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H antai.

VISA LIEKA

Po žiemos seka pavasaris: ledas želmens nesu- 
šaldo — jis sužaliuoja. Po mirties ateina Vely
kos: miręs nepaguldomas išnykti — jis vėl pri
sikelia.

Visata įtikinančiai kartoja: niekas nepraeina 
— darbas, mokslas, atostogos, kūryba — visas 
gyvenimas, kažkaip kažkur mumyse pačiuose 
renkas ir 'kaupias. Ir mūsų pagalba kitiems, 
mūsų įtaka... renkas ir kaupias kituose.

Atmintis nėra vien žinojimo srity. Ir ji nė
ra išdildoma. Atmintis yra būties dėsnis. Tik 
būties srity tai vadinasi amžinumas. Kas yra 
buvę, kaip nors visada lieka. Ir kas verta amži
nai būti, amžinai ir lieka.

Tarp tokių amžinybės vertųjų yra žmo
gus. Dėl to verta viską geriau daryti, ... daryti 
kitiems gera. Verta būti žmogum.

BAŽNYTINĖ PROVINCIJA

Administracinius įkūrimus paprastai pribrandi
na sąlygos. Ir Lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimą tenka laikyti tokiu administraciniu įvy
kiu, kuriam sąlygas sudarė sau nepriklausomy
bę iškovojusi pagrindinai katalikiška mūsų 
tauta.

Tuometinė Vatikano politika (lenkų užim
to Vilniaus neįjungimas į Lietuvos provinciją 
— paminėtas dr. A. Šapokos istorijoj ir pri
mintas Vyt. Meškausko “Dirvoj” kovo 18) su
formuoja kartoką piliulę, kurią kartu su Lie
tuvos bažnytinės provincijos 50 m. sukakties
džiaugsmu tenka nuryti... Ll T ’ČS 

NA C ■' 'Nfi 
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Tiesa, bene Į kiekvieną džiaugsmą žemė 
Įmaišo kartumo. Vis dėlto šios sukakties pro
ga Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paskelb
tuose Lietuvos Katalikų Bažnyčios metuose 
mums vietoj džiaugsmo ar kartumo ragavimo 
dera daugiau pažvelgti Į dabartinę tos baž
nytinės provincijos padėtį ir į mūsų uždavi
nius — ji yra po priespaudos letena, mes pri
valome šaukti už tuos, kuriems ten net šaukti 
uždrausta — kad toji nepakeliama letena bū
tų nuimta. O iš tos provincijos po pasaulį iš
blaškytiems telieka siekti krikščionybės idealų 
įgyvendinimo — tam, kam ir pati provincija 
galutinai buvo įsteigta.

LB RINKIMAI

“Ateityje” (1975, 7 nr., 196 psl.) nurodėme 
sąlygas, kurios užtikrintų “bendrą Amerikos 
lietuvių veiklą ir nenuviltų tautiečių okupuo- 
toj Lietuvoj, besitikinčių iš išeivių vieningos 
paramos”.

Viena svarbiausių sąlygų buvo užtikrinti 
demokratiškus ir visas grupes atstovaujančius 
rinkimus į JAV LB Tarybą. Rinkimai artėja. Iš 
tiesų rinkimų pirmoji dalis jau atlikta: rinki
mo komisijos sudarytos; kandidatai pasiūlyti.

Kandidatų siūlymo procedūra tikrai demo
kratiška: dešimt asmenų gali pasiūlyti kan
didatą. Tie pasiūlymai jau įvykdyti. Kas Lietu
vių Bendruomenę per josios tarybą norėjo tei
sėtai, gera valia, demokratiškai paveikti, re
formuoti, reorganizuoti, turėjo laisvas rankas hr 
progą savo kandidatus išstatyti.

Balandžio 24-25 d. įvyks patys rinkimai. 
Kiekvienas lietuvis čia galės pareikšti savo va
lią tų kandidatų išrinkimu į tarybą, kuri nu
statys Lietuvių Bendruomenės veiklos kryptį.

Jau pati galimybė tokiuose rinkimuose spręs
ti apie Lietuvių Bendruomenės ateitį tebūna 
paskatinimu juose dalyvauti.

AMERIKA

Šįmet 200 m. nepriklausomybės sukaktį 
švenčiančiose Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
nešaudomos vien patrankų salvės šios didžios 
šalies garbei. Yra ir bandančių pažadinti jos 
piliečių sąžinę ar bent mėginančių tautos aki
vaizdoj blaiviai apsvarstyti josios moralinę pa
dėtį.

Tą sukaktį Notre Dame universitete mi
ninčioj konferencijoj daugumas kalbėtojų iš
reiškė mintį, jog Amerikos moralinės aspira
cijos taip ir liko niekad neįgyvendintos (žr. 
“National Catholic Reporter”, kovo 19). Tuo 
pačiu klausimu kitur pasisakęs prof. Martin 
E. Marty nurodė, kad po Vietnamo, Watergate 
ir panašių įvykių savo kraštu nusivylę ame
rikiečiai vis dėlto kaip tik turi siekti moralinio 
atsinaujinimo: pagal jį, Amerika yra ne tik 
kraštas, bet ir siektinas tikslas (žr. “Theology 
Digest”, 1975, 4 nr., 330 psl.).

APIE LIETUVĄ

Šiame “Ateities” numeryje mūsų žvilgsnis 
krypsta į tautiečius okupuotoj Lietuvoj. Petro 
V. Kisieliaus aprašyme “Lašas cementinėje 
aikštėje” (102 psl.) jaunas lietuvis, lankyda
masis okupuotoj tėvynėj, atranda ne tiek kraš
tą, kiek žmones. Ten tų žmonių tarpe ypa
tingą užduotį turi kunigai, kurių veiklą tikėji
mo persekiojimo aplinkybėse apibūdina Jonas 
Kuprys (84 psl.). Aprašomi du leidiniai, lie- 
čią sovietų valdžios vykdomą priespaudą tau
tai: Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos ant
rasis tomas ir anglų kalba “Violations of Hu
man Rights in Lithuania” (106 psl.).

ŠEIMOJ

“Vaikai turėtų žinoti, apie mamos ir tėčio sun
kumus, bet ir kad jie nėra tų sunkumų su
gniuždyti. Apsaugoti vaikus nuo sužinojimo 
apie sunkumus reikštų jų neparuošti gyve
nimui. Jie gi turi teisę žinoti, kad meilė turi 
savo reikalavimų — kad mama ir tėtis pasi
junta kartais beveik nebegalį viens kito mylė
ti, bet kad jie, nežiūrint to, siekia...” — taip 
teigia naujas spausdintas keturlapis laiškas tė
vams anglų kalba “Bringing Religion Home”. 
Šis mėnesinis laiškas supažindina tėvus su šei- 
mon įvestinais papročiais, tėvų sunkumais vai
kus auklėjant ir pačių tėvų mėginimus tuos 
sunkumus pergalėti.

Tikimasi, kad šis naujas leidinys padės tė
vams puoselėti religines vertybes savo vaikuose 
(užsakyti galima rašant 221 W. Madison St., 
Chicago, IL 60606 ir kartu pasiunčiant 5 dol. 
prenumeratą).

Kęstutis Trimakas
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Ryšium su Antano Maceinos straipsniais atei
tininkams “Drauge” ir “Ateityje” iškilo mūsų 
situacijos klausimas. Kas iš tikrųjų mes esame — 
išeiviai (emigrantai), politiniai pabėgėliai, tremti
niai? Su tuo siejasi ir kitas klausimas: ar tų išeivių 
-pabėgėlių-tremtinių vaikai bei sekančios kartos 
irgi yra tokie pat išeiviai-pabėgėliai-tremtiniai?

Šis klausimas turi ne vien teorinės reikšmės 
— jis reikšmingas ir praktikai. Sąvokų neaišku
mas kartais sudaro pagrindą ginčams bei nesusi

pratimams tarp tėvų ir vaikų, tarp vienos gene
racijos ir kitos. Manome, kad ne viena šeima 
tai yra patyrusi, o Ateitininkų organizacijoj tas 
nesusipratimas iškilo reakcijoj j Maceinos straips
nį. Todėl manome, kad verta ir reikalinga pa
siaiškinti aukščiau minėtas sąvokas. Panagrinėsi
me tris klausimus: kas mes (iš Lietuvos atvykę) 
esame, kas yra čia gimę ir užaugę mūsų vaikai 
bei vaikaičiai ir koks yra santykis tarp senimo ir 
atitinkamų jaunimo organizacijų.

1. Kas mes esame?
Psichologiškai įdomus reiškinys yra tai, kad 

mūsų pačių situacijos aiškinimas bei vertinimas 
laiko bėgyje keitėsi. Iš pradžių mes dažniausiai 
vadinomės tremtiniais, paskui atsirado nauji pava
dinimai — savitramos, pabėgėliai ir pastaruoju 
metu dažniausiai spaudoje vartojamas išeivių var
das. Ar toks pasikeitimas turi pagrindo? Atrodo, 
kad taip.

Kas tad yra tremtinys? To termino, kaip ir 
kiekvieno termino ar žodžio, negalima vartoti, 
kaip kam patinka. Kiekvieno termino ar žodžio 
vartoseną riboja visuotinai priimti įpročiai (tik 
naujas žodis gali to visuotinumo neturėti). Tie 
įpročiai yra užfiksuoti žodynuose, teisės bei mora
lės kodeksuose. Žodynai sako, kad tremtinys yra 
jėga išvežtas, t. y. ištremtas iš gyvenamosios vie
tos į kitą jam skirtą gyventi vietą, iš kurios jis 
negali pasitraukti per tą laiką, kuriam jis yra 
ištremtas. Išeivijoje tremtiniais mes ėmėme va
dinti ir pabėgėlius į Vakarus tuo pagrindu, kad 
jie vis tiek būtų ištremti, jei būtų nebėgę. Va
dinas, nuo tikrųjų tremtinių į Sibirą šie pasta
rieji skiriasi tik tuo, kad jie galėjo pasirinkti 
tremties kryptį (vietą), o pirmieji negalėjo. Kai 
ištrėmimo laikas pasibaigia ar kai ištrėmimo įsa
kymas panaikinamas ir tremtiniui leidžiama grįž
ti atgal ar gyventi, kur jis nori, tuo pačiu jis ne
betenka ir tremtinio vardo. Kai Stalino ištremtieji 
į Sibirą vėliau grįžo į Lietuvą, tai nei jie patys 
save, nei mes jų tremtiniais jau nelaikome ir ne
vadiname. Taip pat nelaikome tremtiniais ir tų, 
kurie, galėdami grįžti iš Sibiro, nebegrįžo ir pasili
ko ten gyventi. Panašiai galima kalbėti ir apie 
tuos tremtinius, kurie patys pasirinko tremties vie
tą. Jei rusai pasitrauktų iš Lietuvos, ir tremti
niams nebebūtų pavojaus grįžus namo atsidurti 
kalėjime, tai visi negrįžtantys namo tremtiniai 
tuo pačiu nustotų buvę tremtiniai ir taptų tik 
išeiviais.

Bet apie tremtį galima kalbėti ne tik teisiniu, 
bet ir moraliniu požiūriu. Tremtis yra tam tikrų 
teisių atėmimas. Bet gali būti atvejų, kada tremti
niui tos teisės pasidaro nebesvarbios, ir jis jų visai 
atsisako. Tada, nors ir nebūtų grįžimo atgal gali
mybių, moraliniu atžvilgiu tremtinys nustoja trem
tinio vardo. Todėl ir visi lietuviai tremtiniai, 

po Antrojo pasaulinio karo atsidūrę Vakaruose, 
yra tremtiniai tol, kol jie yra nusistatę grįžti 
namo, susidarius ten priimtinom sąlygom. Bet 
visi tie, kurie jau dabar yra nusistatę nebegrįžti 
į Lietuvą, nors ten ir nebebūtų svetimųjų val
džios, visi jie tuo pačiu moraliniu atžvilgiu tam
pa tik išeiviais. O kad tokių šiandien yra daug, 
visiems yra žinomas faktas. Štai kodėl ir mūsų 
laikraščiuose jau nebe dažnai vartojamas tremti
nio žodis, kurio vietoj žymiai dažniau vartojamas 
išeivio pavadinimas. Matyt, publicistai instinkty
viai jaučia, kad žymiai daliai, o gal ir daugumai 
tremtinio vardas nebetinka. Tremties sąvoka fak
tiškai apima ne tik objektyvų elementą — val
džios smurtą ar nepakenčiamų sąlygų sudarymą, 
bet ir subjektyvų elementą — tremtinio nesuti
kimą su trėmimu ir jo nuolatinį norą grįžti at
gal, kuris negali būti patenkintas. Bet kai trem
tinys atsisako grįžti namo bet kuriomis sąlygo
mis, tremties sąvoka nebetenka vieno būtino ele
mento, ir tremtinys nustoja buvęs tremtiniu.

Nuo tremtinių skiriasi politiniai pabėgėliai, 
kurie nebūtų tremiami iš savo krašto, bet yra 
patys pasitraukę, norėdami užsieny sėkmingiau 
kovoti su jiems nepatinkamu režimu savo krašte. 
Lietuvių atveju riba tarp tremtinio ir politinio 
pabėgėlio nėra visai aiški, nes tas pats asmuo 
gali būti ir tremtinys, ir politinis pabėgėlis. Ta
čiau ir politinis pabėgėlis toks yra tol, kol jis 
yra pasiryžęs grįžti į savo kraštą, sąlygoms ten 
pasikeitus. Kai jis apsisprendžia visai nebegrįžti, 
jis praranda politinio pabėgėlio vardą ir tampa 
paprastu išeiviu.

Antanas Maceina pateikė (“Ateitis”, 1975 Nr. 
4) kitokią tremties sampratą. Pagal jį “tremtis 
yra lietuvio būsena svetur, Lietuvai netekus lais
vės”. Toliau jis taip aiškina: “Nors būtume iš
keliavę iš Lietuvos ir laisvu savo pačių apsispren
dimu ir todėl niekados anksčiau nebuvę tremti
niai; nors būtume svetur gimę, augę, mokęsi 
ir savo tautos krašto niekados neregėję, — tačiau 
tą valandą, kai laisvu savo pačių apsisprendimu 
nebegalime grįžti tėvynėn todėl, kad kraštas yra 
pavergtas ir kad grįžimas reikštų šio pavergimo 
padarymą savu, tą valandą visi tampame tremti
niais, kurie save laikome lietuviais (...). Kol
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Lietuva laisva, tol kiekvienas svetur gyvenąs 
lietuvis yra tik paprastas išeivis. Bet kai Lietuva 
laisvės netenka, tai kiekvienas svetur gyvenąs lie
tuvis tuo pačiu virsta tremtiniu”. Šitokioj sam
pratoj tremties sąvoką sudaro irgi du elementai 
— krašto nelaisvumas ir asmens gyvenimas sve
tur. Bet kaip tada vadinsime tuos, kuriuos sava 
laisvos šalies valdžia tremia į tam tikras vietas 
savo šalies teritorijoj? Šiuo atveju juk nėra nė 
vieno iš dviejų elementų. Ar tokių žmonių ne
vadinsime tremtiniais? Bet tai juk prieštarautų 
įprastinei tremtinio termino vartosenai. Vadinas, 
krašto nelaisvumas ir gyvenimas svetur dar nė
ra esminiai tremties sąvokos elementai, nes ir be 
jų galima būti tremtiniu. Ir priešingai, kraštui 
esant nelaisvam, ne kiekvienas svetur gyvenąs 
žmogus, kaip matėme, yra tremtinys. Reikia dar, 
kad jis norėtų, bet negalėtų grįžti. Tie, kurie ne
galvoja grįžti jokiomis sąlygomis, tie ir nėra trem

tiniai jokia prasme. Todėl A. Maceinos tremties 
sąvoka vienu atžvilgiu yra per siaura, nes ji neapi
ma vidaus tremties, bet kitu atžvilgiu per plati, 
nes jr apima ir tuos, kurie nei kalbiškai, nei teisiš
kai ar morališkai negali būti tremtiniais vadinami.

Todėl visus lietuvius, gyvenančius už Lietuvos 
ribų, galime skirstyti į tris kategorijas: 1) tie, kurie 
dar yra nusistatę grįžti Lietuvon, susidarius ten 
priimtinom sąlygom. Juos galima vadinti ir tremti
niais, bet jų yra mažuma; 2) tie, kurie yra iš 
Lietuvos atvykę, bet nusistatę Lietuvon nebegrįžti, 
net jei ji ir būtų laisva. Juos jau turime va
dinti tik išeiviais. Jų yra daugiausia. Šiai katego
rijai priklauso ne tik beveik visi senos emigracijos 
lietuviai, bet jau daugumas ir naujų ateivių, nes 
daugumas tremtinių jau pavirto išeiviais; 3) trečią 
kategoriją sudaro tremtinių-išeivių vaikai bei vai
kaičiai, apie kuriuos ir bus kalba sekančiame 
skyriuje.

2. Kas yra mūsų vaikai?
Ligšiolinių rašymų tuo klausimu trūkumas ir 

buvo tas, kad nebuvo skiriami tremtiniai-išeiviai 
nuo jų išeivijoj gimusių bei užaugusių vaikų bei 
vaikaičių. Vieni ir kiti buvo vadinami tuo pačiu 
vardu. Gal toks vadinimas atspindi pageidauja
mą idealą, bet jis nėra realus. Jeigu tremtinys 
gali virsti paprastu išeiviu, tai dar pagrįstesnis 
yra teigimas, kad tremtinio-išeivio vaikai objekty
viai nebėra nei tremtiniai, nei išeiviai tikra to žo- 
džo prasme, nes jų niekas netrėmė ir jie niekur 
neišėjo. Jie gali jaustis tremtiniais tik subjekty
viai, ir būtent tada, kai tokie žmonės yra nusista
tę grįžti gyventi į savo tėvų žemę, sąlygoms ten 
pasikeitus. Kad tokių žmonių gali būti, galima 
su tuo sutikti. Bet jų bus nedaug, ir dėl to tai 
galima vadinti tik išimtimi. Daugumas yra nei 
tremtiniai, nei išeiviai, o tik jų vaikai bei vaikai
čiai, kurie sudaro skirtingą žmonių kategoriją, 
nors jai pavadinti mes savo kalboj ir neturime 
specialaus žodžio.

