, kai išėjo jo 
chrestomatijos su “Žodynėliu”, jis turėtų 
daugiau teisės tuos žodžius pasakyti!

Pastaba: Kalbininko J. Balčikonio prieš 
54 metus rašytą recenziją apie Rygiškių 
Jono — Jablonskio anuomet išleistą “Mū
sų žodynėlį” ir jo nuomonę apie mūsų kal
bos tėvą Rygiškių Joną — J. Jablonskį 
perdaviau ištisai, kaip labai būdingus ir 
nūdieniam metui.

Dar toliau G. T. (atrodytų, Gabr. Tau- 
čius — M. Krupavičius) recenzuoja pran
cūzų kalba 1899 m. Paryžiuje išleistą An
toine. — Cours d’ėconomie sociale. Esą:

Šio veikalo autorius yra geras profeso
rius ir vienas geriausių katalikų ekonomi- 
ninkų. Kalbamų jo knygų tikslas — sutai
kinti šių dienų visuomenės sroves ir pa
remti jas įgimties dėsniais, krikščionišką
ja filosofija ir moraline teologija. Visa ka
me autorius vaduojasi neužmirštino darbi
ninkų globėjo popiežiaus Leono XIII en
ciklikomis.

Kas nemoka prancūziškai, recenzentas 
siūlo naudotis lenkų kalba išleistu vertimu-

Be to, šiame žurnalo “Ateities Spindu
liai” numeryje dar recenzuojama Sofijos 
Čiurlionienės (Kymantaitės) paruoštas 
Lietuvių literatūros istorijos konspektas 
(kurį taip pat turi po ranka šias eilutes ra
šantysis). Tai Ku.tūros ir Švietimo sekci
jos leidinys, išleistas Voroneže, 1918 m; 50 
psl. ir P. Variakojo “Laikinieji vartai”, 
Lietuvių Draugijos nukentėjusiems dėl ka
ro šelpti Centro Komiteto Ūkio skyriaus 
leidinys nr. 1, išleistas Lietuvių spaustu
vėj, Voroneže, 1918 m., o taip pat “Kas yra 
lietuvių krikščionių demokratų partija ir 
ko ji nori” — Liet. Krikšč. dem. partijos 
Voroneže kuopos leidinys, 31 psl., spausta 
Liet, spaustuvėj, 1918 m-, kaina 40 kp.
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Laikraščių paminėjimai — recenzijos

Plačiau paminimi laikraščiai “Aušrinė” nr. 1 (32), 1917 m. liepos mėn. Laikraščio obalsiu paimtas Maironio posmas: “Į darbą, broliai, vyrs į vyrą! Šarvuoti mokslu įstabiu. Paimsim arklą,, knygą, lyrą ir eisme Lietuvos keliu”.Toliau — “Varpas” (Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos organas)) nr. 1, 1918 m. Apie šį laikraštį recenzijoj labai plačiai ir g ana gražiai atsiliepiama (tai gražus ano meto ateitininkų solidarumo pavyzdys). Recenzija (pasi- rašvta inicialais S. D.) baigiama šitaip:
“Varpo” kalba visai negraži, bet, šiaip 

ar taip, pasirodant 2-rojo “Varpo”nr. turi
me nekantraudami laukti.Pabaigai keliais žodžiais paminimas “Kareivis socialistas” nr. 1, 1918 m. Leidžiamas Lietuvos Kareivių atstovų Centro Tarybos, gale pabrėžiant:

Tatai antroji bolševikų “Tiesa” — laik
raštis, kuris užslopino lietuvių karininkų 
organą “Laisvą Žodį”, tikrai gynusį jį visų 
lietuvių karininkų reikalus...O žurnalo pabaigai —

Žinios žinelėsJose rašoma:
1918 m. vasario mėn. 2)-25-tos dienos 

naktį buvo padaryta krata pas L. V. Ta
rybos narius ir šiaip lietuvius inteligentus. 
Kratą darė kareiviai ir trys mokiniai — 
Step. Bendorius (-ravičius), Pr. Valaitis ir 
V. Griškelis. Buvo atimtas L. Tarybos ant
spaudas, raštai ir protokolai. 

tis. Be to, šiomis dienomis suėmė šiaip in
teligentų — Daukšą, dail. Varną, kun. Pen- 
kauską ir kitus

Vasario 27 d. buvo uždarytas “Lietuvių 
Balsas”.

1918 m. vasario 28 d. Org-jų namuose 
bvo gausingas lietuvių tremtinių susirinki
mas, kuris, apsvarstęs visus baisiuosius 
šių dienų atsitikimus, priėmė dvi rezoliu

cijas (375 balsais už, prieš 2 ir 5 susilai
kius).

Vasario 28 d. tremtinių susirinkimas 
baigėsi dar skaudžiau: naktį suėmė grįžu
sius iš susirinkimo du prezidiumo narius ir 
penkis kitus moksleivius — Juozą Zubric- 
ką, Petrą Jocį, Juozą Petrušauską, Kazį 
Pašį, Antaną Kubilių, Juozą Gražulį ir Al
fonsą Mikšį. Be to dar, Zubricką ir Mikšį 
skaudžiai sumušė.

Tačiau skaudžiausia yra, kad tą žanda
rų darbą atliko patys lietuviai ir dargi 
moksleiviai!... Iš Ičo vyrų gimnazijos šio 
jos “nuopelno” nieks neišbrauks...Tai va, tokia recenzijinė “Ateities Spindulių”, išėjusių prieš 54 metus, apžvalga.Ji įdomi ir daug pamokinanti. Charakteringa, kad jau tada leisto lietuviško žurnalo kalba buvo pažymėtinai nebloga. Tas matyti iš paduodamų (netaisytų) citatų.

Po to suimti šie Tarybos asmenys: M. 
Yčas, kun. J. Jasenskis, M. Sleževičius, J. 
Vokietaitis, gyd. EI. Draugelis ir Z. Žemai-
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• I

Kryžiaus kelias

KUN. K. ŽITKUS

VI. AR TAS PATS TAVO VEIDAS, VIEŠPATIE?

Kas nušluostys mano sieloj Tavo veidą?
Ar pažinsi Tu save many?
Aš jį dulkėmis apnešti leidau, 
Ir kokiam nuplausiu vandeny?...

JI kaltybių kirčiais sužalojau, 
Aptaškiau jį nuodėmių purvais. 
Laimės neteisybėje ieškojau, 
Tai už tai išniekintas buvai..

Tu atverki, Viešpatie, šaltinį
Skausmo ašarų širdies gelmėj...
Sugrąžinki sielai grožį pirmutinį.
Leisk jai vėl pakilti be dėmės...

GIESMĖ:

Leisk man lygiai Tau raudoti, 
Leisk po kryžium man vaitoti, 
Kol tik gyvas būsiu aš.
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Vladas Šlaitas

DURTUVAI ROŽIŲ KRŪMUOSE

Daiktai, 
kuriuos paliečiu savo rankomis, 
yra mano ir lygiai ne mano.. 
Viskas man duota tik laikinam naudojimuisi. 
Net ir mano nuosavos rankos 
man yra duotos tik laikinam naudojimuisi. 
Net ir patsai žodelytis “mano” yra ne mano: 
tai tiktai etiketė, 
kuri lygiai kaip oras išslysta iš mano rankų. 
O mano meile!
Kaip turėčiau tave pavadinti, kad tu nebūtum 
tuščias oras, kuris išslysta iš mano rankų?
Dabar yra taip, 
lyg tavęs niekad nebūtų buvę, 
lyg tavo vietoje 
būtų buvusi tiktai mano meilės svajonė.

Rudenėja danguj paskutinis vasaros džiaugsmas, 
ir didžiulis šešėlis užlieja tavo paveikslą.
Pereinamasis laikas 
yrasunkiausias laikas. 
Tai tasai laikas, 
kursai stovi tarp vidurinio amžiaus ir tarp senatvės. 
Tai laikas, 
kai ruduo, 
pasislėpęs už mūro, 
peilį galanda.
Tai laikas, 
kai Petronijus ruošėsi kraują paleisti iš gyslų. 
Vargas tiems, kuriuos peilis ištinka nepasiruošusius. 
Rudenėja danguj paskutinis vasaros džiaugsmas, 
ir didžiulis šešėlis užlieja tavo paveikslą.
Guyėsiu taip, 
kaip dabar: 
debesų ir pavasario vėjo šventoj draugystėj.

Jokio ilgesio nebebus.
Jokio meilės troškimo, 
nes jisai — pats gyvenimas — bus viena didelė meilė. 
Ir paliks tiktai lengvo sapno prisiminimuose 
vieną kartą pro mus praėjusi mudviejų meilė.
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durtuvai, išstatyti tarp krūmų.
Bet jos man primena dingusį tavo paveikslą mudviejų meilėje.
Rožės!
jos yra kuklios gražuolės.
Reklamos vietoje—

Praeitis nėra mirusi.
Taipgi tu,
kuri kartą prieš trisdešimt metų bučiavai, 
nesi mirusi.
Tavo plaukai nuolat supasi mano svajonėse.
O mano meile!
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^J^odėi norui uijLli į.

žiemos kursus?
Į žiemos kursus Dainavoje kiekvienais me

tais moksleivių ateitininkų kuopos tegali siųsti 
ribotą skaičių savo narių. Toronto kuopa, at
rinkdama savo kuopos narius šios žiemos kur
sams, paprašė kekvieną parašyti po rašinėlį, te
ma: “Kodėl norėčiau dalyvauti žiemos kursuo
se?” Čia paduodame kaikuriuos iš tų rašinėlių.

Red.

Aš noriu važiuoti į Dainavą pirmiau
sia, kad daugiau išmokčiau ir išsilavin
čiau per diskusijas. Aš noriu būti aktyvus 
programoje ir laikytis taisyklių. Aš irgi 
noriu susipažinti ir diskutuoti su kitais 
žmonėmis, kad suprasčiau jų mintis. Aš 
noriu duoti kiek galima savęs per visą 
stovyklą, kad būčiau geras lietuvis ir ge
ras katalikas. Jeigu aš tuos dalykus pada
rysiu, tai man bus labai prasminga savai
tė. Ką aš ten išmoksiu, aš bandysiu pa- 
nautodi ne tiktai ten, bet ir sugrįžęs atgal 
į Kanadą. Tenai aš galėsiu geriau supras
ti kas yra tikras ateitininkas ir dėl ko jis 
yra. Aš bandysiu būti mandagus ir klau
sysiu vadovų.