Faktiškai, tarp išeivių ir jų vaikų atsiranda ski
riamoji riba (takoskyra), ties kuria prasideda ry
šių su tėvų, protėvių kraštu bei jų tautybe silpnė
jimas, kol jie galų gale visiškai nutrūksta. Tai yra 
natūrali kiekvienos emigracijos pasekmė. Iš to su
sikuria naujos kultūros bei naujos valstybės. Dėl 
to išeivių vaikų reikšmingumas Lietuvai bei jos 
kultūrai bus žymiai mažesnis, nei jų tėvų. Vi
siems žinomas faktas, kad daugumas jų netvir
tai kalba lietuviškai ir nedaug tesidomi lietuvių 
kultūra bei Lietuvos problemomis.

Mūšy spaudoje dažnai pakalbama apie 
“dviejų kultūrų derinimą”, t. y. apie tai, kad 
mūsų jaunimas turėtų įsisavinti ne tik gyvena
mojo krašto, bet ir lietuvių tautos kultūrą, abi 
jas integruoti. Bet į tai jau tenka žiūrėti kaip 
į gražų idealą, kuris, kaip ir kiekvienas idealas, 

yra siektinas. Tačiau negalima užmiršti ir tikro
vės, kuri visada būna toli nuo idealo. Ir mūsų 
dviejų kultūrų integravimo pageidavimas tuo tar
pu, turint galvoj ne išimtis, o daugumą jaunimo, 
tėra tik graži svajonė. Integruoti galima, tik abi 
kultūras gerai pažįstant bei pergyvenant. Kol to 
nėra, negali būti nė kalbos apie integravimą. 
Tuo tarpu kultūros bei literatūros pažinimui 
neužtenka tik rašytojo gyvenimo datų bei jo vei
kalų pavadinimo žinojimo, kuris gaunamas sa
vaitgalio mokyklose. Reikia perskaityti rašytojo 
kūrinį ir bent iš dalies pergyventi tai, ką rašyto
jas pergyveno rašydamas. Bet kas iš mūsų jaunimo 
yra skaitęs Maironį, Vaižgantą, Pečkauskaitę?

3. Jaunimo organizacijos

Turint galvoj išeivių situaciją aplamai, tenka 
dar pasiaiškinti būklę jaunimo organizacijų, ku
rios yra tartum nepriklausomoje Lietuvoje egzis
tavusių organizacijų pratęsimas, pvz. Ateitininkai, 
Skautai. Čia reikia pažymėti, kad kaip išeiviai bei 
jų čia užaugę vaikai nėra nei kultūriškai, nei psi
chologiškai tokie pat žmonės, taip lygiai ir išei
vių jaunimo organizacijos nėra tokios pat, ko
kios jos buvo Lietuvoj. Nors jos oficialiai laikosi 
ar sakosi, kad laikosi tų pačių principų, tačiau 
jų pobūdis, jų narių kultūrinis bei dvasinis nusi
teikimas, jų galvosena bei jausena yra kitokie. Atei
tininkų, kaip ir skautų pagrindinius principus ga
lima trumpai išreikšti dviem žodžiais — Dievui 
ir Tėvynei. Pirmas principas jiems gali būti tiek 
pat reikšmingas, kaip ir jų pirmtakams Lietu
voje. Antras, deja, nebėra toks pat. Ateitininkų 
himne skaitome: “Mūsų idėjos —
tikybos brangybė, mokslas, dorumas, tautos reika
lai”. Tikyba, mokslas, dorumas — aišku, bet ką
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Būrys Los Angelės moksleivių ateitininkų mokyklos aikštėje Vasario 16-tosios šventės proga.

reiškia “tautos reikalai”? Anksčiau ateitininkams 
tai buvo Lietuvos reikalai. Bet ar dabartiniai jau
ni ateitininkai gali sakyti, kad pirmoje vietoje 
jiems rūpi Lietuvos reikalai, kai jie ne tik duoną 
turės užsidirbti Amerikoje ir dirbs jos gerovei, 
bet ir su ginklu rankoje turės jos interesus ginti, 
o Lietuvos nėra net matę? Būnant šio krašto pi
liečiais, ar “tautos reikalai” nėra pirmiausia šio 
krašto reikalai? Kai mokslas įgyjamas gyvenama
me krašte, kai įsisavinama jo kultūra, literatūra 
bei istorija, kai iš lietuvių literatūros dažnas net 
Maironio nėra skaitęs, kai dirbama gyvenamam 
kraštui, o tėvų žemei geriausiu atveju skiriami 
tik savaitgaliai, kai grįžti į tėvų žemę nė nesvajo- 
jama, ar galima sakyti, kad jauni ateitininkai da
bar yra tokie pat, kokie mes buvome Lietuvoje? 
Deja, tas pat tėra tik organizacijos vardas ir tas 
pats Dievas, bet kitokius jie eina mokslus, kito
kia (svetima) juos veikia dorinė aplinka ir kitokios 
tautos jie turi rūpintis reikalais. Visa tai ir suteikia 
jiems skirtingą pobūdį. Ir kaip bebūtų keista, tos 
pačios organizacijos sendraugiai yra vienokie, o 
studentai bei moksleiviai jau kitokie, ir ne vien 
dėl amžiaus skirtumo. O jeigu taip, tai kažin ar 
tikslu kalbėti apie ateitininkus kaip apie vieną 
organizaciją? Ar nebūtų tiksliau kalbėti apie tai, 
kad stovime organizacijos persiskyrimo riboje. Vie
noje pusėje esame sendraugiai su lietuviškos kul
tūros pagrindu, o kitoje pusėje jaunimas su gyve
namo krašto kultūros pagrindu, ir tie skirtingi 
pagrindai ir suteikia atitinkamoms organizacijoms 
skirtingą pobūdį. Todėl turint tai galvoj, bene tiks
lingiau būtų žiūrėti į Ateitininkų Federaciją ne 
kaip į organišką vienetą (vieną medį su jaunais 
medūgiais), o kaip į du medžius — seną ir jauną, 
šalia vienas kito augančius, kurie kad ir yra tos 
pat rūšies, bet jau du skirtingi medžiai.

Kad taip yra, pradeda suprasti ir pats jauni
mas. Studentas Andrius Tadas Klimas jau pareiš
kė (“Ateitis”, 1975 Nr. 6), “kad L mes, t.y. čia 
gimęs jaunimas, nesame lietuviai ir kad 2. dviejose 
kultūrose gyventi negalima”. Pirmu sakiniu jis, 
tur būt, norėjo pasakyti, kad mes nesame tokie 
lietuviai, kaip jūs, iš Lietuvos atvykę. Toliau jis 
dar aiškina, kad jaunimas dar gali mylėti Čia su
sikurtą “kultūrą” — parapijas, organizacijas, klu
bus, laikraščius, šokius, stovyklas, šventes ir t. t. 
O jei jam sakysi “būk geras lietuvis, mylėk Lie
tuvą”, tai bus tik juokai, nes jis negali mylėti 
Lietuvos, kurioj niekad nebuvo. Šitaip, tur būt, 
kalbėjo ir visų išeivių vaikai, kuriuos Antanas 
Maceina vadina duoneliautojais ar kolonistais. Bet 
kadangi anglų, prancūzų, ispanų bei portugalų 
kolonistų šiaurinėje ir pietinėje Amerikoje buvo 
daug daugiau, ir jie buvo aukštesnės kultūros, 
nei čiabuviai indėnai, tai jie sukūrė naujas kul
tūras ir naujas valstybes. Lietuviai to nesukurs, 
nes jų per mažai, ir, be to, jie yra atsidūrę domi
nuojančioje, juos stelbiančioje kultūroje. Todėl A. 
T. Klimo siūlymas sukurti “pirmos klasės išeivių 
tautelę”, kurią sudarytų “neamerikiečiai ir nelie
tuviai”, o “lietuviai išeiviai, dypukų sūnūs ir duk
terys” — vargiai pavyks. Geriausiu atveju tokia 
“tautelė” patvers keletą generacijų ir susilauks 
tokio pat likimo, kaip ir kitų tautų sekančios ge
neracijos. Tačiau Klimo pastebėjimas, kad išeivių 
jaunimas pradeda čia kurti kažką naujo, yra tei
singas. (Panašiai, atrodo galvoja ir stud. Viktoras 
Nakas; žr. “Akiračiai”, 1975 Nr. 7). Todėl tėvai 
ar sendraugiai, nenorėdami prarasti autoritetą jau
nimui, turi vengti neįtikinamų pamokslavimų, 
tuščiavidurių šūkių, kaip “iš lietuvių tėvų gimęs, 
negali būti kitoks” arba “kadangi lietuviu esi gi- 
negali būti kitoks” arba kadangi lietuviu esi, tai 
gyvenimo tikslas turi būti Lietuva.”
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Los Angeles moksleivė Jūratė Raulinaitytė veda 
Vasasio 16-tosios minėjimo vėliavų procesiją su 
Lietuvos vėliava.

Studentas Vincas Skirius ir Los Angeles mokslei
vių pirmininkas Rimas Polikaitis.

Visiškas arba “pilnas” lietuvis, t. y. lietuvis, 
gyvenąs ir dirbąs tik savo kraštui ir tik per jį vi
sai žmonijai, tėra tas, kuris gyvena savame krašte 
arba tik laikinai yra iš jo pasitraukęs. Išeivis lie
tuvis, nemanąs grįžti tėvynėn, nebėra pilnas lie
tuvis — jis yra “padalintas” lietuvis, nes jis jau 
gyvena daugiau svetimam, negu savam kraštui, ir 
kiekviena nauja išeivių generacija kaskart labiau 
tolsta nuo tėvų-protėvių krašto, kol visiškai įsilie
ja į gyvenamąjį kraštą. Šitos padėties teisingumo 
nepaneigia faktas, kad išeiviai (pirmoji karta) gali 
nudirbti naudingų darbų ir savo kilmės tautai ir 
kad paskiri asmenys, pvz. rašytojai, gali sukurti 
tokių veikalų, kurių jie nebūtų sukūrę, gyvenda
mi nelaisvoje tėvynėje. Bet tai bus tik paskiri at
vejai. Daugumos indėlis bus tik dalis to, ką jie 
būtų padarę, gyvendami savame krašte normalio
mis sąlygomis. Tai akivaizdžiai parodė negalėji
mas per 30 metų paruošti naujos akademinės Lie
tuvos istorijos, nors išeivijoj atsidūrė jauniausi 
ir pajėgiausi istorikai. Todėl išeiviai vargiai gali 
reikalauti ir iš savo vaikų didesnių pastangų savo 
tėvynės labui, negu jie patys yra parodę. Jie taip 
pat neturi užmiršti, kad jų vaikai yra dar labiau 
“padalinti” ir, nebe Lietuvoj išauginti, juo labiau 
nebegali būti nė “pilni” lietuviai, o dėl to ir jų 
organizacijos yra jau kitokios.

Tačiau priklausydami skirtingo pobūdžio jau
nimo organizacijai, būdami, anot kai kurių sen

draugių, “išeivijos ateitininkai”, faktiškai jie gali 
ir nedaug tesiskirti nuo savo tėvų sendraugių, 
ateitininkų iš Lietuvos, ypač kai tie ateiviai ir 
yra apsisprendę likti tokiais. Mat, ateitininkai yra 
idealistinė organizacija. Tokia dvasia auklėjamam 
jaunimui nesunku suvokti, kad žmogus negali ap
siriboti savo gyvenamo krašto reikalų ratu ir nesi
domėti tuo, kas dedasi visame pasauly, o ypač ta
me krašte, iš kurio yra kilę jo tėvai-protėviai. 
Idealistas negali būti abejingas grubiam asmens 
teisių pažeidimui, žiauriam religijos persekiojimui, 
tautos apsisprendimo teisių paneigimui. Todėl 
idealistinis lietuvių jaunimas negali nesidomėti ir 
tuo, kas dedasi jo tėvų žemėje, negali neatiduoti 
duoklės ir “tautos reikalui”. Dėl tos priežasties 
jis negali būti abejingas ir lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Ir čia jaunimo veikla kai kuriais at
vejais gali būti net našesnė, nei jų tėvų. Tokiais 
atvejais skirtumas tarp išeivių tėvų bei jų vaikų 
organizacijų būna labai mažas. Jaunimas tada ski
riasi nebent tuo, kad jis neturi to sentimento, 
jausminių ryšių su tėvų kraštu, kuriais gyvena jo 
tėvai. Bet ir tie ryšiai gali būti sėkmingai už
megzti apsilankymais tėvų šalyje, ypač ilgesniu 
ten pabuvojimu. Todėl svarbiausia vyresniųjų 
ateitininkų pareiga ir yra padėti jaunimui augti ir 
bręsti idealizmo dvasia, padėti suvokti, kad krikš
čionybė yra tikra brangybė, kad didelė vertybė 
yra mokslas, kad svarbu ir dorumas (idealistinė
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moralė) ir kad “tautos reikaluose” neužmirštini 
ir Lietuvos reikalai. Malonu konstatuoti, kad to
kio idealistinio jaunimo, ir ne vien ateitininkuose, 
mes dar turime. Svarbu, kad tuo idealizmu gy
ventų ne tik jaunimo vadai (elitas), bet ir kuo 
daugiausia organizacijos narių.

Iš aukščiau suminėtų faktų konstatavimo reikia 
pasidaryti tokias išvadas:

1. Daugumas jau nebesame jokie tremtiniai, o 
paprasti išeiviai, ir dėl to pretenzingas tremtinio 
vardas daugumai nėra pateisinamas jokia prasme.

2. Išeivių jaunimas objektyviai nebėra nė išei
viai, o tik naujame krašte gimę ir užaugę išeivių 
vaikai, kurie tautiniu bei kultūriniu atžvilgiu yra 
lyg vidurys, pereinamas tarpsnis tarp tėvų tauty
bės ir naujos tautybės, tėvų kultūros ir naujos kul
tūros. Kultūrų integracija jaunimui vargiai čia 
įmanoma dėl gyvenamojo krašto kultūros persva
ros.

3. Jaunimo organizacijos, besivadinančios iš 
Lietuvos tėvų atsivežtais vardais, nebėra tokios 
pat, kokios jos buvo Lietuvoj dėl skirtingo kul
tūrinio pagrindo ir dėl bent iš dalies skirtingų 
tikslų. Negalvodami grįžti Lietuvon, jie nebegali 
nė savo organizacijos svarbiausiu tikslu laikyti 
Lietuvos gerovę bei laimę.

4. Augdamas ir bręsdamas krikščioniškoje ša
lyje ir krikščioniškoje dvasioje, jaunimas, savo or
ganizacijų padedamas bei skatinamas, turi gali
mybių susikurti idealistinę pasaulėžiūrą bei gyve- 
nimožiūrą ir tuo būdu tapti savo tėvų žemės gynė
jais, dėl jos geresnės ateities kovotojais. Anot dr. 
Damušio, “ugdant vertingą žmogų”, gali išaugti ir 
“vertingas lietuvis”, t. y. lietuvis-amerikietis, lie- 
tuvis-kanadietis, kuriems Lietuvos reikalai dar ne
bus svetimi.

5. Tėvų pareiga yra visomis išgalėmis ugdyti 
savo vaikų idealistinius nusiteikimus ir remti tas 
organizacijas, kurios palaiko ir stiprina tas idealis
tines nuotaikas, nes tik idealistiškai nusiteikęs jau
nimas jaus pareigą padėti ir savo tėvų žemei.

6. Kai jaunimo kultūrinis įaugimas lietuviš- 
kon kultūron yra silpnas, skatintinas bent politi
nės padėties geresnis supratimas ir asmeniškas su 
dabartine gyva Lietuva bei jos žmonėmis susipa
žinimas.

Darykite tai, ko negali daryti lietuviai 
pavergtame krašte. Kelkite savo balsą 
visa jėga ir nuolat laisvojo pasaulio spau
doj, radijo ir televizijos programose, suva
žiavimuose bei konferencijose, kiek galima 
stipriau pasisakydami prieš terorą ir lie
tuvių naikinimą komunistų pavergtame 
krašte ir reikalaudami Lietuvai pilnos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Aušra-Marija ir Jonas Jurašai

Dvasiškija 
Lietuvoje
Jonas Kuprys

Lietuvos okupantai, norėdami sunaikinti ka
talikų Bažnyčią Lietuvoje, stengiasi tai atlikti 
veikdami iš vidaus, pirmiausia sunaikindami 
Bažnyčios hierarchiją. Jie galvoja, kad tuomet, 
kai nebebus dvasiškijos, Bažnyčia pati sugrius. 
Kunigų Lietuvoje yra tik pusė tiek, kiek buvo 
nepriklausomybės metu. Tada buvo keturios se
minarijos, o dabar tik viena. Ir tos vienintelės 
veikla taip pat suvaržyta. Du vyskupai namų 
arešte.

1960 metais tikintieji ir dvasiškiai pradėjo 
karingiau atsiliepti į religijos persekiojimą. Šio 
naujo pasipriešinimo laikotarpio pati svarbiau
sia išdava buvo Lietuvių Romos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Kronikoje kruopščiai sura
šomi visi prieš Bažnyčią nukreipti veiksmai, 
nurodomi asmenys, vietovės ir datos. Įdomu pa
stebėti, kad Kronika nevengia pakritikuoti ir 
vyskupus, vyskupijų administratorius ir patį 
popiežių — kodėl jie stipriau neužtaria tikin
čiųjų Lietuvoje.

Kronikoje dažnai pasisakoma už religijos iš
pažinimo laisvę iš teisinio taško. Kronikoje ra
šoma, kad patys sovietai nesilaiko savo įstaty
mų ir konstitucijos nurodymų, kiek tai liečia 
tikėjimo laisvę. Vienas iš ryškiausių tokio tei
sinio argumentavimo pavyzdžių yra kun. 
Zdebskio kalba jo teisme. Jis buvo suimtas, ka
dangi ruošė vaikus prie pirmosios komunijos.

84

10



Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios1 Vilniuje.

Nežiūrint, kad jis gan vaizdžiai nurodė, kaip 
sovietų valdininkai nesilaiko savo įstatymų, 
vis dėlto buvo rastas kaltas. Panašiai buvo su 
kun. Bubniu ir kun. Šeškevičių.

Kun. P. Orlickio atvejis charakteringas. 
Kun. Orlickis buvo nubaustas, kadangi “pažei
dė” LTSR baudžiamojo kodekso 143 straipsnį 
— žaidė su vaikais tinklinį. Pastebėjęs, kad 
kolūkio jaunimas elgdavosi nekultūringai, kun. 
Orlickis, vietinės parapijos klebonas, pastatė 
tinklinio aikštelę. Po kiek laiko jaunimas pra
dėjo dažniau lankyti pamaldas. Kun. Orlickis 
buvo apkaltintas ir turėjo sumokėti 50 rublių 
pabaudą. Jis valdininkams pareiškė, kad spor
tuoti p'ataria net gydytojai.

Nežiūrint dedamų varžtų kunigų veiklai, 
dvasiškija dirba tuose varžtuose, kiek tai įma
noma. Sekantis pavyzdys būdingas. Valdžios 
pareigūnai nutarė riboti skaičių kunigų, kurie 
gali klausyti išpažintis atlaidų metu. Kunigai 
į tai reagavo pasiaukojančia dvasia ir klausė 
išpažintis, kol jų jėgos leido. Kun. Ražans- 
kas po tokių atlaidų mirė Šeduvoje, o kun. 
Garuckas sunkiai susirgo.

Kronikoje dažnai palyginama caro laikų 
valdžia su dabartine. Kunigas Laurinavičius, ci
tuodamas vysk. Valančių savo pareiškime, ra
šė, kad caras 1863 metais uždraudė net naujų 
bažnyčių statymą ir senų remontą. Tokiais 
palyginimais Lietuvos tikintieji pirštu rodo į 

Sovietų valdžios dviveidiškumą, įtaigodami, 
kad sovietinė valdžia mažai skiriasi nuo caris- 
tinės.

Kronikos dešimtajame numeryje, užsimin
ta, kad Kruščiovo metu 10 kunigų buvo suim
ta ir išvežta j Sibirą. Iš dešimt suimtų aš- 
tuoni buvo antrą kartą siunčiami į Sibirą, o 
vienas — kun. Markaitis — net trečią sykį. 
Kronikoje apie tuos kunigus buvo parašyta, kad 
tie trėmimai neatnešė norimų rezultatų: išsiųs
ti kunigai dirbo apaštalinį darbą koncentraci
jos stovyklose, o tie, kurie grįžo į Lietuvą, vėl 
įsijungė į apaštalavimo veiklą.

Šitas kunigų apibūdinimas Kronikoje taik
liai juos nušviečia, jie yra tie tylūs, atkaklūs 
vynuogyno darbininkai, kovoją už savo šven
tus įsitikinimus ir jų išpažinimą.

Nežiūrint čia paminėtų ir daugelio kitų ku
nigų drąsios laikysenos, susidaro įspūdis, kad 
Kronika yra pasauliečių pastangų vaisius. Ga
lima tai matyti ir iš to, kad 1974 m. Kalėdų 
metu visi suimti ir apkaltinti Kronikos leidimu, 
buvo pasauliečiai. Taipgi, kada kunigo teisės 
parapijoje yra valdininkų pažeistos, ne pats 
kunigas, bet pasauliečiai rašo peticijas, pro
testuoja ir visaip kreipiasi į valdžios organus 
ieškodami teisybės. Pati Kronika yra pasau
liečių pastangų vaisius ginant tiek Bažnyčią, 
tiek Bažnyčiai ištikimus kunigus.
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Socialinė krikščioniškoji 
doktrina perspektyvinėje 
ateitininkų veikloje
Dr. Adolfas Damušis

Krikščionybė, marksizmas ir liberalizmas yra 
pagrindinės doktrinos, mėginančios spręsti sociali
nes problemas. Tame darbe jos remiasi ryškiai 
skirtingais principais, metodais ir sistemomis. 
Marksizmas pasitenkina tiktai principų skelbimu.

Liečiant šią jautrią socialinių problemų temą, 
pirmiausia kyla klausimas, kiek yra pajėgūs 
krikščioniškosios socialinės doktrinos principai 
lenktyniauti su agresyviu marksistiniu komuniz
mu bei pagal pelno principą besivystančiu libe- 
ralistiniu kapitalizmu?

Krikščionybė skelbia meilę žmogui, socialinį 
teisingumą, bendrosios gerovės pirmumą prieš as
meninę gerovę, bet vengia įsipinti į politinės ko
vos sūkurius. Ji siekia paruošti žmogų, jį subran
dinti geresnei socialinei sistemai, t. y. siekia žmo
gų moraliai užangažuoti siekti socialinio teisin
gumo savo aplinkoje ir visoje žmonijoje. Baž
nyčiai rūpi asmeninė ir socialinė etika, t. y. kaip 
žmogaus siela, jo vidinis formavimasis, taip ir 
viešasis socialinis gyvenimas. Bažnyčia siekia 
įtekmėti viešąjį gyvenimą per sąmoningą ir kul
tūringą žmogų.

Marksizmas siekia sulyginti žmones gėrybių 
naudojimo atžvilgiu. Tuo tikslu Marksas sukūrė 
kapitalizmo išsivystymo į komunizmą principus: 
istorinį determinizmą dialektikos keliu. Bet tas 
principas iki šiolei atrodo nepasitvirtino. Istori
niu determinizmu komunizmas nesivysto. Jis vyk
domas smurtu. Komunizmas okupuotus kraštus 
teišlaiko Sovietų Sąjungoje tiktai Raudonosios Ar
mijos dalinių ir tankų dėka. Tai aiškiai tvirtina 
Čekoslovakijos, Vengrijos laisvinimosi pastangų 
sudraudimas rusų karinės intervencijos pagalba. 
Komunistai, kaip Sovietų Sąjungoje, taip ir kitur, 
atrodo, patys nepasitiki Markso istoriniu deter
minizmu ir skuba beatodairiškai naikinti tuos, 
kurie, jų nuomone, gali pasipriešinti jų pastan
goms.

Liberalistinis kapitalizmas įvykdė savo užda
vinį efektingai pelno pagrindu išvystydamas pra
monę iki nuostabaus masto. Dabar jis jau priei
na akligatvį. Jis sukūrė du gerai organizuotus ko
vojančius veiksnius — kapitalą ir darbą. Pastarie
ji, tarp savęs bekovodami dėl savo egoistinių sie
kimų, paneigdami bendrąją gerovę, nepajėgia iš-
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spręsti nedarbo bei turto pasiskirstymo proble
mų.

Žmonės, išgyvenę komunizmo siautėjimą, na
cizmo žiaurumus, pokario ir dabarties hedoniš- 
kos civilizacijos dvasinį skurdą, ieško šviesesnės 
bei viltingesnės išeities. Ši drąsaus ieškojimo dva
sia iškėlė visą eilę disidentų, kaip Pasternakas, 
Solženicinas, Sacharovas, Kovalevas ir kiti rusų 
tautoje, taip Simas Kudirka, Romas Kalanta, Ni
jolė Sadūnaitė, visa eilė kunigų: Zdebskis, Šeške
vičius, Bubnys, bei darbuotojų, leidžiančių po
grindinę Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kroniką 
lietuvių tautoje.

Disidentų pasireiškimai yra labai reikšmingi ir 
gilūs. Jie viltingai žvelgia j krikščioniškosios so
cialinės doktrinos principus. Tas savaime skatina 
padaryti bent kuklią įžangą į šią svarbią temą.

Pažiūra į žmogų
Pažiūra į žmogų ryškiai parodo esminius skir

tumus tarp krikščionybės, marksizmo ir libera
lizmo. Visos trys sistemos sprendžia ne tiktai so
cialinius, ekonominius bei politinius klausimus, 
bet reflektuoja į visą žmogaus gyvenimą. Jos kiek
viena pagal savo ideologiją skirtingai žmogų savo 
siekimuose vertina ir skirtingą vaidmenį jam nu
mato.

Marksizmas žmogų supranta tiktai kaip ko
lektyvo įrankį. Žmogaus individualumui marksiz
me nėra vietos. Jis tėra tiktai kolektyvo valios 
reiškėjas.Sistemoje jis yra bevardis ratukas. Jeigu 
jis atsisako suktis, kaip jam partijos yra nuro
doma, jis likviduojamas. Į jo vietą yra įstatoma 
kitas nuolankesnis ratukas, kuris sutinka vykdyti, 
kas jam nurodoma. Pasikartojančiais teismais bei 
masiniais valymais Sovietų Sąjungoje per visą 
komunizmo viešpatavimo laiką buvo siekiama 
laužyti žmonių individualumą, teroru verčiant 
kaltinamuosius prisipažinti prie neįvykdytų prasi
žengimų.

Pagal gana tikslias statistines žinias caristi- 
nėj Rusijoje į metus buvo sušaudoma apie 17 
revoliucinio judėjimo asmenų, kurie kėsinosi prieš 
caro ar jo artimųjų biurokratų gyvybes. Iš Sol- 
ženicino knygos “Archipelag-Gulag” apie sovietų 
koncentracijos stovyklas sužinome, kokiais astrono
miniais skaičiais marksistai komunistai vykdė 
areštuotųjų žudymus sunkiu darbu, šalčiu, badu 
bei tiesioginiu likvidavimu. Stalino teroro įkarš
tyje 1937-38 metais kas mėnesį buvo nužudoma 
40,000 asmenų (1).

Tokios žudynės nebuvo pripuolamas netikslu
mas, tai buvo sistemos iš anksto duotos gairės. 
Štai komunizmo vado Lenino žodžiai (2) “Kai va
karykščių vergų dauguma triuškina eksplotatorių 

mažumą, tai yra reikalas taip lengvas ir papras
tas, ir iš tikrųjų tas kainuos daug mažiau kraujo 
ir žmonijai atsieis daug pigiau, negu prieš tai 
buvusi mažumos priespauda daugumai”.

Realūs faktai tyčiojasi iš to tvirtinimo. Per 
60 metų komunistinė “dauguma” sunaikino apie 
trisdešimt milijonų “mažumos” asmenų ir savo 
sistemos siekimų neišsprendė. Žmonių skurdą ir 
vargą tiktai padidino. Solženicino žodžiais (1): "... 
tai sistema, kurioje nebuvo tikrų rinkimų, o tiktai 
rinkimų farsas. Tai sistema be savarankiškos spau
dos, be teisingos teisinės tvarkos. Žmogus ten ne
turi nei išorinės, nei vidinės įtakos sprendimams 
— kiekviena mintis, kuri skiriasi nuo to, ką vals
tybė (komunistų partija) galvoja, yra sunaikina
ma. Valstybės konstitucija ten nebuvo vykdoma 
nei vienos dienos”. Prie to tegalima pridėti, kad 
valstybinė konstitucija komunistų tėra naudojama 
klaidinti vakarų pasauliui kaip butaforinis fasa
das.

Liberalizmas žmogų yra nustūmęs į kitą kraš
tutinumą — į beribiai išpūstą individualizmą. 
Liberalistinio kapitalizmo žmogus yra savanaudis, 
siekiąs tiktai savo asmeninio pelno, nenorįs res
pektuoti bendrosios gerovės. Konkuruojančios 
kompanijos kiekviena veikia tiktai savo naudai. 
Jos tiktai tiek tekooperuoja, kiek kiekvienai jų 
naudinga. Tai lyg byrąs smėlis, kuriam trūksta 
vienijančio rišančio cemento. Teisingai Solženi
cinas skundžiasi (1) “Žmogiškam protui tiesiog 
yra nesuprantamas Vakarų Pasaulio gobšumas, 
noras tiktai pasipelnyti, uždirbti. Jis prašoka pro
tą, sąžinę ir visas žmoniškumo ribas”.

Liberalistiniame kapitalizme žmogus yra at
pratintas interesuotis kitu žmogumi, t. y. jis ne
norįs būti savo vargstančio artimo sargu. Plėši
kai dienos metu gali apiplėšti praeivį gatvėje, ir 
jam kiti, čia pat esantys žmonės, neateina į pa
galbą. Kai dalis dirbančiųjų yra atleidžiami iš 
darbo, kiti, likusieji darbe, eina į streiką, kad 
gautų atlyginimo pakėlimą, o ne dėlto, kad grą
žintų savo bedarbius brolius į darbą.

Šios dvi aktyviosios dabarties sistemos sukū
rė du kraštutinius nesimpatingus žmogaus tipus: 
kolektyvininkus, dažniausiai teroru kontroliuoja
mus, ir egoistinius individualistus, pelno trošku
lio diriguojamus. Pirmieji bijo su artimu komu- 
nikuoti, nes galį būti susekti neatitinką mark
sizmo sistemai, antrieji nekomunikuoja, nes yra 
egoistai, tesirūpiną tiktai savimi ir nenorį savęs 
varginti artimo rūpesčiais.

Kun. dr. Pr. Gaida taip juos apibūdina (3) 
"... ir vieni ir kiti yra nudvasinti, nuasmeninti, 
vieniši žmonės... nežiūrint visų civilizacijos lo-
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bių, jie susikūrė vienos dimensijos pasaulį. Ja
me vyrauja tiktai horizontalinė linkmė. Vertika
linė linkmė, vedanti į transcendencinį pasaulį, ta
po užtušuota”.

Nors komunizmas ir skelbėsi “naują pasaulį 
pastatysiąs, kas buvo nieks, tas taps viskuo”. Bet 
jis žmones sulygino, juos pažemindamas. Tai yra 
vienas iš pačių prasčiausių patarnavimų žmoni
jai.

Tikras patarnavimas žmonijai butų skatinti 
žmones lygintis, juos išaukštinant. Krikščionybė ir 
bando ta kryptimi tą uždavinį atlikti, iškelda
ma žmones kaip asmenybes. Pagal krikščionybės 
nusistatymą, žmogus negali būti pavergiamas bei 
padaromas kieno įrankiu. Dvasinis pradas žmogu

je yra didelė vertybė, kuri jį išskiria iš kitų 
gyvūnų tarpo. Žmogus, savo individualumą pra
turtinęs dvasinėmis vertybėmis, tampa asmenybe. 
Žmoguje glūdi Dievo atvaizdas.

Jonas XXIII (4) į žmones kreipiasi kaip "... į 
asmenis, kurie yra apdovanoti išmintimi ir na
tūraliu bei veikliu garbingumu, kviesdamas juos 
sueiti vienas su kitu į dialogą tiesai surasti.

Asmenybė krikščioniškoje aplinkoje pačia savo 
prigimtimi siekia bendravimo visuomenėje, kurio
je gali save išreikšti ir kartu visuomenę praturtin
ti. Krikščionybė skatina ir vertina tokias pastan
gas, kuriomis asmenybė yra stiprinama, kuriomis 
yra sudaromos sąlygos asmenybei pareikšti savo 
talentus ir tuo kelti kultūrinį, socialinį, politinį 
bei dvasinį bendruomenės lygį. Visuomenės ir in
divido integracija, o ne izoliacija, ne subordina
cija, yra krikščionybės siekimas.

Įvairūs krikščioniškieji mąstytojai žmogui ski
ria išskirtinį vaidmenį pasaulyje. Būdingas jų tar
pe yra Teilhard de Chardin. Jo nuomone, (9) 
“reikia arčiau pažinti žmogų, kad padidintume 
mūsų pajėgumą ir prasmę gyventi. Įžvalgumas į 
žmogų yra pilnesnis buvimas. Daug buvo ban
dymų žmogų statyti fizinio pasaulio veiklos cent
re, bet tiktai dabar labiau ryškėja žmogaus vaid
muo fizinio pasaulio progrese. Žmogus nėra bend
ruomenėje statinis centras, kaip anksčiau daugeliu 
atvejų buvo tvirtinama. Žmogus progresuoja ir gy
venimą kelia. Pasaulio evoliucijoje žmogus yra ne 
statinis centras, bet dinaminė ašis. Krikščionybė 
siekia per tas dinamiškas asmenybes aklimati
zuotis ir plėstis į pasaulį”.

Šiuo metu, po Antrojo Vatikano Ekumeninio 
Susirinkimo, krikščionybė savo pasiryžimu rasti 
sintezę tarp filosofinės minties, mokslo, tikėjimo į 
asmeninį Dievą, tarp asmeninės ir socialinės eti
kos darosi efektyvi įtaigoti pozityviai socialinio 
teisingumo uždavinius visuomenėje.

Krikščioniškieji socialiniai principai

Tiesa, teisingumas, meilė ir laisvė yra pagrin
diniai krikščioniškieji socialiniai principai. (5)

Meilė ir teisingumas yra neperskiriami. Jeigu 
meilė yra kaip teorinė taisyklė, tai jos ryškiau
sias vykdymas socialiniame gyvenime yra teisin
gumas. Teisingumo pakeisti meile neįmanoma. 
Meilė konkrečiai tegali pasireikšti tiktai ten, kur 
teisingumas yra vykdomas, praktikuojamas. Meilė 
skatina į teisingumą, o po to jį vainikuoja ir 
pašvenčia.

Teisingumas yra privalomoji norma santykiau
ti asmenims ar asmenų grupėms. Jis įpareigoja 
visus prisidėti prie bendrosios gerovės. Tuos gi, ku
rie medžiagines gėrybes administruoja, įpareigoja 
jas skirstyti teisingai tarp visų visuomenės narių. 
Meilė siekia toliau už teisingumo ribų. Ji yra mo
tyvuojanti, vienijanti jėga. Ji tiesiogiai skatina 
mylėti artimą. O tas jau yra asmeninės etikos 
imperatyvas, kuris jau prašoka vien socialinės eti
kos ribas. (5)

Teisingumas daugeliu atvejų beatodairiai yra 
pabrėžiamas šv. Rašto senajame testamente:

Isaias 58:8 Teisingumas eis prieš jus, ir Die
vo garbė paskui jus.

Amos 5:21-25 Dievas, kalbėdamas Amos lūpo
mis, skelbė:

“Negaliu priimti garbinimo iš vyrų, kurie sa
vęs nesaisto teisingumu........ Nevarginkit manęs
savo giesmių triukšmu, nei savo skambančių ar
fų melodijomis. Bet leiskit teisėtumui plaukti, 
kaip upei, ir teisingumui, kaip galingai srovei”.

Tiktai tiesa paremta politine santvarka, res-
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pektuojanti žmogiškąjį garbingumą, gali būti ver
ta dėmesio.

Tiesa, teisingumas, meilė yra pagrindinės nor
mos spręsti socialinėms problemoms. (5)

Šv. Povilas sakė: “Žmonių bendruomenė, bran
gūs broliai, turėtų būti vertinama, kaip dvasinė 
realybė, kurioje žmonės viens kitam žinojimą 
perduotų tiesos šviesoje, kurioje jie naudotųsi sa
vo teisėmis, vykdytų savo pareigas, skatinami siek
ti moralinių vertybių”.

Kristus yra pataręs: ...“dalintis savo turtu su 
neturtingaisiais, tuo paverčiant medžiagines ver
tybes dvasinėmis vertybėmis”.

Tie visi paskatinimai įpareigoja krikščionis 
įsisąmoninti ne tiktai asmeninėje etikoje, bet prak
tikuoti ir socialinę etiką.