Vytenis Banaitis

Ilgai galvojau apie šitą klausimą ir 
nežinojau kaip jį atsakyti. Praeitais me
tais, mano pirmais kaip moksleivės ateiti
ninkės metais, labai norėjau įsijungti į 
ateitininkų veiklą. Nors norėjau važiuoti 
į kursus, bet nebuvau išrinkta. Tie, kurie 
važiavo, grįžo labai linksmi ir pasikeitę. 
Galima buvo pastebėti kaip tie kursai pa
dėjo visiems. Visi buvo sujungti į vieną 
šeimą tarpusavio draugystėje ir Kristuje.

Per šituos kursus aš noriu pasiekti 
Kristų. Aš norėčiau kaip nors padidinti 
savo lietuviškumą. Per ateitininkus galiu 
tai padaryti. Tikiu, kad šitie kursai išmo
kys visus ko nors naudingo, jeigu tik bus 
noras. Aš manau, kad turiu tą norą.

Ilona Paškauskaitė
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Mažai kas supranta mokymosi tikslą. 
Mūsų tikslas dažniausia yra gauti aukš
tus laipsnius mokyklose, pasigirti su pa
sididžiavimu šitais laipsniais savo drau
gams, arba tėvus pradžiuginti. Dainavoje 
per žiemos kursus tikrasis mokslo tiks
las galės būti pasiektas, ir aš norėčiau 
prisidėti prie to atsiekime.

Pirmais metais aš važiavau į kursus 
Detroite, nes girdėjau, kad laisvai galima 
laiką praleisti. Nuvažiavusi aš nepajutau 
kada pradėjau suprasti tai ką paskaitinin
kai moko. Išvažiuojant iš Dainavos aš bu
vau nustebus kiek aš išmokau nenusitei
kusi klausytis. Man šovė mintis: kiek aš 
daug daugiau galėčiau išmokti, jeigu aš 
važiuočiau su nusiteikimu klausytis!

Antrais metais aš pasiruošiau klau
sytis paskaitininkų. Kursuose aš išmo
kau ne tik iš paskaitininkų, bet ir iš glo
bėjų ir iš pažįstamų ir draugų. Aš supra
tau, kad žmonės gali daug išmokti per 
kasdieninį gyvenimą iš draugų, naujų ir 
senų.

Šitais metais aš bandyčiau surasti 
ateitininkų reikšmę. Iki kursų laiko neži
nau ar dar priklausysiu valdybai. Aš ne
turiu teisės reprezentuoti kuopos narių, 
jeigu nežinau kas sudaro ateitininkiją. 
Kursuose aš gal galėsiu atrasti ateitinin
kų tikslus. Jeigu aš sutiksiu su jais, tai 
turėsiu truputį daugiau teisės dalyvauti 
valdyboje. Man dabar kursai jau yra pa
dėję.

Šitas rašinėlis privertė mane pagal
voti. Aš turėjau pavertinti savo tikslus ir 
ką aš tikiuosi parsivežti iš kursų. Ne tik 
kursai, bet ir kursams pasiruošimas yra 
“learning experience”.

Basa Saulėnaitė

Prieš važiuojant į Marylake rekolek
cijas, religija man nebuvo svarbi. Dievą 
tik rasdavau sekmadienį bažnyčioje per 
Mišias. Neturėjau daug klausimų. Bet tą 
savaitgalį atsivertė naujas puslapis mano 
gyvenime. Pirmą kartą pajutau Dievo ar
tumą. Dėkoju žmonėms, kaip ponas Koly- 
čius, seselė Igne ir kiti, kad jie prie to 
prisidėjo.

Jausdamas Dievą, aš norėčiau taip to
liau mokytis apie Jį, bandydamas Dievą 
pažinti ir suprasti, kad ryšys su Juo duo
da man amžiną gyvenimą. Žiemos kursai 
man būtų gilesnės Marylake rekolekcijos, 
kurios tęsis visą savaitę, o ne tik dvi die
nas.

Kartu su linksmumu ir liūdnumu žie
mos kursuose mes susijungsim į vieną še
rną, kuri ves į pagrindinę temą — Kristų. 
Dainavoje gamta priartins mus prie Kris
taus ir atitrauks nuo miesto ūžimo. Mūsų 
mintys koncentruosis į pačią svarbiausią 
temą — Dievą.

Pasimatysim Dainavoje. Garbė Kris
tui!

V. Slapšys

Nuo pat mažens aš prisijunigau prie 
ateitininkų ir mėginau atlikti visus įvai
riausius darbus ir pareigas. Kai aš to
liau augau, aš daug pasikeičiau su ateiti
ninkų pagalba. Dėlto aš dabar jaučiu, kad 
mūsų organizacija sujungė mus arčiau, 
kad sudarytume vieną didelę šeimą, kurio
je aš norėčiau būti vis geresne nare. Man 
rodos, kad, jeigu aš pateksiu į žiemos kur
sus Dainavoje, jie leis man pasiekti tą taš
ką, kursai man padės prisiartinti prie Die
vo, ugdys katalikiškumą, ir prisidės prie 
mano lietuvybės.
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Aš dabar atsimenu tą laiką kai ateiti
ninkai važiavo į Vasagos kursus. Grįžtant 
namo, aš supratau kaip arti mes buvome 
prie draugų ir valdybos, ir kaip lengva 
buvo mums išreikšti savo mintis be jo
kio varžymosi. Yra visiškai kitoks jaus
mas, kai žmogus gali susirasti save, ki
tus ir per tai išmokti. Aš manau, kad atei
nantieji kursai šią žiemą Dainavoje tai at
liks kuo puikiausiai... bet ir aš turiu 
stengtis.
Silvija Zenkevičiūtė

Aš esu ateitininkė ir esu valdyboj. 
Aš galvoju, kad aš turėčiau žinoti dau
giau apie ateitininkų pasaulėžiūrą ir kaip 
ateitininkas turi galvoti. Iki šiol aš nesu 
dalyvavus suvažiavimuose, kitų kuopų 
kursuose, ir nesu niekad važiavus į Dai
navą. Galvoju, kad daug ten išmoksiu. 
Gyvendama tenais vieną savaitę sutiksiu 
daug naujų žmonių ir girdėsiu ką jie gal
voja apie ateitininkų tikslą ir misiją. Bus 
daug mokytų ateitininkų ir per jųjų pas
kaitas galėsiu suprast ir išmokt daug nau
jų dalykų. Per diskusijas galėsiu ir savo 
mintis ir idėjas pareikšt.

Aš žinau, kad šita savaitė padės man 
suprast ateitininkų organizaciją. Tapusi 
daugiau mokyta negu kiti nariai, kurie 
nevažiavo, galėsiu jiems perduoti ką iš
mokau. Tai darydama prisidėsiu daugiau 
prie ateitininkiškos veiklos ir būsiu ge
resnė ateitininkė.

Dalia Vaškevičiūtė

Aš labai noriu važiuoti į Dainavos 
žiemos kursus, nes aš taip daug esu girdė
jus kitų įspūdžių apie juos. Praeitais me
tais mano sesuo nuvažiavo ir sugrįžusi 
papasakojo. Prieš kelis metus aš buvau 
per jauna važiuoti į Dainavą, todėl šiais 
metais aš norėčiau susipažinti su kitais 
moksleiviais. Kadangi aš esu dabar dau
giau subrendus, aš galėsiu geriau supras
ti ateitininkų tikslą ir idėjas. Per ateiti
ninkų paskaitas aš ne tik išmokstu apie 
lietuvių kultūrą, bet, kai esu mokykloj, 
tos žinios man padeda moksle. Paskaitose 
išmokstu savo kalbos išsireiškimų, kurie 
padeda man kitose kalbose ir namuose su 
tėveliais.

Jei aš nuvažiuočiau į Dainavą, aš ži
nau, kad mano lietuvių kalba sustiprėtų 
ir pasipildytų. Aš žinau, kad grįžus iš sto
vyklos aš būsiu geresnė ateitininkė, ir ga
lėsiu savo mokslą perduoti jaunesniems. 
Kursai man padės išaugti rūpestinga ir 
daugiau subrendusia mergaite, ir galėsiu 
žvelgti į pasaulį su kitokia nuotaika. Kur
suose aš susitiksiu daugiau lietuvių. Taip 
aš galėsiu susirašinėti su pažįstamais ki
tose vietovėse. Už kelių metų susitikę ga
lėsim pasipasakot, prisimint senus įspū
džius ir kokią linksmą stovyklą mes sau 
pasidarėm.

Viktutė Vingelytė

Nuvažiavęs į Dainavą aš ne tik no
riu susitikti draugus, bet ir noriu pasi
dalinti su kitais. Praeitais metais aš ne-
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labai norėjau dalyvauti ateitininkuose. Šitais metais viskas pasikeitė ir noriu būti daug arčiau. Studijų dienose ir rekolekcijose aš priartėjau daugiau ir daugiau prie ateitininkų. Todėl aš ir noriu važiuoti į Dainavą, kad galėčiau dar daugiau priartėti prie ateitininkų. Aš jaučiuosi daug laimingesnis ir ne toks vienišas.Dainavoje aš noriu daugiau išmokti apie Dievą ir meilę. Dainava irgi padės man atsigauti nuo mokyklos ir miesto triukšmo.Aš trumpai rašau, nes aš manau, kad nereikia daugiau žodžių šitai temai.
D. AbromaitisAš paskutiniais metais nemažai draugavau su kitų tautybių jaunuoliais ir tas mane privertė pagalvoti. Smagu yra draugų tarpe, bet kažko trūksta. Buvau auklėjama kreipti daug dėmesio į dvasines vertybes. Keista, bet tų dalykų svetimųjų tarpe daug neradau. Linksmai praleistas laikas, kalbos apie madas ir apsirengimus ir tuo viskas baigiasi.Aš esu lietuvaitė ir to niekada neužmiršiu. Taigi man turi rūpėti mano tautos sukrautos dvasinės vertybės: mūsų kultūra, mūsų gražūs papročiai.Staiga panorėjau daugiau įsitraukti į lietuvišką veiklą. Norėčiau pradėti nuo Dainavos stovyklos, nes žinau, kad ten gausiu naujų idėjų ir išgirsiu įdomių paskaitų. Man lietuvių kalba yra labai reikšminga ir aš jos niekada nenorėčiau pa