Antrasis Vatikano Ekumeninis Suvažiavimas 
įsakmiai primena, kad krikščionis negali savo veik
los riboti vien asmenine etika arba vien socia
line etika. Tiktai jų darni sintezė yra pagrindas 
pilnutinei krikščionio asmenybei.

Krikščionybės iškeliama laisvė yra lydima at
sakomybės bendrajai gerovei ir artimui. Laisvė yra 
galimybė daryti, kas teisinga, o ne teisė daryti, kas 
tiktai užsimanoma. Laisvė ir atsakomybė viens 
kitą vertingai papildo.

Krikščioniškoji socialinė doktrina nėra tiktai 
priedas tarp kitko prie viso Bažnyčios mokslo, 
tai nėra tiktai rutininiai popiežių pasisakymai, 
įspėjimai ar raginimai. Tai yra organiškoji są
moningo žmogaus prievolė. Ji yra skelbiama ne 
keliems išrinktiesiems, dalyvaujantiems viešojoje 
visuomeninėje veikloje ar politikoje. Ji, kaip ir vi
sos mūsų tikėjimo asmeninės dorybės, yra neiš
vengiamas postulatas kiekvienam krikščioniui.

Veiklos metodai
Bažnyčia, kaip Motina, skelbia aukštas sociali

nes normas visoms socialinėms sistemoms. Baž
nyčia, kaip Mokytoja, auklėja žmones, kad jie iš 
krikščioniškos sąžinės taško spręstų socialines 

problemas. Ir tai ji atlieka pačiu plačiausiu mas
tu, norėdama pasiekti visą plačiąją visuomenę. 
Tame mokymo darbe ji stengiasi nesusirišti su 
kuria atskira sistema, grupe ar partija ir duoda 
taiklų visuotinį patarimą: "... politinės partijos pri
valo siekti to, ko jų įsitikinimu reikalauja bend
roji gerovė; niekuomet nevelia savo naudos statyti 
aukščiau bendrojo gėrio”. (10)

Antrojo Vatikano Susirinkimo konstitucijoje 
taip yra sakoma (11): “Bažnyčia, savo uždaviniu 
ir kompetencija jokiu būdu nesutampanti su poli
tine bendruomene ir nesurišta su jokia politine 
sistema, yra žmogaus transcendentiškumo rodyto
ja ir drauge saugotoja”.

Bažnyčios nuomone, nėra tokio lygio nei eko
nominių, nei politinių sistemų, kurios pilnai ati
tiktų krikščionybės normoms. Todėl ji vengianti 
susirišti su laikine sistema, kuri pasensta ir ne
atitinka laiko reikalavimams. Nesusirišimas su 
konkrečia politine ar ekonomine sistema, Bažny
čios nuomone, yra trumpalaikis nepatogumas. Il
gesnio laiko mastu toks lankstumas suteikia ga
limybę įtekmėti didesnį asmenų skaičių iš įvairių 
politinių grupių bei ekonominių filosofijų.

Ten gi, kur pažeidžiama sąžinės laisvė, o ypač 
kur politinė sistema ar autoritetinė valdžia kves- 
tijonuoja Bažnyčios teisę auklėti jaunuomenę bei 
prievarta trukdo evangelijos mokymo darbą, ten 
Bažnyčia oficialiai nevengia įsikišti ir skatinti 
krikščioniškai sąmoningus asmenis siekti teisingų 
politinių sprendimų (per sąmoningų asmenų or
ganizacijas, sambūrius). Tokiais atvejais pasireiš
kia ryžtinga bekompromisinė Bažnyčios linija. Čia 
ji aiškiai pareiškia, kad ji ir Motina ir Mokytoja 
(12).

Tam tvirtinimui paremti turime ryškių pa
vyzdžių iš praeities ir iš dabarties. Kai 1931 me
tais rudenį Moksleivių Ateitininkų Sąjungai švie
timo ministerio įsakymu buvo uždrausta veikti 
Lietuvos mokyklose, Lietuvos vyskupai tą vy-
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riausybės asmens veiksmą prieš jaunimo auklėji
mo organizaciją užprotestavo, paskatino visuome
nę remti jaunimo auklėjimosi organizaciją ir 
moksleiviams ateitininkams suteikė savo globą. 
Kai karo metu okupuotos Norvegijos Vyriausias 
Teismas atsispyrė Hitlerio prievartai, nedarė spren
dimo priešingo jų krikščioniškajai sąžinei ir dėlto 
turėjo atsisakyti savo pareigų, tada Norvegijos 
vyskupai užgyrė tą jų žygį tokiu viešu pasisa
kymu: “Krikščionys išpažįsta Jėzų Kristų kaip 
savo Viešpatį pilnai ir be rezervų. Pareiga būti 
paklusniam jam yra virš visko”. (15)

Panašiu pagrindu daugelis kunigų pasiprieši
na prievartai okupuotoje Lietuvoje, moko jau
nuomenę evangelijos tiesų, dėl to nebijodami pa
kelti žiaurių sovietinių bausmių. Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kronika, eksponuojanti visam pa
sauliui sovietinio okupanto vykdomą religinį per
sekiojimą Lietuvoje, yra leidžiama pasiryžėlių tos 
pat dvasios... “išpažinti Jėzų Kristų pilnai ir be 
rezervų”...

Krikščioniškais socialiniais principais įsisąmo
ninę asmenys yra skatinami aktyviai veikti so
cialinėje, ūkinėje, politinėje srityje. Štai patarimas 
einantiems į politinę veiklą (11): “Išlikdami do
ri, apdairiai tekovoja prieš neteisybę ir priespau
dą, prieš savavališką vieno asmens ar vienos par
tijos viešpatavimą ir prieš nepakantą. Nuoširdžiai 
ir atžvalgiai, o taip pat su meile ir politine drą
sa tepasišvenčia visų gerovei”.

Bet daugelis krikščionių mūsų tautoje ir pa
saulyje pergyvena vieną pavojų — jie nesąmo
ningai riboja savo dėmesį vien asmeninės etikos 
sritimi ir neskiria pakankamai dėmesio socialinei 
sričiai. O čia ir glūdi krikščioniškosios sociali
nės doktrinos silpnybė.

Yra aiški socialinė filosofija, yra siūlomos taik
lios veiklios kryptys, bet trūksta rankų, ryžtingų 
asmenybių, trūksta įžvalgių protų sudaryti kon
krečius ir aiškius veiklos planus ir svarbiausia 
pasiryžtančių juos vykdyti.

Kiek yra tų, kurie stengiasi išsiveržti iš krikš
čionis apsėdusio neryžtingumo, kurie siekia vi
suomenei atidengti šviesesnius horizontus ir ją 
išvesti į viltingesnę ateitį?

Kiek yra tų protų ir širdžių, kurie nesu
tinka su destruktyvia gyvenimo aplinka, su teroro 
tamsybe, su karų beprasmybe, su melu, apgaule, 
kurie siekia išsiveržti iš grobuoniškų okupantų 
vergijos, kurie priešinasi persekiojimams dėl reli
ginių įsitikinmų bei dėl nuoširdžiai vertinamos 
tautinės nepriklausomybės, kurie konkrečiai dirba, 
kad išvestų savo artimą iš priespaudos ir neturto?

Taip savaime ši padėtis šaukia sąmoningus ir 
subrendusius ateitininkus veikliau jungtis pagal 
savo pasirinkimą į socialinių, ūkinių, politinių 

darbų vykdymą, kaip į labai svarbius uždavi
nius tarnauti bendrajai gerovei mūsų ateities veik
loje.

Ateitininkų pagrindinis siekimas 
socialinėje veikloje

Drąsūs dėl teisybės persekiojamieji žmonės 
okupuotoje Lietuvoje ir pasaulyje rodo daug au
kos dvasios, išdrįsdami labai sunkiose ir pavojin
gose aplinkybėse pasisakyti prieš dabarties sociali
nes negeroves. Įvertindami jų drąsą ir aukas, veik
lūs sąjūdžiai laisvėje turėtų ištiesti jiems pagal
bos ranką konkrečiais darbais ir žygiais. Ateiti
ninkai įeina į sąjūdžių grupę, kurią saisto krikš
čioniškieji socialiniai principai. Ateitininkija visa
da buvo socialinės veiklos avangarde ir dabar turė
tų mesti savo žvilgsnį bent porą dešimtų metų 
į priekį ir įsijungti į pagalbą persekiojamiems bro
liams naujais metodais ir ryžtu.

Besikeičiančio audringo gyvenimo bangos pe
rėjo per mūsų galvas.

Mūsų praeities nesutarimo priežastys jau dau
giau kaip dešimtmetis kaip nebegalioja. Progre
suojantis gyvenimas jas pralenkė. Stovime prieš 
sprendimus ir darbus, kuriuos turime atlikti su
tartinai ir vieningai. Praeities nesutarimų moty
vai yra nuostabiai atsilikę nuo dabarties. Tad ar
gi atgyvenusių nuomonių skirtingumas gali būti 
paverčiamas dirbtine nesutarimo tradicija, kuri 
trukdytų ateities planams ir darbams? Aišku, kiek
vienas atsakys, NE.

Pasvėrus esamą realybę bei žmogaus vaidme
nį įvairiose sistemose, yra duomenų tvirtinti, kad 
asmenys ir sąjūdžiai, kurie veiktų krikščioniškų
jų socialinių principų dvasioje, būtų daug ar
čiau tikrovės ir būtų mažiau utopiški, negu mark
sizmas, ir būtų arčiau nuoširdžios tarnybos žmo
gui ir tuo atžvilgiu galėtų būtų daug sėkmin— 
gesni, negu liberalistinis kapitalizmas. Sprendžiant 
iš nusivylimų dabartimi, moderniosios socialinio 
progreso pastangos, atrodo, turėtų vystytis krikš
čioniškųjų socialinių principų dvasioje.

Krikščioniškoji socialinė doktrina duoda kryp
tį ir principus. Socialiniai, ūkiniai, politiniai są
jūdžiai turi juos konkretizuoti planais ir darbais. 
Tuo tikslu ateitininkija turėtų imtis iniciatyvos 
lietuvių tautoje organizuoti platų visuomenės są
jūdį, kuris ryžtųsi skiepyti krikščioniškus sociali
nius principus žmonių sąmonėje ne atskiros orga
nizacijos ar politinės partijos mastu, bet visos 
lietuvių tautos mastu..

Visai visuomenei reikia organizuoti socialinių 
studijų savaites, suintensyvinti pokalbius sociali
niais klausimais jaunimo susirinkimuose, stovyk-
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lose, skiepyti visuomenėje mintį, kaip yra svarbu 
šalia asmeninės etikos įsisąmoninti ir socialinės 
etikos principus. Tuo būdu būtų ugdoma nauja 
sociali bendruomenė, iš kurios iškiltų idealistai 
darbuotojai visoms gyvenimo sritims plačiu visos 
tautos mastu. Tuo būdu tiesos žodžiu būtų pasiek
ti asmenys iš įvairių socialinių, ekonominių filo
sofijų, iš įvairių politinių sambūrių.

Jeigu pasiektume naujų principų įsisąmoni- 
mu tokios tolerantingos padėties ne tiek istorinei 
tradicinei sistemai, kiek tiesos žodžiui, vertingam 
pasiilgtam principui, kaip brandi tautinė bend
ruomenė kiltume progreso kryptimi.

Idėjos naujų socialinių principų dvasioje

Disidentų žvilgis visuotiniai krypsta į krikš
čioniškuosius socialinius principus. Jie laukia ir jų 
naujų idėjų, kurios apšviestų tamsų dabarties so
cialinį bei politinį gyvenimą.

Beatodairiškai yra būtina atsisakyti nuo da
barties socialinių negerovių: nesidomėjimo aplin
kos vargais, besaikių materialinių siekimų, oku
pantų klikos prievartos, troškulio pavergti ir iš
naudoti kitas tautas, teroro nukreipto į silpnes
niuosius. Reikia radikaliai pasipriešinti mitams, 
pagal kuriuos viešai yra pateisinami tie prasi
žengimai prieš žmogų. Naujos drąsios idėjos turi 
būti įvestos į viešąjį gyvenimą, negerovių mitai 
turi būti demaskuoti ir sugriauti.

Moralė viešajame gyvenime. Atėjo laikas griež
tai pareikalauti moralės politikoje, lygybės eko
nomikoje, teisingumo socialiniuose santykiuose. 
Nedera sutikti, kad viešoji politinė bei ūkinė 
veikla būtų sukta, tamsi ir nedora.

Melui ir apgaulei ne vieta ten, kur nuošir
džiai turi būti tarnaujama visiems žmonėms.

Einančius į viešąją veiklą demokratijoje turi 
lydėti gilus įsisąmoninimas pagrindinių sociali
nių principų: tiesos, teisingumo, meilės ir laisvės.

Bendroji gerovė. — Bendrosios gerovės sieki
mas yra pirmesnis, negu atskiros grupės, ar at
skiros profesijos, ar atskiros unijos, ar atskiro as
mens gerovė. Žmonių sąmoningumas demokratijo
je be abejo yra pati stipriausioji jėga sudrausti 
savanaudžius. Ir rinkta vyriausybė turėtų turėti 
daugiau galios ten, kur bendrosios gerovės prin
cipas yra pažeidžiamas.

Žmonės turi dirbti viens kito gerovei. Meilė 
yra kelias į artimą į tarnybą kitam žmogui. Sa
vimeilė yra išsiskyrimas nuo visuomenės ir iš viso 
nuo progresuojančio pasaulio.

Žmonių teisės. — Žmonių teisės socialinia
me, ekonominiame, kultūriniame, politiniame gy
venime socialiniu progresu turi būti užtikrintos 

ir rinktos vyriausybės bei visuomeninių organiza
cijų saugojamos.

Ypač yra pabrėžtina teisė į medžiaginį ap
rūpinimą maistu, rūbais, pastoge, poilsiu, medici
nine pagalba, teisė į darbą, į ekonominę inicia
tyvą. (6)

Visiems turi būti prieinamas naudojimasis 
kultūrinėmis vertybėmis, mokslu, menu, teatrais 
ribose, kurias nustato bendroji gerovė ir moralinė 
tvarka. Neturi būti pažeistos teisės pasirenkant sa
vo gyvenimo kelią, šeimą kuriant, einant į dva
sinį pašaukimą, į Dievo garbinimą pagal savo są
žinės įsitikinimą. (6)

Krikščioniškoji socialinė doktrina pasisako už 
ribotą natūralią nuosavybę, kuri garantuoja šei
mos tėvui įvykdyti savo pareigas šeimos labui, 
kurios jam Dievo yra pavestos. Kartu yra pabrė
žiama, kad, šalia nuosavybės, ir profesinis pasiruo
šimas, ir socialinis draudimas, ir medicininė pa
galba garantuoja ekonominį saugumą. (7)

Demokratiniu būdu rinktai vyriausybei pripa
žįstama teisė teisingai derinti privatinės ir bend
ruomeninės nuosavybės santykį taip, kaip reika
lauja bendroji gerovė.

Demokratijos išplėtimas į socialinę, ūkinę sri
tį. — Demokratija, ribojama vien tiktai balsavimo 
teise politiniuose rinkimuose, yra siaurinama be 
pagrindo. Atrodo, lyg geroji idėja yra supančio
ta ir jai neleista pilnai gyvenime realizuotis. Ji 
turi būti išplėsta į socialinę, ūkinę srtį. Tuo būtų 
sudarytos sąlygos, kad kiekvienas valstybės narys 
būtų bendrosios gerovės dalininku.

Socialinė demokratija sudarytų sąlygas sociali
niam teisingumui pilnai pasireikšti, suteiktų dar
nesnę eigą asmeninei ir bendruomeninei inicia
tyvai ūkyje, įgalintų vyriausybę įvykdyti darbo, 
kapitalo ir vartotojų darnų bendradarbiavimą.

Tarptautinio bendradarbiavimo idėja. Da
bartinis tarptautinių santykių tvarkymas diploma
tų ir dignitorių posėdžiais, konvencijomis bei su
tartimis nepajėgia vertai garantuoti bendrosios ge
rovės. Antrojo Vatikano Susirinkimo konstitucija 
kelia mintį (13), kad turėtų būti sukurta pa
saulinė institucija, kuri turėtų pasaulinio masto 
galios siekti universalios bendrosios gerovės. Tai 
labai įdomi ir toli siekianti mintis. Tai yra aiški 
linkmė į tarptautinę demokratiją. Tą idėją reali
zuojant, be abejo būtų teikiama pagalba ūkiškai 
silpnesniosioms tautoms moderniosios technologi
jos industrializaciniais laimėjimais, dalyvavimu 
moksliniuose tyrimuose, aprūpinimu energija, pa
sinaudojimu žemės turtais.

“Žmonijos tautų ir rasių solidarumas ir broliš
kumas reikalauja, kad pajėgios tautos ir valsty
bės padėtų mažiau pajėgioms tautoms ir valsty
bėms”. (18, 14) “Ekonimiškai pažengę kraštai,
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Jaunų ateitininkų būrį globoja Dalia Bilaišytė ir Vida Kazlauskaitė.

padėdami mažiau pažengusiems, neturėtų stengtis 
jų dominuoti ar jiems primesti jų nemėgiamą gy
venimo būdą”. (8)

Tai yra keli pavyzdžiai naujų drąsių idėjų, 
kylančių iš krikščioniškųjų socialinių principų 
dvasios.

Socialinio solidarumo, bendrosios gerovės, tarp
tautinės demokratijos, žmogaus teisių idėjos gali 
pasidaryti labai galingas ginklas lietuvių tautos ir 
kitų tautų laisvės kovoje.

Šios naujos idėjos griautų komunizmo prak
tiką, demaskuotų jų atsilikimą nuo progresuojan
čio pasaulio. Visai kitoje šviesoje būtų parody
tas okupantų vykdomas smurtas, jų brutalus žmo
gaus sąžinės laužymas, jų noras kitus pavergti ir 
ekonomiškai išnaudoti bei kultūriškai neleisti pa- 
žangėti, jų barbariška atgyvena prikelti pasaulyje 
nykstančią vergiją.

Naujų principų iškėlimas laisvės siekiančiai vi
suomenei duotų šviesesnės ateities viltį. Jaunuo
menė gautų vertingų skatinimų kovoti už žmo
niškesnę ir teisingesnę ateities santvarką.

Yra verta, tarpusavyje pasidalinus mintimis, 
kurti solidarią lietuvių tautos visuomenę bendro
sios gerovės bei krikščioniškojo humanizmo pa
grindais.

2. The Gulag Archipelabo, Aleksander I. Solze- 
nitsyn, Harper and Row Publishers, N. Y., 1974, 
translated by Thomas Whitney.