miršti. Pakalbėti apie viską lietuviškai būtų labai naudinga mano lavinimuisi. Aš įdomaujuosi įvairiomis temomis: gyvenimu, asmenybe, literatūra ir kūryba. Aš žinau, kad Dainavoje gerai ir naudingai praleisčiau atostogas. Po įdomių paskaitų ir malonių linksmalaikių lietuvių tarpe, aš grįšiu į Torontą ir tuojaus įsijungsiu į jaunimo grupę, kad galėčiau būti kuo naudingiausia. Aš noriu rimtai padirbėti.
Rauda RautinšAš norėčiau važiuoti į Dainavos žiemos kursus, nes aš manau, kad daug daugiau išmokčiau apie ateitininkus ir jų įvairius tikslus bei darbus. Dainavoje būna paskaitos ir po to visi skirstosi į diskusijų grupes. Man atrodo, kad čia geriau supranti paskaitas ir visus neaiškumus išsiaiškini.Aš nesu dar buvus šiuose kursuose, bet žmonės, kurie yra buvę, visi sako, kad jie daugiau išmoko apie savo norus ir tikslus sąryšy su ateitininkais. Jie gavo atsakymų į visokius klausimus apie ateitininkų ideologiją ir principus.Ši savaitė yra labai naudinga visiems, nes susitinka su jaunimu iš kitur, ir padiskutuoja kaip galėtų pagerinti ateitininkų susirinkimus bei veiklą, kad daugiau narių prisijungtų. Todėl aš norėčiau važiuoti į kursus, nes tada gal galėčiau geriau suprasti ateitininkiją ir jos idėjas.

Rima Bumbulytė
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Prašėt parašyt kodėl noriu važiuot į 
Dainavą. Niekad nebuvusiai tai yra gan 
sunku padaryt, bet vis tiek pamėginsiu 
išsakyt savo norus ir lūkesčius.

Pirmiausia, noriu pasiklausyti pas
kaitų, nes visi sako, kad į domios ir labai 
uždegančios. Norėčiau pamatyti ar tai tei
sybė, ir pati pasižiūrėti ar tai, kas kitus 
uždegė, man patinka. Sako, kad dvasia, 
visa atmosfera, per žiemos kursus yra 
draugiška ir šeimyniška. Noriu pamatyti 
ar aš pritampu prie šios ateitininkiškos 
šeimos.

Man yra svarbu daugiau sužinoti apie 
ateitininkų ideologiją. Dabar skaitau 
“Ateitininkų vadovą”, nes noriu sužinot 
kas ateitininkai yra. Manau, kad kursai 
šiuo atžvilgiu padės man, ypač kad ieš
kau ar ateitininkai turi ir man vietos. Gy
venimas, nors tiktai savaitę, lietuviškoj ir 
ateitininkiškoj atmosferoj, manau, kad 
padės man apsispręst. Žadu šitą minėtą 
atmosferą palaikyti savo pastangomis 
kiek galiu, ir taip pat prisidėt prie disku
sijų ir kitų pratybinių darbų. Šituo no
riu ne tik sau padėt, bet ir kitiems, kurie 
irgi rimtai galvoja apie ateitininkus, apie 
savo vietą organizacijoj ir organizacijos 
vietą šitame pasaulyje.

Šitą savaitę atidėsiu tai daliai savo 
gyvenimo, kuris priklauso ateitininkams. 
Šita dalis yra gan didelė, nes visada atei
tininkam priklausiau ir jiems dirbau. Iš 
kursų noriu sužinot ar mano laikas ir dar
bas buvo verti ko nors, ir ar ateitininkai, 

kaip idealų ir žmonių organizacija, tebė
ra ir bus verta darbo. Noriu sužinot kiek 
man savęs verta ateitininkams atiduot.

Sigita Dūdaitė

Kiekvienas, kuris yra dalyvavęs Dai
navos kursuose žiemos metu, žino šių kur
sų ypatybes. Tokioj puikioj gamtoj rasta 
vieta protą lavint. Tai yra dovana ten va
žiuot.

Šiais metais rašau rašinėlį, kad pa
tekčiau į tų kursų dalyvių tarpą. Gaila, 
kad reikia rašyt, ne dėl to, kad tingiu, 
bet dėl to, kad kuopos elitas turėtų būti 
lengvai pastebėtas ir išrinktas. Gaila, kad 
taip nebėra. Ateitininkų standartai mūsų 
kuopoj yra sumažėję ir, tikiuos, kad gal 
Dainava duos tą protinį ir dvasinį stimu- 
lį, kurio trūkumą šiuo momentu randu. 
Matant, kad ateitininkai tolsta nuo ideolo
gijos, ieškau Dainavoj tos medžiagos, ku
ri pastūmėtų į atsinaujinimą ir padėtų 
man grįžti namo sąmoninga ateitininke.

Gal mano idėjos atrodo savanaudiš
kos, bet jaučiu, kad būnant kuopos val
dyboj nepasinaudoti kursais būtų nuosto
lis. Su kursų pagalba jaučiu, kad galėsiu 
geriau prisidėti prie kuopos ir gal įsteng
siu daugiau padėti ir atsiekti.

Į Dainavą suvažiuoja kuopų atstovai 
su tokiais pačiais tikslais: išmokti kiek 
gali ir patobulinti savo ateitininkiškas 
idėjas. Yra daug visokių kuopos narių: 
vadovaujančių ir eilinių, todėl yra nau-
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dingą pasidalinti idėjomis, planais, klai
domis, ir išeitimis.

Negaliu sąžiningai sakyt, kad va
žiuoju į Dainavą vien tik dėl ideologijos. 
Traukia draugai, gamta, i.e. visi tie daly
kai, kurie padaro Dainavą tuo metiniu “at
sitikimu”.