3. Tarp individualizmo ir kolektyvizmo, Pr. Gai
da, Lietuvių Katalikų Akademijos suvažiavimo 
darbai, 1974, t. VIII, p. 89

4. The Social Aspects of the Christian Faith con
tained in Mater et Magistrą and in Pacem in 
Terris, Maria Carl Haipt, O.S.U., Paulist Press, 
Glen Rock, N. J., 1965, p. 18 (PT 157).

5. Ten pat, p. 29, (PT 80-129).

6. Ten pat, p. 23-28, (PT 46-79), (MM 219).

7. Ten pat, p. 62, (M M 105, 106).

8. Motina ir Mokytoja, Pijaus Dambrausko ver
timas, Pr. Brazio komentarai, Liet. Knygos 
Klubo leid. 1962, p. 50-62.

9. The Phenomenon of Man, Teilhard de Char
din, Harper Torchbook, 1965, p. 33-36.

10. Antrojo Vatikano Susirinkimo Dokumentai, 
Konstitucijos, Krikščionis Gyvenime, 1967, p. 
256.

11. Ten pat, p. 259.
12. Ten pat, p. 260.

13. Ten pat, p. 269.
14. Ten pat, p. 271.
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1. A. Solženicyno kalba, J. Staškaus vertimas, 

, 1975. VII.Tėviškės Žiburiai, Mississauga, Ont 
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15. A Christian Handbook on Communism, Char
les W. Forman, 1952, p. 56.

16. Marx and the Bible, Jose Porfirio Miranda, 
Orbis Books, Maryknoll, N.J., 1974, p. 201.
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Vitalija
Bogutaitė

Kad galėčiau pažaboti 
vėją, 
kaip jauną, eiklų 
žirgą — 
pakilčiau virš kalnų 
ir debesų 
ir nubildėčiau 
skaisčia skliautų 
padange —

Bet vėjas ir žirgai — tai 
pasakų pasaulio 
karalaičiai, 
ir negaliu pagriebt 
jų kamanų.

Pasikinkius lėkčiau. 
Perkūnu griausčiau. 
Berčiau grūdą 
derlingon žemėn, 
kad sužaliuotų, 
kad sužydėtų 
mano namai.•
Oi kokios trapios 
mano pasakų gėlės. 
Nepriauginamos. 
Tįsta šešėliai. 
Krenta žiedai, 
ir rankoje laikau 
tik stagarus.

Iš ciklo “Po vasaros”

94

20



Jubiliejinių metų 
“Ateities” anketa - H

LIETUVA MŪSŲ SPRENDIMUOSE

Kęstutis Trimakas

Pernai 65 m. ateitininkijos jubiliejaus proga 
“Ateities” anketą užpildė 253 ateitininkai: 63 stu
dentai, 118 moksleiviai ir 72 sendraugiai. Šių me
tų žurnalo vasario numeryje anketos pirmoj daly 
“ ‘Ateitis’ mūsų gyvenime” pateikėme davinius ir 
išvadas apie ateitininkų ryšį su pačiu žurnalu. 
Šiame numeryje spausdiname ateitininkų pasisa
kymus apie Lietuvą ir gyvenamąjį kraštą (visi 
daviniai pateikiami lentelėse procentais, išskyrus 
vieną lentelę, kur bus nurodyta).

Pusė studentų ir moksleivių vertina 
Lietuvą ir gyvenamąjį kraštą lygiai 
— ton pusėn daugiau svyra mergai
tės, taip pat ir sendraugės. Sendrau
giai - vyrai pasirodo esą didžiausi 
patriotai: du trečdaliai jų vertina 
Lietuvą daugiau, negu gyvenamąjį 
kraštą.

Studentai

Vertina Vaikinai Mergaitės Bendrai

Lietuvą daugiau 33.5 19.5 25.5
Gyv. kraštą daugiau 22 14 17.5
Abu lygiai 33.5 58.2 47.5
Neatsakė 11 8.3 9.5

Beveik pusė studijuojančiųjų lygiai vertina Lie
tuvą ir gyvenamąjį kraštą. Lietuvą daugiau ver
tina kas ketvirtas studijuojantis, o gyvenamąjį 
kraštą — kas šeštas. Studentės žymiai daugiau 
linksta vertinti abu kraštus vienodai — kone 
60 procentų, kai tuo tarpu studentų tik trečdalis. 
Studentės mažiau pasisakė už atskirų kraštų ver
tinimą — ar tai už Lietuvą (tik kas penkta; 
studentų gi — kas trečias), ar tai už gyvena
mąjį kraštą (kas septinta; studentų — kas ket
virtas).

Moksleiviai

Vertina Berniukai Mergaitės Bendrai

Lietuvą daugiau 23 19 20.3
Gyv. kraštą daugiau 18 8 12
Abu lygiai 45.5 59.9 54.2
Neatsakė 13.5 13.5 13.5

Mokyklas lankantieji skirstosi panašiai, kaip 
studentai. Daugiau kaip pusė abu kraštus verti
na vienodai; kas ketvirtas vertina Lietuvą dau
giau ir kas aštuntas — gyvenamąjį kraštą. Mergai
tės (beveik 60 proc.) labiau linksta vertinti abu 
kraštus lygiai (berniukų — nei pusė). Daugiau 
berniukų pasisako ir už Lietuvą (beveik kas ket
virtas; mergaičių — tik kas penkta), ir už gyve
namąjį kraštą (beveik kas ketvirtas; mergaičių — 
tik kas dvylikta-trylikta).

Sendraugiai

Vertina Vyrai Moterys Bendrai

Lietuvą daugiau 67.5 50 60
Gyv. kraštą daugiau 5 3 4
Abu lygiai 15 34.5 23.5
Neatsakė 12.5 12.5 12.5

Sendraugių nepilni du trečdaliai vertina Lie
tuvą daugiau, negu gyvenamąjį kraštą. Vienodai 
vertinančiųjų — beveik ketvirtadalis; gyvenamąjį 
kraštą daugiau — vos vienas iš 25. Neatsakė 
vienas iš 8. Vyrai pasirodė patriotiškesni už mo
teris: jų daugiau ir Lietuvą vertinančiųjų (du 
trečdaliai; moterų — pusė), ir mažiau vertinan
čiųjų abu kraštu vienodai (beveik kas septintas, 
o moterų — trečdalis). Vienodas procentas vyrų 
ir moterų į klausimą neatsakė.
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Moksleiviai

Pusė sendraugių grįžtų gyventi lais- 
von Lietuvon, o 43 procentai nežino. 
Sendraugių - vyrų tarpe daugiau
sia apsisprendusių sugrįžti; studen
čių tarpe — mažiausia. Tiek studi
juojančiųjų, tiek mokyklas lankan
čiųjų daugumas nežino, ar jie grįžtų 
Lietuvon, jei ji taptų laisva.

Į laisvą Lietuvą Berniukai Mergaitės Bendrai

Grįžtų 23 25.5 24.5
Negrįžtų 25 15 18.5
Nežino (ar neatsakė) 52 59.5 57

Beveik kas ketvirtas mokyklą lankąs ateiti-
ninkas sakosi grįšiąs į laisvą Lietuvą. Beveik kas 
penktas - šeštas į Lietuvą neketina grįžti. Daugu
ma gi — gerokai daugiau nei pusė — nežino.

Mergaitės kiek daugiau prisirišusios prie Lie
tuvos, negu berniukai. Jų tarpe daugiau pasisa
kė už grįžimą Lietuvon, negu už negrįžimą, kai 
tuo tarpu berniukų tarpe truputį daugiau nesi

ruošiančių grįžti Lietuvon, negu tų, kurie ketina 
grįžti. Mergaičių tarpe daugiau neapsisprendusių.

Lietuvos laisvės atgavimo atžvilgiu 
optimistiškiausi yra sendraugiai - 
vyrai; pesimistiškiausios — studen
tės. Apie 90 procentų moksleivių ir 
tik apie pusė studenčių ir sendrau
gių - moterų mėgino pramatyti Lie
tuvos ateitį.

Anketą užpildantieji buvo prašomi pareikšti 
savo nuomonę apie Lietuvos ateitį, pasirenkant 
vieną iš kelių galimų atsakymų: Lietuva taps 
laisva — 1. 1975-1979 m.; 2. 1980-1999 m.; 3. 
2000-2500 m.; 4. po 2500 m.; 5. dar vėliau; 6. nie
kada.

Optimizmui nustatyti parinkusieji pirmą at
sakymą gavo 5 taškus, antrą — 4 taškus, trečią 
— 3, ketvirtą — 2, penktą — 1, o pažymėjusieji 
“niekada” — minus 5 taškus. Sudėjus visus taš
kus ir padalinus iš atsakiusiųjų skaičiaus, gau
namas tos grupės optimizmo skaičius (jis paro
domas sekančioj lentelėj).

Atsakė Optimizmas

Sendraugiai 63 proc. 3.6
Moksleiviai 91 proc. 2.1
Moksleivės 88 proc. 2.0
Sendraugės 50 proc. 1.9
Studentai 81 proc. 1.8
Studentės 45 proc. 0.3

Didesnis procentas ateitininkų (78) negu atei
tininkių (68) mėgino pramatyti Lietuvos 
ateitį; už jas (1.7) jie (2.4) buvo ir optimistiš- 
kesni. Lietuvos laisvės greičiausiai tikisi sendrau- 
giai-vyrai. Visos kitos grupės buvo maždaug vie
nodai optimistiškos, išskyrus studentes, kurios Lie

tuvos laisvės atgavimą juodžiausiai įsivaizduoja: 
jų mažiausiai mėgino ją pramatyti, o iš mėgi
nusių pramatyti net penkios nesitikėjo Lietuvą ka
da nors tapsiant laisvą. Studenčių toks pesimiz
mas Lietuvos laisvės atžvilgiu stebina ypač dėl to, 
kad jos “Ateities” atžvilgiu buvo iš visų opti- 
mistiškiausios.

Pagrindinės išvados

Sendraugiai labai vertina Lietuvą ir gauses
ni skaičiumi yra apsisprendę grįžti nepriklausomon 
Lietuvon. Studentų patriotiškumas yra šiek tiek 
stipresnis už moksleivių.

Sendraugių ir studentų tarpe patriotiškumu 
daugiau pasižymi vyriškoji pusė. Moksleiviuose 
tuo atžvilgiu tarp berniukų ir mergaičių skirtu
mas nėra toks aiškus.

PALYGINIMAS SU 1970 M. DAVINIAIS

1970 m. vyresniosios ir jaunesniosios lietuvių 
išeivių kartos apklausinėjime studentai (bent 85 
proc. jų buvo ateitininkai, kurių 71 proc. užpil
dė anketą stovykloje) ir jų tėvai atsakė į tuos 
pačius du klausimus — apie Lietuvos bei gyve
namojo krašto vertinimą ir apie grįžimą laisvon 
Lietuvon (žr. mano straipsnius: “Vyresnioji ir jau
nesnioji karta” “Aiduose”, 1971 m., 9 nr., 385 
psl. ir “Obuoliai nukrito tolokai nuo obels”. “Laiš
kuose Lietuviams”, 1971 m., 8 nr., 274 psl.). Ver
ta anos studijos davinius palyginti su šia studija 
ir pažiūrėti, ar per penkeris metus vyresniojoj 
ir jaunesniojoj kartose nusistatymai yra pasikeitę. 
Pirma pateiksime 1970 m. studijos studentų da
vinius ir palyginsime juos su 1975 m. studentų 
atsakymais. Po to pateiksime 1970 m. studentų- 
tėvų davinius ir palyginsime juos su 1975 m. 
sendraugių atsakymais.
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Studentai

Į laisvą Lietuvą Vaikinai Mergaitės Bendrai

Grįžtų 33.5 8.3 19
Negrįžtų 11 22.2 17.5
Nežino (ar neatsakė) 55.5 69.5 63.5

Sendraugiai

Į laisvą Lietuvą Vyrai Moterys Bendrai

Grįžtų 67.5 31.3 51.5
Negrįžtų — 12.5 5.5
Nežino (ar neatsakė) 32.5 56.2 43

Studijuojančiųjų tarpe beveik du trečdaliai ne
apsisprendę, ar laisvon Lietuvon grįžtų gyventi. 
Beveik kas penktas grįžtų; kas šeštas — ne. Vai
kinai labiau pasiryžę sugrįžti — kas trečias, kai 
tuo tarpu mergaičių — nei kas dešimta. Neap- 
sisprendusiųjų vaikinų truputį daugiau kaip pusė, 
kai tuo tarpu mergaičių — du trečdaliai. Vaiki
nų kas devintas pasiryžęs negrįžti laisvon Lie
tuvon; mergaičių gi — kas penkta.

Truputį daugiau kaip pusė sendraugių yra 
pasiryžę grįžti laisvon Lietuvon. Neketinančių 
grįžti vos vienas iš 20 (visos moterys). Neapsi- 
sprendusių — net 43 procentai.

Vyrai stipriau apsisprendę už grįžimą: net du 
trečdaliai, t. y. dvigubai daugiau negu moterų. 
Pasiryžusių negrįžti vyrų nėra; moterų gi viena 
iš aštuonių. Ir neapsisprendusių vyrų mažiau 
(trečdalis), kai tuo tarpu moterų yra didesnė 
pusė.

1970 ir 1975 m. studentai
1970 ir 1975 m. studentų daugumas 
Lietuvą ir gyvenamąjį kraštą vertina 
vienodai ir nežino, ar į Lietuvą grįž
tų, jei ji taptų laisva. Šiek tiek dau
giau studentų 1970 m. vertino Lie
tuvą labiau ir buvo pasiryžę laisvon 
tėvynėn grįžti, negu 1975 m.

Vertina 1970 m. 1975 m.

Lietuvą daugiau 34.72 25.5
Gyv. kraštą daugiau 15.28 17.5
Abu lygiai 50 47.5
Neatsakė — 9.5

Į laisvą Lietuvą 1970 m. 1975 m.

Grįžtų 25 19
Negrįžtų 19.44 17.5
Nežino (ar neatsakė) 55.56 63.5

Tiek 1970 m., tiek 1975 m. studentų tarpe vy
rauja nusistatymas lygiai traktuoti abu kraštu: 
Lietuvą ir šalį, kurioj gyvena. Tas nusistatymas 
pasireiškia abiejų kraštų lygiu vertinimu bei da
bartiniu neapsisprendimu grįžti Lietuvon, jei ji 
taptų laisva. Toks yra daugumos studentų nusi
statymas. Vis dėlto yra pastebimi šiokie tokie skir
tumai. Šiek tiek daugiau studentų 1970 m. (treč
dalis) negu 1975 m. (ketvirtadalis) Lietuvą ver
tino labiau, negu gyvenamąjį kraštą; mažiau stu

dentų 1970 m. (septintadalis) negu 1975 m. 
(šeštadalis) vertino labiau gyvenamąjį kraštą; nors 
lygiai abu kraštu vertinančiųjų buvo daugiau 
1970 m. (pusė) negu 1975 m. (47.5 proc.).

Ir laisvon Lietuvon grįžimo atžvilgiu 1970 m. 
studentai labiau apsisprendę už Lietuvą: jų grįž
tų ketvirtadalis, kai tuo tarpu 1975 m. studen
tų — penktadalis. 1970 m. buvo mažiau studen
tų nežinančių, ar jie laisvon Lietuvon grįžtų 
(daugiau kaip pusė, kai tuo tarpu 1975 m. tokių 
yra jau beveik du trečdaliai). Tik apsisprendusių 
laisvon Lietuvon negrįžti 1970 m. buvo nežymiai 
daugiau negu 1975 m.

Išvados

Nors iš esmės daugumas studentų per šį penk
metį nėra pakeitę savo nusistatymo lygiai trak
tuoti abu kraštu ir nors mažumos tarpe yra ne
žymi persvara Lietuvą labiau vertinančiųjų, ta
čiau ta Lietuvą vertinančiųjų mažuma penkme
čio laikotarpyje yra sumažėjusi gyvenamojo kraš
to vertinimo sąskaiton.

Nors iš esmės daugumas studentų per šį penk
metį nėra pakitę savo neapsisprendime grįžti 
ar negrįžti Lietuvon, jei ji taptų laisva, tačiau 
penkių metų laikotarpy yra pastebima sekanti 
tendencija: nors mažumos tarpe buvo nežymi per
svara grįžti laisvon Lietuvon, tačiau penkių metų 
laikotarpy ta persvara yra beveik išnykusi nebe- 
apsisprendimo sąskaiton.

Studentų tarpe penkerių metų laikotarpy pa
stebima tendencija rečiau apsispręsti už Lietuvą, 
bet abu kraštu vertinti lygiai ir nenuspręsti, ar 
grįžti laisvon Lietuvon.

97

23



Tiek 1970, tiek 1975 m. vyresniosios 
kartos daugumas vertina Lietuvą 
daugiau, negu gyvenamąjį kraštą. 
Didžios gi daugumos pusė grįžtų 
laisvon Lietuvon, o kita pusė neap- 
sisprendusi. Nors 1970 m. vyresnio
ji karta daugiau vertina Lietuvą, 
1975 m. vyresnėj kartoj gausesnis 
skaičius apsisprendusių grįžti lais
von Lietuvon.

atvirai®

IDĖJOS

Vytautas Jonas Dunčia

Vertina 1970 m. 1975 m.

Lietuvą daugiau 66.38 60
Gyv. kraštą daugiau — 4
Abu lygiai 33.38 23.5
Neatsakė — 12.5

Į laisvą Lietuvą 1970 m. 1975 m.

Grįžtų 44.23 51.5
Negrįžtų 11.54 5.5
Nežino (ar neatsakė) 44.23 43

Vyresnioji karta 1970 m. už Lietuvą pasisakė 
stipriau negu 1975 m. 1970 m. didesnis skaičius 
(du trečdaliai) vertino Lietuvą daugiau, negu gy
venamąjį kraštą, ir nei vienas nepasisakė vertinąs 
gyvenamąjį kraštą labiau; tuo tarpu 1975 m. Lie
tuvą daugiau vertino nepilnai du trečdaliai ir trys 
iš 72 (4 proc.) pasisakė vertiną gyvenamąjį kraš
tą labiau. Vienodai abu kraštu vertinančiųjų 1970 
m. buvo mažiau (ketvirtadalis) negu 1975 m. 
(trečdalis).

Nežiūrint to, kad 1970 m. vyresnioji karta 
vertino Lietuvą truputį stipriau, negu 1975 m., 
už grįžimą į nepriklausomą Lietuvą kiek stipriau 
pasisakė 1975 m. (1975 m. — daugiau kaip pu
sė; 1970 m. gerokai trūko iki pusės). Ir apsi- 
sprendusiųjų negrįžti 1970 m. buvo dvigubai dau
giau (11.54 proc.), negu 1975 m. (5.5 proc.), 
kai tuo tarpu neapsisprendusiųjų buvo maždaug 
po lygiai.
Išvada

Vyresniojoj kartoj apsisprendimas už Lietuvą 
penkerių metų laikotarpy nesumažėjo.

1975 m. gegužės mėnesį studentų ateitininkų 
pavasariniuose kursuose netoli Rochesterio, 
JAV, vienas būrelis palygino ankstyvesniųjų 
ir dabartinių laikų ateitininkų idėjas “Atei
ties” puslapiuose. Žemiau spausdiname to bū
relio nario Jono Dunčios pastabas.

* * *
Ateitininkijos nueitas kelias, pradėtas pir

maisiais “Ateities” žurnalo numeriais, duoda 
Įdomų vaizdą, kaip laiko tėkmėje keitėsi 
straipsnių temų kryptys.

Pirmieji ateitininkai buvo nepaprastai užsi
degę ir bandė įgyvendinti savo gyvenime atei- 
tininkiškus idealus. Tariant Pr. Dovydaičio žo
džiais, “savo uždavinį atliksime tuomet, kai 
savo gyvenimu parodysime, kad mes netokie, 
kaip kiti, kad mes vadovaujami kitokiu moks
lu, kitokiais principais, klausome kitokio mo
kytojo, siekiame kitokio tikslo. Kristus mums 
yra realiausia iš visų realybių”. Tiems pirmie
siems ateitininkams labai rūpėjo idealistiškas 
gyvenimas nors ir buvo daug kliūčių jo įvyk
dymui, ypač caristinėje Rusijoje.

Pirmojo karo metu išleisti “Ateities” nu
meriai būdingai vaizduoja ateitininkų veiklą 
už Lietuvos ribų. Nors pirmasis pasaulinis ka
ras privertė daug lietuvių iškeliauti iš Lie
tuvos, kuopos vis tiek įsisteigė miestuose, kaip 
Voroneže, Petrapilyje, Maskvoje ir kitur. Tas 
nuo caro laikų ateitininkiškas užsidegimas ir 
tikėjimas idealais, nors ir atsidūrus tolimoje 
Rusijoje, pasiliko gilus ir stiprus.

Tęsiant “Ateities” žurnalo nagrinėjimą, pri
einam prie numerių išleistų JA Valstybėse
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ATEITYJE

1911 - 1923 ir 1949 -1975

1950 metų pradžioje. Straipsnių stilius tepa- 
siliko tas pats nuo Nepriklausomybės laikų — 
stiprūs nagrinėjimai ir pasisakymai apie gyve
nimo idealų jvykdymą. Gvildenant ateitinin- 
kiškąjį užsidegimą kyla rūpestingi klausimai 
dėl tos dvasios išsilaikymo išeivijoje. Tas su
sirūpinimas aiškiai matosi V. Vaitiekūno 
straipsnyje “Studentų ateitininkų aktualieji 
uždaviniai”, parašytame 1955 m. Šis straipsnis 
charakteringai parodo susirūpinimo padidėjimą 
to dešimtmečio viduryje. Jis rašo: “Kaip išlai
kyti savyje gyvą dvasios alkj ir nenorėti bū
ti sočiam vien tik žemės duona? Pirmiausiai 
reikalingas noras. Kad turėtume gyvosios dva
sios, reikia norėti jos turėti. Bet argi žmogui ga
li pristigti norų? Atrodo niekados. Bet kodėl 
tada taip dažnai tenka išgirsti “nenoriu”? Jlie- 
tuvių susirinkimus, net j savo ateitininkų 
draugovės ar bendrosios studentų sąjungos su
sirinkimus — nenoriu. Į tautinių švenčių bei 
minėjimų parengimus, neišskiriant nė Vasa
rio 16 ar Birželio 15 — nenoriu. Į lietuvių 
chorą — nenoriu. Lietuviškos knygos, laikraš
čio paskaityti — nenoriu... Va, papomėgauti 
uždarame draugų rately, kur nors pliaže ar dar 
kur rasti “good time!” “That’s fine!” Bet juk 
ateitininkas tik todėl ir yra ateitininku, kad 
Dovydaičio žodžiu tariant, būtų kitoks. Todėl 
ir ateitininko norai turi būti kitokie, turi būti 
ateitininkiški...” Štai matome, kaip išeivijos 
problemos kyla “Ateities” eilutėse. Tai pirma
sis svarbus pasiketimas nuo pirmųjų “Atei
ties” numerių temų.

Per šešiasdešimtųjų metų dešimtmetį, 
“Ateities” žurnalo straipsnių temos pradeda 
liesti jaunimo lietuviais ir ateitininkais išliki
mo problemas. Tų temų kryptis su laiku da
rėsi daugiau intensyvi. Geri pavyzdžiai yra dr. 
Pikūno straipsnis “Jaunas ateitininkas šių die
nų gyvenime” 1968 metais, dr. Girniaus 
straipsnis “Ne tikrose drumzlėse, o idealo švie
soj” 1965 metais ir daug kitų straipsnių.

“Ateities” septyniasdešimtųjų metų de
šimtmečio puslapiuose pasirodo straipsniai, lie
čiantys ateitininkų draugijos išlikimą išeivijo
je. Sausio mėnesio 1975 m. “Ateityje” yra prof. 
A. Maceinos laiškas. Maceina rašo, kad paste
bima per maža ryžto ir užsidegimo. Jis plačiau 
aptaria ateitininko būseną tremtyje ir nagrinė
ja klausimą, kaip įstatyti į vagą ateitininki- 
jos entuziastus tremtyje ir kaip būti dvikal
biais ir dvikultūriais žmonėmis be nutautėjimo.

Peržiūrint “Ateities” leidinius nuo 1911 me
tų iki dabar, galima matyti, kaip žurnalo 
straipsnių temų kryptys keitėsi nuo karštos 
idealų meilės iki ateitininkijos išlikimo nagri
nėjimo. Pažinti ir suprasti “Ateites” rašinių 

‘.emu keitimosi priežastis yra būtina, nes, ban
dant tai atlikti, gimsta noras dirbti ir gyventi 
ateitininkiškais idealais.

Vytautas Jonas Dunčia yra Moksleivių Ateitinin
kų centro valdybos narys, Detroito studentų atei
tininkų draugovės vicepirmininkas, įsteigęs ir 3 me
tus vadovavęs Michigan-Dearborn universiteto lie
tuvių studentų klubui. Šiais metais, įgijęs bakalauro 
laipsnį chemijoje, planuoja tęsti studijas biochemi
joje.
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"Kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esa
te šviesa Viešpatyje. Tad elkitės, kaip šviesos 
vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu 
gerumu, teisumu ir tiesa...” (Efez. 5, 8-9).

“elkitės kaip šviesos vaikai”
Kristus yra pasaulio Šviesa.
Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. 
Kristus yra Įsikūnijęs Žodis. Krikščionys tuo 
tiki, to laikosi, tuo džiaugiasi.

Žmogui reikia šviesos. Žmogui reikia šviesos. 
Žmogui reikia žodžio ir tiesos.
Žmogui reikia kelo ir pavyzdžo. Žmogus 
iš tikrųjų yra didžiai nuostabi būtybė: jame 
telkiasi visa toji kilnybė, apie kurią kalbėjo 
Paskalis, ir dar daug didesnė už sakytąją. 
Tačiau jame taip pat telkiasi visa toji skurdybė, 
apie kurią Paskalis kalbėjo, ir dar daug didesnė 
už sakytąją Paskalio.
Žmogus yra stokojanti būtybė — 
nuo pirmojo iki paskutiniojo savo atodūsio. 
Jis iš esmės yra keleivis, piligrimas, 
žengiantis tolyn: turi tapti tuo, kuo yra. 
Turi skleistis, plėstis, pasiekti savo būtį, 
pasiekti savo laisvę — plėtojimosi, 
savarankumo ir nepriklausomumo. Turi tapti, 
kuo yra ne vien savo laikinės ir žemiškosios 
būties galimybėmis, bet taip pat 
antlaikinės ir antžeminės būties.

Tiesa stovi žmogaus būties ir kelionės centre.
Visų pirma žmogus yra pašauktas 
tiesą ir tikrovę matyti, ja “gėrėtis”, 
ją “švęsti”, ja “rūpintis” ir ją “puoselėti”; 
taip pat yra pašauktas tiesa ir tikrove gyventi.

Žmogus turi “prigimtinę” savo proto “šviesą”; 
jo protas yra tikrovę pasiekianti galia, 
kuria pajėgia matyti ir mato. “Tamsa”, 
kurią šv. Paulius mini, sakydamas “kadaise” 
jūs buvote tamsa...”, tikrai nesuprastina 
kaip visiškas aptemimas arba vien juoda naktis. 
Pats šv. Paulius rašo Romiečiams (1,19-20): 
“Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, 
jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. 
Jo neregimos ypatybės — jo amžinoji 
galybė ir dievystė — nuo pat pasaulio 
sukūrimo
aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių...”

Tačiau “prigimtinei” žmogaus proto “šviesai” 
sunku pažinti tikrovę formaliu ir sąmoningu 
būdu —
tvirtai, grjstai ir tvariai. Mat, tikrovė, 
kaip sako Jacques Maritainas,
“Iš viso, kiekvienas tikrovės gabalėlis”, 
o juo labiau visas tikrovės plotas — yra 
“suprantama paslaptis”: suprantama —
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taigi galima suprasti, galima pažinti protu; 
bet suprantama paslaptis — taigi neišsemiama 
pačiu savo suprantamumu, pažintinumu, 
prasme ir 
turiniu. Be to, žmogaus protas yra elgetaujantis: 
tai protas, surištas su pojūčiais ir priklausantis 
nuo jų tarnavimo, pajungtas atotraukos bei 
lėtai besivarančio į priekį ir nuolat trukdomo 
žengimo dėsniams.

Negana to, žmogaus protas — 
kaip ir žmogaus valia buvo sužaloti 
gimtosios nuodėmės. Nauja “tamsa” 
palietė protą ir žmogų, įsliuogė į jį 
naujas nepajėgumas, naujas nepažinimas, 
naujas kvaitulys ir apakimas.

Bet mes skelbiame Kristaus atėjimą 
ir išpažįstame jo mirtį, laukdami vėl grįžtant. 
Kristus neatėjo gyvinti ir vesti į tikslą 
žmogaus proto veržimosi pažinti prigimtinės 
tikrovės struktūros ir paslaptis. Ne, 
jis atėjo atpirkti žmogaus — jo asmens, 
pranešti jam džiugiosios išganymo naujienos, 
atnešti jam džiugiosios tiesos apie amžinąjį 
gyvenimą, Dievo regėjimą ir su juo bendravimą. 
Krstus įvedė žmogų į didžiulius naujus 
aukštesnės tikrovės plotus — 
ištisą naują santvarką to, kas yra, 
ir ištisą naują santvarką to, kas darytina.

Šv. Paulius ragina Efeziečius — ir mus — 
elgtis, kaip dera šviesos vaikams, 
Kristaus šviesos vaikams.
Ką tai reiškia, ką rodo?
Manau, jog labai daug. Visų pirma šį 
dalyką norėčiau pabrėžti — pabrėžti 
kiekvienu metu, bet tai man atrodo 
ypač pabrėžtina mūsų laikais) 
tai reiškia ir rodo, kad mes esame pašaukti 
matyti, žvelgti į šiuos aukštesnės tikrovės 
dalykus, juos svarstyti ir persvarstyti, 
“stengtis vis giliau į juos įeiti”, 
juos “švęsti”, jiems “šaukti valio”, 
jais “rūpintis” ir juos “puoselėti”.
Pirmiausia mes turime jais gyventi 
vidinių pažinimo ir mylėjimo aktų plotmėje. 
Mūsų pačių būtis, mūsų pačių “vidinė visata” 
turi būti jų kokybiškai praturtinta ir pakelta, 
jų uždegta ir su jais liepsnojanti.

Galvoju, kad šis pirmasis prasmės lygis 
šv. Pauliaus raginime taip pat sako, 
kad, jei krikščionis tokiu būdu gyvena šiomis 
krikščioniškomis tiesomis ir krikščionška 
aukštesne tikrove, jos gaivinamai liejasi ir 
į prigimtines žmogaus pajėgas (svarbiausia 
turiu omenyje prigimtines žmogaus proto 
ir valios pajėgas);
jas gaivina ir akstiną,
“padeda joms būti ir veikti”, 
geriau pažinti savo prigimtinius tikslus 
ir jais naudotis. Maritaino žodžiais, 
“pranašesnis veikėjas nėra uždarytas” 
savyje, bet spinduliuoja kitiems. Jis 
skatina kitų veikėjų, stovinčių žemiau 
būties skalėje, vidines jėgas, net jei tie yra 
savarankūs savo srityse. Pranašume glūdi 
prisunkianti ir gaivinanti įtaka”.

Šv. Pauliaus raginimas taip pat reiškia 
ir rodo, kad mes turime elgtis, kaip 
šviesos vaikai, Kristaus šviesos vaikai, 
ir savo išorinių veiksmų plotmėje. 
Šviesa spinduliuoja, būtis spinduliuoja.
Šv. Tomo Akviniečio žodžiais, agere sequitur 
esse veikimas seka būtimi, veiksmas yra 
būties apraiška: koks kas yra, taip ir veikia. 
Romanas Guardini kartą pasakė: “Turime 
žinoti, ar žmogus yra krikščionis, 
iš to, kaip lipa į medį”.
Šv. Matas (5, 14-16) tą pat mintį išreiškia 
labai paprastai ir žaviai ( “Jūs pasaulio 
šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris 
pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku 
degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad 
šviestų visiems, kas yra namuose. Taip 
tešviečia ir jūsų šviesa 
žmonių akivaizdoje, kad jie matytų 
jūsų gerus darbus ir 
šlovintų jūsų Tėvą danguje”.

Džiaukimės Kristaus šviesa. Veikime, jos 
vedami.

Joseph W. Evans

Prof. Evans straipsnį j lietuvių kalbą, išvertė 
Anicetas Tamošaitis, SJ.

Prof. Joseph W. Evans yra Notre Dame Univer
siteto filosofijos profesorius, Jacques Maritain Insti
tuto vedėjas ir Notre Dame Baltų Klubo globėjas. 
Klubo nariai sudomino jį ateitininkų ideologija, ir 
vėliau paprašė, kad jisai nušviestų Kristocentrišku- 
mo sąvoką.
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LASAS 
CEMENTINĖJE 
AIKŠTĖJE

Petras V Kisielius

— Andriau, jau leidžiamės. Už 15 minučių 
būsime Vilniuje, — nekantraudama šūktelėjo 
Andriaus sesuo, purtydama jo ranką. Pravėręs 
akis, Andrius tingiai pasižiūrėjo į seserį ir ty
liai nusižiovavo.

— Jau skrendam virš Lietuvos. Ar gali įsi

vaizduoti? Už 15 minučių būsime Lietuvoje!
Andrius lėtai linktelėjo galvą ir pažvelgė per 

rasotą langą. Baltutėlis debesų patiesalas klojo 
žemę. Jis žvilgterėjo į laikrodį — fosforinės 
rankos rodė dvyliktą valandą.

— Čia laikas tas pats kaip ir Maskvoj, —

Vilnius, su Šv. Kotrynos bažnyčia
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Andrius sau pagalvojo. Jis pajuto, kaip ranka 
perbraukė jo kaklą.

— Tu visas sušilęs. Nusiimk tą megztinį. 
Ar gerai numigai?

— Gerai, mama!
Andrius vėl pasuko galvą į lango pusę ir 

lėtai nusižiovavo. Žmonės lėktuve pradėjo bruz
dėti, tvarkė sunkius rankinius lagaminus ir 
traukė prikrautus maišus iš po sėdynių.

— Žiūrėkit, kokias gėles vežuosi į Lietu
vą, — viena ponia kitoj pusėj tako aiškino. — 
Plastikinės! Plastikinių gėlių Lietuvoje neturi. 
Kai buvau tenai prieš trejus metus, atvežiau 
giminėms. Jiems taip patiko! Laiške rašė, ko
kios gražios tos gėlės — jos žydi vasarą ir 
žiemą, tik dulkes reikia nušluostyti karts nuo 
karto...

Moterys toliau kalbėjosi, o Andrius galvojo 
apie plastikines gėles, perukus, lūpų pieštukus, 
“džinsus”, plokšteles, “Bic” pieštukus ir “mar
kerius”, “Bazooka” kramtomą gumą.

— Kokių keistų dalykų reikia vežtis i 
Lietuvą, — Andrius sau pagalvojo. Jis buvo 
net įmetęs savo mažiems giminaičiams vande
ninį šautuvėlį ir kelis balionus, nežinodamas, 
ar Lietuvoje jų yra. Pagalvojęs apie gimines, 
Andrius bandė atsiminti iš mamos pasakojimų 
ir atsiųstų fotografijų, kiek jų yra, kokie jų 
vardai ir kaip jie atrodo. Tačiau jis jautėsi 
kaltas, kad jis pats jiems nerašydavo.

Ūžesiui suvirpinus lėktuvą, išsitraukė ratai 
ir sparnai lenkėsi žemyn.

— Leidžiamės! — sušuko Andriaus sesuo. 
Akinančiai balti dūmai šovėsi už lango. Staiga 
debesų rūkas dingo ir Vilnius atsivėrė po And
riaus kojomis.

— Tai senasis Vilnius! — jis sau pagal
vojo. Klykiančiame “Aerofloto” mikrofone pra
bilo lietuviški žodžiai:

— Jau skrendame virš Vilniaus miesto ir 
už 10 minučių nusileisime Vilniaus aeruoste. 
Dabar yra 12:05. Temperatūra 13 C ir diena 
vėjuota. Draugas Dambrauskas, jūsų kapito
nas, linki visiems viso geriausio Lietuvoje.

Lietuviški žodžiai keistai skambėjo komer
ciniame pranešime. Andrius pasižiūrėjo per lan
gą į Vilniaus miestą.

Petras V. Kisielius yra “Ateities” žurnalo redakci
jos narys; studijuoja griežtuosius mokslus North
western universitete Evanstone. Buvo atstovas III 
pasaulio lietuvių jaunimo kongrese.

— Tai Lietuva! — Andrius sau pagalvo
jo, — tai Lietuva! — Ir vėl kartojo: — Lie
tuva!