Ramunė Stravinskaitė

Aš, kaip ir daugelis moksleivių atei
tininkų, laukėm Kalėdų atostogų. Kiek aš 
patyriau iš praeitų metų, Dainava yra pa
ti įdomiausia ir naudingiausia vieta su
tvirtėti dvasia ir atsigauti fiziniai. Aš net 
neįsivaizduoju kitos panašios vietos kur 
būtų įdomiau. Aš manau, kad kiekvienas 
jaunuolis turi priklausyti prie jaunimo or
ganizacijų, o kurie priklauso — privalo 
dalyvauti kursuose, kuriuose daug nau
dingų patarimų išgirstame.

Iš tų žinių, kurias aš gavau būdama 
Dainavoje, panaudojau ne tik ateitininkų 
veikloj, bet ir kasdieniniame gyvenime. 
Dainavos kursai ypatingai daug duoda pa
tirties ir veikimo gairių. Aš Dainavoje
a) radau: gražią viliojančią gamtą, šei
mynišką atmosferą, labai draugiškus sto
vyklos gyventojus, puikią nuotaiką, įdo
mias paskaitas (kai nebuvo perilgos);
b) turėjau: progą suispažinti su naujom 
draugėm ir draugais, kurių kitais atvejais 
nebūtų progos sutikti; c) mačiau, labai 
įdomias programas, nes Dainavoje kiek
viena valanda ir minutė buvo gerai išnau
dotos; d) daugiau susipažinau: su ateiti
ninkų idėjomis ir lietuvių kalba.

Tikiuosi, kad ir šiais metais pateksiu 
į žiemos kursus, kurių aš labai laukiu — 
praleisti savaitę bendros idėjos draugių ir 
draugų tarpe.

Vida Juzukonytė

Moksleivių Ateitininkų Sąjunga yra 
mūsų susirišimas su Kristumi. Šita mintis 
atrodo lengva, bet tikrumoje yra kompli
kuota ir pilna klausimų. Į valdybą stojau 
su intencija padėt sąjungai ir stiprint To
ronto veiklą. Organizacijos pagrindas man 
yra aiškus, bet klausimai kyla ir dabar 
mano bereikšmės veiklos atžvilgiu. Kaip 
galiu aš kitiems padėt, jeigu aš šitaip jau
čiuos? Trūksta svarbiausio elemento — 
savęs supratimo. Dabar pati ieškau to at
sakymo — kas aš esu? Praeitais metais 
Dainavos dvasia nekasdieninė dvasia — 
išrišo man tą klausimą — padėjo. Kiek
vienas žmogus turėtų vienas pabūti ir pa
galvoti apie savo padėtį ir apie savo jaus
mus. Aš noriu grįžt atgal į taikingą Dai
navos aplinką ir dvasią. Mieste yra daug 
išsiblaškymų — mokykla, egzaminai, šei
ma, triukšmas ir sumaišyta aplinka. Sun
ku yra atsisėst ir pamąstyt. Kiti žmonės 
nesidomi ir aš viena neturiu laiko atsisėst 
ir savyje paieškot. Dainavoj bus man lai
ko ir žinau, kad daug man padės. Aš no
riu iš ten grįžt užsidegus Kristaus dva
sia ir ateitininkiška ugnim.

Rūta Vaškevičiūtė
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Gyvenimas yra sustatytas iš šviesių 
ir tamsių dienų. Bet mūsų amžius tik ret
karčiais tas šviesias dienas mato. Kur švie
sa ir supratimas turėtų būt, randame tik 
klausimus ir didesnius klausimus. Ir tie 
klausimai pasirodo mums be atsakymų.

Prieš du metus buvau Dainavos žie
mos kursuose ir tikrai pajutau gyvenimo 
reikšmę suartėjime su Dievu. Bet dabar, 
šiandieną, klausimai vėl kyla. Pasitikiu, 
kad kun. Yla ir visa stovyklos dvasia tuos 
klausimus man išriš.

Tas susijungimas su kokia 90 kitų 
sielų bendrame darbe ir linksmume pra- 
šviesins mūsų visų dienas.

Esu 13-me skyriuje. Todėl jau pas
kutinieji metai ir paskutinė proga man 
nuvažiuoti į moksleivių kursus, ir arčiau 
susipažinti su Dievu ir su savim prieš 
įžengiant į Studentų Ateitininkų Sąjungą.

Renata Slapšytė

Dainavos kursai jau artėja ir aš ne
kantriai jų laukiu. Aš paminėsiu keletą 
priežasčių kodėl aš noriu ten važiuoti.

Atvirai sakant, praėjusiais metais va
žiavau į kursus tur būt su vienu tikslu: 
susipažint su naujais draugais ir susitikti 
su senais. Dabar galiu sakyti, kad turiu 
ir kitų priežasčių. Pirmiausiai norėčiau 
važiuoti, nes Dainavos stovykloje atmos
fera yra nekasdieninė ir galima dvasiniai 
atsigauti.Kursuose, būnant tiktai tarp lie
tuvių, aš randu didesnį norą ir daugiau 
pastangų savyje kalbėti lietuviškai. O lie
tuviškai noriu išmokti tiksliau kalbėti. Ir

gi manau, kad yra gera proga praplėsti 
savo pasaulėžiūrą, nes nuo to priklauso, 
kaip tu reaguoji į dalykus. Tu esi dau
giau patyręs. Būnant su draugais savo 
amžiaus ir vyresniais, žmogus gali su
bręsti ir protiniai paaugti. Gali daug suži
noti apie save iš savo veiksmų su kitais.

Aš tikiuosi išklausyti didesnę dalį 
paskaitų, iš kurių galėsiu daugiau sužino
ti. Kuo daugiau žmogus žino, tuo įdo
mesnis jisai pasidaro. Tada galima pasi
dalinti savo mintimis apie naują temą su 
kitais.

Aš norėčiau dar vieną dalyką pridė
ti: kad Dainavoje yra labai smagu, links
ma, ir yra labai pareiginga stovykla.

Lina Vaitiekūnaitė

Didelė dalis ateitininkų veiklos pasi
sekimo priklauso nuo narių aktyvaus da
lyvavimo šioj organizacijoj. Ateitininkų 
veikla ir principai yra stipriai skatinami 
ir diskutuojami susirinkimuose, bet stip
riausiai jie įsisąmoninami stovyklose ir 
kursuose. Dalyvaujantieji suvažiuoja iš vi
sos Amerikos ir Kanados, ir turi vieną 
bendrą pagrindą, kuris juos riša: jie yra 
lietuviai ateitininkai ir visi turi tą patį 
šūkį — “visa atnaujinti Kristuje”!

Logiškai seka, kad stovyklų ir kursų 
pasisekimas irgi priklauso nuo to kiek da
lyvaujantieji gyvena pagal ateitininkų 
principus ir šūkį.

Aš asmeniškai įsitraukiau į aktyvią 
ateitininkų veiklą tiktai prieš du metus.
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Bet pradėjęs dalyvauti ir veikti aš pama
čiau kiek ši organizacija gali jaunimui 
duoti. Aš dabar esu valdyboje. Esu orga
nizavęs ar prisidėjęs prie organizavimo 
studijų dienų Vasagoje, pensininkų vaka
rų Toronte, rekolekcijų ir susirinkimų. Ir 
tik dabar matau kiek man trūksta patyri
mo. Valdybos nariai turi daugiausiai iš 
visų būti susipažinę su veikla ir būti stip
rūs savo ateitininkiška dvasia, kad pajėg
tų išjudinti kitus.

Būtų gaila, jei negalėčiau šia proga 
pasinaudoti. Nėra geresnės vietos sustip
rėti ateitininkiškoje dvasioje kaip Daina
vos kursai. Aš noriu perduoti kiek gali
ma plačiau žmonėms tą Kristaus dvasią, 
kurią aš taip stipriai pajutau rekolekcijo
se praeitais metais ir šiemet. Aš buvau 
pakviestas į Montrealį Kristaus Karaliaus 
šventei. Pravedžiau “prayer meeting” ir 
skaičiau paskaitą apie jaunimo atsineši- 
mą į Kristų šiandien. Tik tada aš paju
tau tą norą plėsti Kristaus žodį ir dvasią 
kitiems. Dainava, atrodo, yra ideali vieta 
šią misiją tęsti.

Gal nebus šiemet senų draugų, — 
naujus sutiksiu. Gal bus šalta — šiltą 
paltą užsidėsiu. Bet noriu būti Dainavoje 
per šias Kalėdas.

Paulius Sungaila
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PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos moksleiviai ateitininkai po 
atostogų atnaujino metinę veiklą rugpiūčio 16 
d. susirinkdami Šv. Andriejaus parapijos salėje. 
Susirinkimo metu peržvelgėm praeitų metų 
veiklą ir aptarėm ateinančių metų planus. 
Galvojame aplankyti lietuvių senelių namus ir 
jiems išpildyti trumpą programą. Baigiame 
platinti loterijos bilietus ir su gautu pelnu ap
mokėti jvairias išlaidas. Išsirinkome naują val
dybą 1972-73 metams. Valdybą sudaro: Dana 
Juzaitytė — pirmininkė, Aušra Kananavičiū- 
tė — sekretorė ir Algis Šalčiūnas — iždininkas.

Spalio 29 d. susirinkome pas Aušrą Ka- 
nanavičiūtę. Kartu su kun. Sakalausku, mūsų 
dvasios vadu, padiskutavom klausimus liečian
čius šių dienų jaunimą. Baigę susirinkimą 
važiavome kėgliuoti (bowling).

Šiuo metu Filadelfijoje yra keturiolika 
moksleivių ateitininkų. Į Putnamo kursus iš
važiavo du moksleiviai: Dana Juzaitytė ir Algis 
Šalčiūnas.

Aušra Kananavičiūtė

CLEVELAND, OHIO

Sekmadieni, lapkričio 12 d. įvyko Kleve- 
lando ateitininkų moksleivių susirinkimas dr. 
ir p. Lenkauskų bute. Susirinkimą pradėjome 
malda ir pritaikytu skaitymu iš “Ateitininkų 
Vadovo”. Paulius Alšėnas, Moksleivių Cent
ro Valdybos iždininkas, pravedė įdomų pašne
kesį apie metinę temą — Esame ateitininkai — 
judėkime! Praeities ryšiai su atsinaujinimu ir 
džiaugsmas jaučiamas išsprendžiant naują pro
blemą buvo kelios specifinės temos įvestos į šį 
pašnekesį. Sekė diskusijos apie lietuvių para
pijų likimą ir lietuviškų Mišių reikšmę jau
nimui. Taip pat buvo pradėti planai jaunimo 
Mišiom. Susirinkimas baigėsi malda ir gar
džiom vaišėmis šiltoje ir draugiškoje atmosfe
roje.

Romas Kazlauskas

CHICAGO, ILL.