— Gaila, kad neleidžia fotografuoti per lėk
tuvo langus, — sučiulbėjo Andriaus sesuo: — 
Galėtum padaryti gražią Vilniaus miesto pano
raminę nuotrauką!

Sesuo toliau nekantriai šnekučiavosi ir niū
niavo lietuviškas melodijas. Tačiau Andrius jau 
nebegirdėjo nei bendrakeleivių pokalbių, nei 
sesers pastabų. Jo visas dėmesys buvo nukreip
tas į pasirodančią žemę. Žiūrėdamas po lėktu
vo langą, jis negalėjo ištraukti jokios emocijos 
iš savo širdies. Miesto bokštai, medžiai, gat
vės tokios pat jam atrodė kaip ir kitur. Jis 
bandė sau aiškinti, kad čia Lietuva, jo tėvy
nė, jo tėvų žemė, jo gyvenimo centras. Jo lan
kymas šeštadieninės mokyklos, jo priklausy
mas lietuviškoms organizacijoms, jo kalbėji
mas lietuviškai... Visas jo lietuviškumas buvo 
kaip šakos medžio, kuris buvo įleidęs savo šak
nis į šitą žemę. Andriaus kvėpavimas pasun
kėjo, jo širdžiai pagreitinus savo plakimą. Iš 
desperacijos jis bandė sukelti savyje emocijas 
— jis prisiminė garbingus momentus Lietuvos 
istorijoje, kai Lietuvos plotai tęsėsi toli nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. Jis įsivaizdavo, kaip 
Vytautas apsupo kryžiuočius Griunvalde, kaip 
Algirdas įsmeigė savo kardą į Maskvos vartus, 
kaip Karolis Katkevičius sumušė keturis kar
tus didesnę švedų kariuomenę... Deja, pasižiū
rėjęs pro langą, jis matė tik miestą, tik papras
tą mūrinį miestą, o ne jo įsivaizduotą Lietu
vą. Lėktuvas vis pamažu leidosi, kol ratai 
bumptelėjo ant cementinio aerodromo tako ir 
stabdžiai čirškė nuo lėktuvo greitumo. Išlipęs 
jis atsistojo ant Lietuvos žemės. Stiprus šaltas 
vėjas klojo jo tamsius garbiniuotus plaukus 
atgal ir jo akys užsimerkė apsiginti nuo stip
raus pūtimo. Žvelgdamas aplinkui, Andrius at
siminė, kad yra skaitęs, kaip žmonės, atva
žiavę į Lietuvą puolė ant kelių bučiuoti že
mę. Jis kadaise įsivaizdavo, kad jis irgi pulsiąs 
ant tos žemės, kad, pamatęs Lietuvą iš lėktuvo, 
nesusilaikysiąs nuo ašarų. Tačiau tų jausmų, 
tų patriotinių pojūčių, kuriuos Andrius taip 
norėjo šiuo metu pajusti, niekaip nesurado sa
vo širdyje. Ta žemė, tas aerodromas jam atro
dė kaip visi kiti. Pasižiūrėjęs į seserį jis liūd
nai ištarė: Tai čia mūsų Lietuva! nejuntu, 
kad aš čia tikrai esu.
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Ekskursijos vadovės, palaukusios, kol visi 
išlipo iš lėktuvo, vedė grupę i aerodromo pa
statą. Andrius ėjo tylus šalia sesers ir motinos 
cementuotais takais, negalėdamas suminkštinti 
savo kietos širdies. Vilniaus aerodromas atrodė 
kaip visi kiti, tik mažesnis ir truputį keistes
nis: mat, prie vieno lėktuvinio tako stovėjo ke
turi rūdyjantys dvisparniai lėktuvai — pamink
lai iš praeitų laikų. Andrius mąstė, kad ver
čiau jis šiuo momentu būtų Chicagoje, o čia 
jo vietoje būt kitas studentas, kuriam tėvy
nės aplankymas teiktų daug didesnį įspūdį ir 
naudą.

— Apsilankymas Lietuvoje turėtų sustip
rinti, sujaudinti lietuvį jaunuolį, — jis sau gal
vojo. Tačiau jo jausmuose reiškėsi tik nusivy
limas ir baimė — baimė, kad jo lietuvybės 
sapnas, kuris iki šiol jam buvo toks svarbus, 
sutrupės, kaip sumuštas stiklas prieš jo akis.

— Čia ne tokia Lietuva, — Andrius vėl 
sau skausmingai pagalvojo, — čia ne ta Lie
tuva, kurią aš įsivaizdavau.

Tačiau Andrius dabar negalėjo pabėgti nuo 
savo likimo — aerodromo pastatas su laukian
čiomis giminėmis vis artėjo, greitėjant jo žings
niams. Jo širdis tačiau dar vis buvo kieta.

Pagaliau grupė pasuko į pastato kampą ir 
Andrius atsistojo mažoj siauroj gatvelėje. Už 
1000 žingsnių buvo ankšti, stori, juodi var
tai, o už tų vartų minia žmonių ir jūra gėlių. 
Andrius pradėjo pamažu eiti, seseriai beeinant 
greta. Distancija iki vartų mažėjo. Dabar And
rius matė, kaip per grotus tiesiasi šimtai ran
kų stipriai spaudžiančių gėles. Žingsniai grei- 
tėjo. Matėsi, kaip žmonės bejėgiškai puola var
tus, bandydami pro juos kuo greičiau prasmuk
ti. Kiti buvo užsilipę ant vartų ir mojo su 
gėlėmis. Jo kojos dar vikriau pradėjo eiti — 
minios riksmai, šauksmai, sveikinimai vis da
rėsi aiškesni:

— Kazy, Antanai, Onute, čia!
— Tai būtų puiki nuotrauka, — pratarė 

sesuo. Tačiau jos žodžiai prašvilpė pro And
riaus ausis. Jis ėjo vis greičiau ir greičiau, jo 
mintyse bangavo žmonių minia gėlių jūroje. 
Staiga migla uždengė vaizdą, žmonių figūros 
darėsi neaiškios, minia neryški. Migla uždengė 
jo akis, beartėjant į lietuvių tautą, besiartinant 
į Lietuvą. Lašelis kristalinio vandens nukrito 
ant cementinės aerodromo aikštės.

DABARTINIAI LIETUVOS DIDVYRIAI

Lietuviai nuo senų laikų buvo puola
mi. Tie žmonės, kurie gynė savo kraštą, 
aukodami savo jėgas ir net gyvybes, bu
vo mūsų krašto didvyriai. Dr. Vincas Ku
dirka apie tuos lietuvius parašė: “Lietu
va, tėvyne mūsų, tu didvyrių žemė”. Mū
sų krašte buvo daug didvyrių senovėje, bet 
jų netrūksta ir šiandien. Daugelis šių laikų 
didvyrių yra rusų komunistų areštuojami 
ir kankinami. Nebijodami kančių, tie žmo
nės labai drąsiai save gina komunistų 
teisme.

Simas Kudirka yra daugiausia žino- 
nomas šių laikų didvyris. Jis, šokdamas 
nuo rusų laivo, atkreipė viso pasaulio akis 
į pavergtą Lietuvą. Kudirka buvo žiauriai 
sumuštas ir pusgyvis pargabentas į Lie
tuvą. Ten jis buvo teisiamas okupuotos 
Lietuvos vyriausiame teisme. Teismo me
tu Simas pareikalavo Lietuvai laisvės, gal
vodamas, kad už tą reikalavimą jis gali 
būt nuteistas mirties bausme. Už tokią 
drąsą Simas Kudirka yra vertas Lietuvos 
didvyrio vardo.

Romas Kalanta susidegino Kauno mies
te gegužės 14 dieną. Jis save paaukojo, 
protestuodamas prieš Lietuvos pavergimą. 
Dėl šitokio pasiaukojimo ir Romas Kalan
ta tapo Lietuvos didvyriu.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika 
aprašo daugelį mūsų didvyrių. Jų tarpe 
yra mokytoja O. Brilienė, kun. A. Šeške
vičius, kun. Zdebskis, kun. A. Liesis, Min
daugas Tamonis, Nijolė Sadūnaitė ir dau
gelis kitų. Kronikoje aprašytų didvyrių ei
lėse randame ir daug jaunų žmonių. Jie 
yra tarybinių mokyklų mokiniai. Yra dar 
daug didvyrių, kurių darbai nebuvo pilnai 
aprašyti. Man vieną kartą buvo papasako
tas toks atsitikimas.

Vasario mėnesio pradžioje trys lietu
viai studentai susitarė atžymėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, pakeldami vė
liavą Jėzuitų Bažnyčios bokšte, Kaune. Jie 
patys susirado medžiagos ir pasiuvo Lie-
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Gintaro Grušo rašinys, laimėjęs 

ALTos valdybos Vasario 16 d. pro

ga Los Angeles šeštadieninės mo

kyklos mokiniams skirtą, pirmąją 

premiją. Gintaras yra Los Angeles 

Mačernio moksleivių ateitininkų

kuopos vicepirmininkas.

“Jeigu aš turėčiau, aš galėčiau” — 
Tarė žmonės pasauliečiai.
Nežinodami, ko nori,
Nežinodami, ką daro, 
Tiktai sėdintys prie stalo tarė: 
“Jei turėčiau, tai galėčiau”.

Paulius Mališka, Montrealis

tuvos Trispalvę. Vasario 15 naktį jie slap
tai nukeliavo iš Vilniaus į Kauną. Naktis 
buvo nepaprastai graži. Naktis buvo švie
si, nes mėnulio šviesa atsispindėjo nuo 
sniego. Nuo medžių kabojo varvekliai, tar
tum paveikslas iš Čiurlionio “Žiemos Cik
lo”. Kai studentai pasiekė Kauną, mėnulis 
jau buvo nusileidęs ir buvo labai tamsu. 
Visi trys nuėjo prie Jėzuitų Bažnyčios. Al
gis, kuris pasisiūlė kelti vėliavą, apsivy
niojo benzine suvilgyta vata. Jei enkave
distai jį pamatytų ir bandytų pagauti, jis 
uždegtų degtuką ir susidegintų. Algis ne
norėjo, kad jį sugautų ir atpažintų, nes 
tai pakenktų jo šeimai ir giminėms. Pa
vojus praėjo, nes laimingai iškėlė vėliavą 
ir su draugais sugrįžo į savo bendrabutį. 
Sekančią dieną visi nuėjo į mokyklą. Per 
Vasario 16, 1953 metais, Kaune, Jėzuitų 
Bažnyčios bokšte plevėsavo Lietuvos Tri
spalvė. Enkavedistai pamatę vėliavą grei
tai ją nutraukė, bet jau buvo per vėlu: 
daug žmonių Kaune vėliavą jau buvo pa
matę.

Tris metus Algis buvo laisvas ir džiau
gėsi, kad jo darbas buvo pavykęs. Po trijų 
metų Algį areštavo ir apkaltino, kad jis 
buvo tos vėliavos iškėlėjas. Nors Algis ne
prisipažino kaltu, vis tiek jį išvežė į kon

centracijos stovyklą. Jo tėvą atleido iš dar
bo. Stovykloje Algiui buvo taip sunku, 
kad jis nutarė iš ten pabėgti. Jis bėgo. Į 
bėgantį sargas šovė su sprogstamom kul
kom. Pataikė į dešinę ranką ir ją nu
traukė. Kiek pagydę, nors ir su viena ran
ka, Algį vėl nusiuntė į koncentracijos sto
vyklą. Dvylika metų ten išbuvęs, Algis 
grįžo į Lietuvą. Grįžęs į Kauną invali
das, bet tėvynės meilės nepraradęs. Kroni
koje buvo neseniai rašyta, kad pas Algį 
daromos kratos ir jį dažnai tardo enka
vedistai.

Mes esame laisvi, bet savo darbais ne
galime lygintis su pavergtais mūsų bro
liais Lietuvoje. Juos persekioja komunis
tai, kai jie viešai eina į bažnyčią, bet jie 
aukoja viską, kad tik galėtų laisvai mels
tis. Mes dažnai tingime nueiti į lietuviš
kas Mišias. Jie negali viešai iškelti Tri
spalvės ir giedoti Lietuvos himno, bet per 
didžiausius pavojus kelia Lietuvos vėlia
vą. Mes bijom pasisakyti, kad esame lie
tuviai, nes kiti gali iš mūsų pasijuokti. 
Mes turėtume susiprasti ir, gerbdami Lie
tuvos didvyrius, turėtumėm stengtis, kuo 
tik galėdami, jiems padėti.

Gintaras Grušas
Los Angeles Mačernio kuopa

Laikas... Kas tas laikas, kuris trumpina mūsą gyvenimą 
ir nustato mūsų likimą? —
Laikas yra kaip amžinoji jūra, kuri skaldo akmenis į smėlį, 
smėlį į dulkes, o dulkes — į nieką.
Laikas — tai nebe sustojant  is malūnas, kuris po truputį mala, 
bet nė vieno grūdelio nepraleidžia.
Laikus yra tas, kuris viską griauna; kaip parazitas, viską ėda.
Ir mus suės, o kai nieko nebus — ir pats save.

Darius Ivaška, Boston
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knygosH

ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI

The Violations of Human Rights in Soviet-Occu
pied Lithuania: A Report for 1975. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenė, 708 Custis Rd., Glenside, 
PA 19038, USA, 140 psi.

Tai jau penktasis JAV Lietuvių Bendruomenės lei
dinys, kasmet išleidžiamas šiuo pavadinimu Lie
tuvos valstybės atkūrimo šventės proga. Jo tikslas 
yra surinkti dokumentuotas žinias apie žmogaus 
laisvės suvaržymus okupuotoje Lietuvoje. Jis ski
riasi nuo kitų išeivių lietuvių paruoštų informa
cinių leidinių apie dabartinę Lietuvos padėtį tuo, 
kad jame vengiama redakcinės melodramatikos ir 
didžiuma medžiagos yra tiesiog reprodukcijos 
valstybinių dokumentų arba citatos iš pirminių 
šaltinių — jų tarpe, sovietų valstybės įstatymai 
bei pareiškimai, Jungtinių Tautų ir atskirų vals
tybių valstybiniai dokumentai, okupuotos Lietu
vos komunistinė spauda, Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos, didžioji pasaulinė spauda ir t.t.

Leidinio įvade apibūdinamos naujos laisvės ko
vų apraiškos Lietuvoje ir jų ryšys su laisvės kova 
už Geležinės Uždangos apskritai. Šįmet leidiny
je yra šeši skyriai. Pirmasis — “Kova už laisvę — 
Apžvalga”. Šiame skyriuje redaktorius apibūdina 
Tarptautinį Žmogaus Teisių Pažeidimo Sovietų 
Sąjungoje apklausinėjimą, vykusį pernai Danijo
je, paduoda ištraukų išvadas ir pristato pagrin
dinį šio skyriaus dokumentą — Jono Jurašo liu
dijimo šiame apklausinėjime tektą.

Antroji dalis pavadinta, “Laisvo apsisprendi
mo užgynimas”. Šio skyriaus įvade redaktorius 
pateikia Amerikos Valstybės Departamento ir 
Kongreso dokumentus ir pasisakymus, liečiančius 
Helsinkio Konferenciją Suomijoje pereitą vasarą, 
ir po to tekstą Pabaltiečių Demokratų Memo
randumo Helsinkio Konferencijos dalyviams. To
liau atspausdintas atsišaukimas iš naujo pogrin
dinio sąjūdžio Lietuvoje — Nacionalinio Liau
dies Fronto. Ypač dėmesį patraukia šio laisvės 
trokštančio jaunimo sąjūdžio radikali pozicija ne 

tik tenykštės valdžios atžvilgiu, bet ir Fronto 
“tinklų išmetimas” į visų pabaltijo kraštų de
mokratiškas studentų organizacijas, į kurių tarpą 
įeina ir katalikai studentai. Atsišaukimas yra iš
trauka iš NFL laikraščio “Aušros”, pirmo nu
merio. Paskui seka NLF veiklos ir persekioji
mo apžvalga vieno liudininko akimis ir po to 
ištraukos iš LKB Kronikos.

Tretysis skyrius pavadintas “Religijos ir sąži
nės laisvės pažeidimai”. Redaktorius išdėsto Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios dilemą: ar ieškoti kom
promisų su valdžia, kad kaip nors Bažnyčią iš
laikyti, ar tiesiog su valdžia visus ryšius nu
traukti ir eiti išimtinai į pogrindį. Ši knyga nau
dojasi LKB Kronikos 14-20 numeriais (LKB Kro
nikos antrasis tomas lietuvių kalboje tesiekia 15 
numerį). Iš Kronikų paduoti: tikinčiųjų pareiš
kimas Berlyno Arkivyskupui, Vyskupo Steponavi
čiaus persekiojimas, Vytauto Vaičiūno laiškas 
LSSR Prezidiumui, Lietuvos kunigų pareiškimas 
dėl Vyskupo Sladkevičiaus ir daug kitų dokumen
tų - įsakymų, pažeidžiančių religijos bei sąžinės 
laisvę.

Ketvirtas skyrius paskirtas kūrybinės laisvės 
suvaržymams. Čia duotas vertimas interviu su 
Jonu Jurašu, kuris buvo atspausdintas “Drauge” 
1975 m. sausio 25 d.

Į penktojo skyriaus, “Emigravimo laisvės su
varžymai”, liudijimas įeina A. Sacharovo prakal
ba žydų konferencijai apie sovietų žydiją ir To
mo Venclovos, Marijos Jurgutienės ir Broniaus 
Naudžiūno laiškai, prašantys leidimo išvykti iš 
Lietuvos.

Šeštasis skyrius, “Disidentų užčiaupimas”, ci
tuoja LKB Kronikos ištraukas, liečiančias Min
daugo Tomonio persekiojimą ir nužudymą, bylas 
prieš LKB Kronikos bendradarbius, Nijolės Sa- 
dūnaitės ir Sergei Kovalevo teismus ir pareiški
mus (1) prieš sauvališkus teismus ir (2) Vakarų 
intelektualams.

Kaip matyti, šios knygos informacija plačiai 
siekianti, kas tokiame santūraus formato leidinyje
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fi laiškai
... čia, Los Angelėje, retai kas 

befotografuoja jaunimo veiklą, 
ypač ateitininkų veiklą. Norė
damas tą spragą užpildyt, įsigi
jau foto aparatą ir dabar siun
čiu “Ateičiai” pirmąsias savo 
nuotraukas.

Linas Kojelis

Mielas Linai, labai dėkojame 
Tau už nuotraukas. Jos jau puo
šia šį žurnalo numerį. —Red.