Lapkričio 11 d. dvylika kuopos narių su
sirinko šeštadienį po pietų Marquette Par
ko parapijos salėje pasirengti jaunimo peticijos 
parašų rinkimui. Sudarėm tris būrelius ir iš
važiavom vieni — į Ford City shopping center, 
o kiti — į Evergreen Plaza shopping center. 
Buvo šalta ir darbas nebuvo maloniausias. Vie
nas būrelis turėjo nesusipratimą su policija dėl 
parašų rinkimo, bet šis reikalas buvo greit su
tvarkytas. Nors ir sušalom ir pavargom, bu
vom laimingi, kad suradom drąsą savyje pa
sikalbėti su svetimais žmonėmis, apie darbą 
Lietuvos išlaisvinimo naudai. Be to, žinojom 
kad mūsų laukia baliukas pas Vidą Paškutę. 
Ten mes pasiilsėjom ir pasikalbėjom.
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Lapkričio 12 d., sekmadienį, buvo kuo
pos susirinkimas Jaunimo Centre 203 kambary
je. Globėja Jūratė Jasaitytė sukalbėjo maldą ir 
buvo pristatytas susirinkimo paskaitininkas — 
dr. Petras Kisielius. Tema — “Tremtinių gy
venimas Vokietijoje”. Iš pradžių jis bendrai 
pakalbėjo apie tremties metus: kaip lietuviai 
atsirado Vokietijoje po karo ir kodėl; jų gyve
nimo sąlygos, mokslas ir kultūrinė pažanga. 
Po šios įžangos jis plačiau papasakojo apie 
ateitininkų veiklą: studentų ir moksleivių. 
Buvę slapti susirinkimai, žiemos ir vasaros sto
vyklos... Paskaita pasibaigė dr. Kisieliui papasa- 
kojant apie savo nuotykius Vokietijoje.

Po paskaitos Edis Razma, mūsų iždinin
kas, mums pasakė kokia yra mūsų iždo padė
tis. Nutarėm suruošti pyragų išpardavimą 
lapk. 19 d. Organizavimo darbą apsiėmė at
likti L. Plienaitė ir R. Kasytė.

Laikraštėlio red. A. Pakalniškis paragino 
kuopos narius rašyti rašinėlius ir juos jam 
įduoti.

Pirm. J. Juozevičius pareiškė padėką tiems 
nariams, kurie rinko parašus, ir išbarė tuos, 
kurie nepadėjo. Buvo nutarta vėl rinkti para
šus gruodžio 2 d.

Baigėm susirinkimo rimtą dalį, ir sekė 
linksmavakaris.

P. Pranckevičius

DETROIT, MICH.

Šeštadienį, gruodžio 19 d., 5:30 vai. p. p., 
įvyko Detroito studentų ateitininkų darbo su
sirinkimas p. p. Garliauskų namuose. Šiame 
susirinkime nutarėme padaryti rūbų rinkliavą 
nepasiturintiems Brazilijos lietuviams. Rinklia
va vyks nuo gruodžio 17 d. iki sausio 14 d. 
visose lietuviškose Detroito parapijose po Mi
šių. Skelbsime rinkliavą plakatais, spausdin
tais lapeliais ir per radijo valandėlę.

Vida Skiotytė
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

Msgr. P. M. Juras, P.A., 1972 m. išleistas lei
dinėlis, spausdintas N. Prasidėjimo Seserų 
spaustuvėje, Putnam, Conn., pagerbiąs prel. M. 
Jurą jo 50 metų kunigavimo sukakties proga. 
Talpinamas puikus Antano Maceinos straips
nis “Šventyklos prasmė”, kurį vertėtų kiekvie
nam pasiskaityti.

Šaltinis, 1972 m. nr. 5, tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas, išeinąs kas antrą mėnesį. Lei
džia šv. Kazimiero Sąjunga ir tėvai marijonai. 
Redaktorius — kun. J. Matulis, MIC, 16 Hound 
Rd., West Bridgeford, Nottingham NG2 6AH, 
England. Prenumerata metams 3 dol.

Laiškai Lietuviams, 1972 m. nr. 10, tėvų jė
zuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros 
mėnesinis žurnalas. Redaktorius — kun. J. 
Vaišnys, SJ, 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 
60636, USA. Metinė prenumerata 5 dol.

Eglutė, 1972 m. gruodžio mėn., iliustruotas vai
kų žurnalas. Redaguoja ir leidžia N.P.M. Se
serys, Immaculate Conception Conevent, Put
nam, Conn. 06260, USA. Metinė prenumerata 
5 dol.

Nauja Banga, nr. 4, Los Angeles Vytauto Ma
černio ateitininkų kuopos laikraštėlis. Redagavo: 
Daina Kojelytė ir Linas Kojelis. Talpinami la
bai vaizdūs ir sąmojingi aprašymai apie Los 
Angeles ateitininkų vasaros stovyklą ir Žaliąjį 
Žmogų. Įdomūs rašiniai apie įvykusius ideologi
nius kursus, o taipgi kaikurių asmeniniai sam
protavimai — gyvenimo filosofija.

Kaikuriuos straipsnelius spausdinsime “Atei
tyje”.

Gaudeamus, 1972 m. nr. 1. Leidžia Studentų 
Ateitininkų Sąjungos spaudos ir informacijos 
skyrius, 1806 South 49th Court, Cicero, III. 
60650, USA. Redaguoja: Jurgis Oniūnas, Onilė 
Vaitkutė, Antanas Razma ir Saulius Kuprys.
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