“Ateitis” dabar daug įdomes
nė, didesnė ir mano labai lau
kiama viešnia. Aš gyvenu Kana
doj, Winnipege su savo tėvais, 
kur lietuvių labai mažai — apie 
120 šeimų — gal ir tos ne visai 
grynai lietuviškos. Todėl ir jau
nimo beveik nėra; nei tautinių 
šokių grupės, nei choro... Norė

tųs susirašinėti su Amerikos jau
nimu, pasidalinti įspūdžiais bei 
mintimis.

Nijolė Ziminskaitė

Kas norėtų Nijolei parašyti 
laišką, prašome kreiptis į “Atei
ties” redakciją ir pasiteirauti jos 
adreso. —Red.

KAM “ATEITIS“?

“Ateitis” turinio atžvilgiu tik
rai pagerėjo... Bet reikia, kad 
“Ateitis” išspręstų, kam ji skiria
ma: gimnazistams, studentams 
ar sendraugiams. Visiems ji bus 
netinkama. Manau, kad ji turė
tų būti skiriama gimnazistams 
ir studentams, bet ne sendrau
giams. Jie patys ir turėtų pri
rašyti, tai pramoks rašyti, išsky

rus kokius vedamuosius straips
nius apie religiją ir tautybę.

Dabartinė “Ateitis” skiriama, 
atrodo, visiems, tai negali nieko 
patenkinti: nei sendraugių, nei 
studentų, nei gimnazistų.

“Ateitis” turinio atžvilgiu tik
rai pagerėjo, bet jau seniai kel
tas klausimas vis dar lieka neiš
spręstas: kam ji skiriama.

Kunigas iš Vokietijos

Suprantu gerai Jūsų vargą su 
Ateitim. Bet ir rezultatai geri. 
Malonu paimti į rankas, ir yra 
kas paskaityti. Dabartinė Atei
tis tikrai atitinka savo paskirtį. 
Patenkina visas sąjungas. Duok 
Dieve, kad ilgai dar nepavargtu- 
mėt.

Kun. V. Dabušis

atsiekta tik dėka tikslingos ir sumanios redakci
nės atrankos. Knyga paruošta patraukliai, gera 
anglų kalba, su redakciniais įvadais, paaiškini
mais ir prierašais, kad žmogus, pirmą kartą skai
tąs apie Lietuvos padėtį, lengvai galėtų orientuotis.

Studentai drąsiai galėtų šią knygą dovanoti sa
vo politinių mokslų profesoriams ir duoti pra
šymus dėl šio leidinio universitetų bibliotekoms, 
nes visa informacija šioje knygoje paremta pa
tikrinamomis išnašomis. Beje, Rytų Europos isto
rijos profesoriai yra apsidžiaugę, gavę ankstyves
nes šios serijos knygas, nes moksliškai patikrina

mos informacijos šioje srityje nėra tiek daug.
Šios knygos 1974 leidinys, padovanotas vieno 

didelio amerikiečių dienraščio redaktoriui, buvo 
persiųstas laikraščio reporteriui Maskvoj. Sis per
skaitęs ėmėsi raustis vietiniuose šaltiniuose ir pa
rašė išsamų straipsnį apie žmogaus teisių pažei
dimus Lietuvoje. “The Violations of Human 
Rights in Soviet-Occupied Lithuania” priklauso 
ne kiekvieno ateitininko knygų lentynoje, o kiek
vieno ateitininko dovanų sąraše amerikiečiams 
draugams ir pažįstamiems.

Aldona Zailskaitė

Atsiųsta paminėti:

Anatolijus Kairys: Trys komedijos. Išleido knygų 
leidykla Dialogas, Chicaga, 1975, 224 psl., 5 dol.

Tai trys populiaraus dramaturgo Anatolijaus Kai
rio naujos komedijos: “Ku-kū” (pastatyta 1975 
Los Angeles Dramos Sambūrio) ir dvi naujos ko
medijos — “Didysis Penktadienis” ir “Rūtos ir 
Bijūnai”. “Ku-kū” ir “Rūtos ir Bijūnai” vyksta 
“mūsų mieste šiandien”, o “Didysis Penktadienis” 
vyksta tremtinių stovykloje Vokietijoje per 1946 
m. Velykas. Komedijos suaugusiems. Knyga pa
traukli, su keturiom originaliom Zitos Sodeikie- 
nės iliustracijom.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, Antras to
mas. Išleido Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
Rėmėjai (6825 S. Talman Ave., Chicago, IL 
60629), 1975, 414 psl.; 3.50 dol. minkštais virše
liais, 5 dol. kietais.
Tai Lietuvos pogrindžio Katalikų Bažnyčios laik
raščio tuo pačiu vardu Nr. 8-15 rinkinys (Nr. 
1-7 išleisti pirmajame tome). Čia surašytos, per
sekiojamų Lietuvos katalikų žodžiais, skriaudos 
kunigams, tikintiesiems ir jų vaikams. Šios kny
gos neperskaičius, neįmanoma suprasti, kaip iš 
tikrųjų žiauri yra padėtis Lietuvoje religijos at
žvilgiu. Matyti taip pat, kaip glaudžiai rišasi ko
va dėl tautinio identiteto su kova už tikėjimo 
laisvę. Viršelis ir iliustracijos seselės M. Mercedes.
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simboliai

ŽALČIŲ GARBINIMAS

Šalia dangaus kūnų garbinimo, lietuviai 
pagarbiai laikė žalčius (Tropidonotus natrix). 
Iš tikrųjų šitie šliužai nėra nuodingi. Jie vik
rūs ir lengvai prijaukinami ir skiriasi nuo 
gyvačių šviesiai geltonom dėmėm ant galvos 
šonų. Jie daugiausia gyvena liūnuose ir šiaip 
drėgnose vietose. Išauga ligi 1.5 metrų ilgio.

Jeronimas Pragiškis 1390 m. vaizdžiai ap
rašė ano meto lietuvių žalčių garbinimą. Ir 
šis kultas išsilaikė net iki 19-ojo šimtmečio. Vie
nas jėzuitas misionierius su širdgėla stebėjo šį 
paprotj ir savo reportaže 1604 m. atvaizdavo 
lietuvius lyg pamišėlius. Jis matė, kaip jie savo 
namuose žalčius saugojo ir girdė pienu. Šitiems 
gyvūnams buvo net paruoštos garbės vietos ant 
stalų bei miegojimo vietos po lova. Ir kai mi
sionierius mėgindavo žalčių garbintojus at
kalbinti nuo šio kulto, įvykdavo ginčai ir pa
sipriešinimai. Pritrūkęs argumentų, lietuvis ne
nusilenkdavo, o skubiai su savo gyvūnu nubėg
davo namo. Pagal Pretorijų, kuris rašė 1690 m., 
lietuviai turėjo žaltonius, kurie tvarkė apeigas 
ir darė būrimus žalčių pagalba. Vysk. Valan
čiaus 1897 m. raštuose yra aprašymas apie 
žemaičių papročius. Žemaičiai suverdavo žal
čių kaukoles ant siūlo ir nešiodavo šitokią 
“grandinėlę” apsisaugojimui nuo ligų. Buvo 
manoma, kad šitokio “papuošalo” dėvėjimas 
padaro dėvėtoją turtingu.

Senovės lietuviai manė, kad žalčiai neš
davo džiaugsmą, gerovę, turtą bei žemės vai
singumą ir padidindavo šeimos prieauglį. Už
tat taip juos gerbė. Kitos senovinės tautos, pa
našiai kaip ir lietuviai, vietoj žalčių garbn- 
davo gyvates. Kai kurios afrikiečių gentys lai
kė gyvates gyvybės ir amžinybės simboliais.

Gi egiptiečiai žiūrėjo į jas kaip į evoliucijos 
ir tęstinumo simbolius. Indų legendose gyvatė 
minima kaip šio gyvūno pavidale dievas Višnu, 
kuris norėjo, kad jinai įvykdytų jo planus že
mėje.

Žalčiai ir gyvatės savo dideliu dauginimu
si ir išsinėrimu iš odos primena didelį gyvas
tingumą. Taip pat jie sunkiai užmušami. Iš 
to kilo idėja, kad ropliai simbolizuoja evoliu
ciją ir amžinybę.

Gyvendami drėgnose vietose, jie neretai su
rišami ir su vandeniu. Pavyzdžiui, dievo Višnu 
įpėdinis buvo sukurtas iš vandens, o, pagal le
gendą apie Eglę, žalčių karalienę, Žilvinas gy
veno povandeninėje karalystėje.

Vanduo yra reikalingas gyvybei, ir todėl vi
sai suprantama, kad ryšys tarp vandens ir šių 
šliužų buvo laikomas tokiu tampriu.

Be to, žaltys irgi buvo laikomas išminties 
simboliu. Dr. Marija Gimbutienė pateikia lie
tuvišką posakį “gudrus, kaip žaltys”. Iš tik
rųjų, žaltys savo vinguriuotu šliaužimu yra 
netaip lengvai pagaunamas; šią savybę taip 
pat galima pritaikyti gudriam žmogui.

Senovės lietuviai labai gerbė žalčius, nes bu
vo manoma, kad saulė myli žalčius: negyvas 
žaltys verčia saulę verkti, o velnią juoktis. Taigi 
laikė didžiausiu nusikaltimu užmušti žaltį.

Kaip dangaus kūnų garbinimas, taip ir žal
čių kultas atskleidė senovės lietuviams dar vie
ną būdą giliau suprasti pasaulį: gyvastingumo, 
gyvybės bei vaisingumo slėpinius. Matyt, žal
čių charakteristika labiau priartino jiems visa
tos supratimą; todėl žalčių garbinimas užsitę
sė net iki XIX-ojo amžiaus vidurio.

Roma Olšauskaitė
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veikla
KURSAI

Los Angeles

Sausio 7 d. 2 vai. p. p. Vy
tauto Mačernio moksleivių kuo
pa susirinko trumpiem kursam. 
Buvo pakviestas svečias ponas 
Valiukas. Svečias kalbėjo apie 
Lietuvos išlaisvinimą ir apie tai 
kaip jaunimas gali prisijungti 
prie išlaisvinimo pastangų. Po 
prakalbos buvo trumpa pertrau
ka, per kurią visi turėjo laiko ta 
tema padiskutuoti. Taip pat po
nios mum paruošė skanius už
kandžius.

Pasisotinę atsisveikinome su 
svečiu. Tada globėjas Linas Ko
jelis pravedė pašnekesį apie lie
tuvybę ir apie tai, kaip galime 
sąmoningai veikti. Po kalbos, 
nariai turėjo nupiešti plakatą: ką 
jiem lietuvybė reiškia. Buvo vi
sokių įdomių plakatų. Kiekvie
nas turėjo tada paaiškinti, ką no
rėjo pasakyti tuo plakatu. Po vi
sų kalbų išsiskirstėme.

Tą patį vakarą buvo suruoš
tas “Subatvakaris”. Programą 
pravedė mūsų mylimas globėjas 
Linas Kojelis. Programoje daly
vavo jaunesni ir vyresni atei
tininkai.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, sausio 8 d., pas Polikaičius 
moksleiviai susirinko kursus 
užbaigti. Rimas Polikaitis, kuo
pos pirmininkas, sukalbėjo mal
dą ir pakvietė Liną Kojelį papa
sakoti apie III Pasaulinį kong
resą. Po kalbos visi užkandome, 
pasikalbėjome ir išsiskirstėme.

Audrė Nelsaitė

Los Angeliškių kursuose (1) Daiva Čekanauskaitė kalbasi su Audre 
Nelsaite. (2) Vakaro programą atlieka Jonas Žmuidzinas ir Sigitas ir 
Jūratė Raulinaičiai. (3) Mokyt. Leonardas Valiukas aiškina, kaip Sol- 
ženicino “Gulagų salynas” paveikė amerikiečių sąmonę. (4) Buvusi 
pirmininkė Vita Polikaitytė užkandžiauja. (5) S. Raulinaitis ir J. 
Žmuidzinas kombinuojasi porcijas. (6) D. Čekanauskaitė su Danute 
Žmuidzinaite irgi nedelsia. (7) Linas Kojelis kuopos globėjas. (8) 
Mergaičių chorelį sudaro A. Nelsaitė, J. Raulinaitytė, V. Polikaitytė 
ir Angelė Mičiulytė.

PAS BALTIMORĖS 
SENDRAUGIUS

Kad Kristaus Karaliaus diena 
būtų ne eilinė, susirinkome ją 
atžymėti. Susirinkimą atidarė 
skyriaus pirm. A. Radžius ir pa
kvietė A. Diljoną jį pravesti. Gi
liai susikaupęs, Antanas skaitė 
maldas į Kristų Pasaulio Valdo
vą, keldamas mūsų mintis į 
Jį. Tada jungėmės su kenčian
čiais ir persekiojimais tėvynėje, 
M. Noreikienei perskaitant sky
relį iš LKB Kronikos apie Žemai
tijoje, Veiviržėnų parapijoje gy
venančią senutę Strumylienę, ku
ri, gindama savo tikėjimą, atsisa
kė nugriauti prie savo namelio 
pastatytą kryžių.

Po šios, susikaupimui skirtos 
dalies su įdomumu klausėmės 
žymaus ekslibrisų rinkėjo dr. Vi- 
tolio Vengrio paskaitos, paįvai
rintos skaidrėmis. Sužinojom, 
kad pirmieji ekslibrisai buvo vo
kiški, bet ilgiausiai buvo susto
ta prie lietuviškųjų knygos ženk
lų. Prelegentas parodė patį pir
mąjį žinomą, 1518 m. pasiro
džiusį superexlibrisą ir atvedė 
mus iki pačių paskutiniųjų šios 
srities darbų tremtyje ir tėvy
nėje.

Po to, Cezaris Surdokas pada
rė pranešimą apie Jubiliejinę 
stovyklą, daugiau paryškindamas 
tik esminius momentus. Baigda
mas jis priminė, kad ir mūsų 
skyriaus pirmininkas Aleksand-
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ras Radžius šiais metais yra įžen
gęs į jubiliejinį “senatoriaus” 
amžių, kad mes jį sveikiname 
ir džiaugiamės daugiau tuo, kad 
1975 m. buvo kūrybingi, nes iš
leido poezijos rinkinį “Baltas 
Mėnulio Miestas”. Tada iš to 
rinkinio Stasė Surdokienė per
skaitė pluoštą eilėraščių. Šiltai 
buvo sutikta jo poezija, sugie
dota jam “žvaigždėtų metų” ir 
prie Genės Radžiuvienės paruoš
tų vaišių dar ilgai kalbėtasi su
sirinkime paliestom temom.

S. A.

Viršuj, Sao Paulo stovyklautojai po “grybu”. Apačioje, rytmetinis 
susimąstymas.

Prie Sao Paulo stovyklos stalo 
Rikardas Bendoraitis ir Andrius 
Valavičius.

STOVYKLA BRAZILIJOJ
Iš kairės į dešinę: Klaudijus Butkus, Paulius Jurgilas, Seselė Igne, 
Audra Vosyliūtė ir p. Pilipavičienė.

Mums pasitaikė neeilinė pro
ga. Po jaunimo kongreso Sao 
Paulyje dar keliolika dienų pa
siliko ir su mumis stovyklavo Se
selė Igne iš Putnamo ir Algis 
Čepas iš Kanados. Seselė Igne 
išmokė daug lietuviškų dainų, 
žaidimų ir žodžių ir minčių. 
Algis sustiprino mūsų ateitinin- 
kiškas žinias, kiekvieną dieną 
pravesdamas ateitininkišką pa
šnekesį. Gaila — stovyklautojų 
buvo tik dešimt. (Užtai Algis sa
kė, kad tai yra pati mažiausia 
ateitininkų stovykla. Ji buvo 
maža kūnu, bet didelė dvasia). 
Džiaugėmės svečiais, džiaugėmės 
gamta, džiaugėmės gera nuotai

ka, praturtinome savo žinias. Kal
bėjome lietuviškai ne tik su se
sele ir Algiu, nes jie braziliš
kai nesupranta, bet ir tarp savęs. 
O atsitiko taip: antrą stovyklos 
dieną buvo išdalinti litai, už ku
riuos buvo galima pirkti ledų 
saldumynų ir jodinėti arkliais.

Kiekvienas sukalbėjimas svetima 
kalba sudarė pavojų prarasti li
tą. Ir niekas nenorėjo savo litų 
prarasti. Stovyklautojų galėjo bū
ti dvigubai, bet kitiems dėl kon
greso ir kitų parengimų jau ne
beliko atostogų dienų ir kapita
lo. Stovyklos komendantu 
buvo Audra Vosyliūtė. Pernai ji 
stovyklavo Amerikoje ir bandė 
savo patyrimą perkelti čia. Kar
tu stovyklavo Dėdė Juozas, p.

Vinkšnaitenė, šeimininkės — p. 
Pilipavičienė ir p. Bendoraitie- 
nė. Kiti buvo atvažiavę į svečius, 
kaip kun. A. Saulaitis ir kelios 
studentės. J. J.

40 VALANDŲ UŽ 
LKB KRONIKĄ

Jau ketveri metai sukako nuo to, 
kai pasirodė pirmasis numeris 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
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Prie Katedros lietuvišką kryžių 
pasistatę, budi studentai LKB 
Kroniką paminėti, jų tarpe Jur
gis Bradūnas (kairėj) ir Saulius 
Kuprys (tolimoj dešinėj).

Kronikos vakaruose. Tai perse
kiojamųjų Lietuvos katalikų po
grindinis laikraštis. Kad šios su
kaktuvės nepraeitų nepaminėtos, 
grupė studentų nutarė jas atžy
mėti, suorganizuojant 40-ties va
landų vigiliją prie Chicagos ar- 
chidiecezijos Šv. Vardo katedros, 
kovo 19 iki 21, pradedant penk
tadienį vakarą ir baigiant sek
madienį po pietų. Šalia ketvir
tųjų metinių paminėjimo, šis 
budėjimas turėjo dar kitų tiks
lų: atkreipti kitataučių dėmesį į 
Lietuvos katalikų persekiojimą ir 
paskatinti katalikų bažnyčios va
dovybę daugiau dėmesio atkreip
ti į tikinčiųjų buitį Lietuvoje.

Vigilijoje dalyvavo keturios 
jaunimo organizacijos: ateitinin
kai, skautai, Jaunimo Sąjunga ir 
Studentų sąjunga. Ateitininkų 
padaliniams vadovavo Linas Sid- 
rys. Budėjimą jis atpasakoja ši
taip: “Penktadienį vakare pir
mieji studentai atgabeno trijų 
metrų aukščio medinį lietuviš
ką kryžių, žvakę, atsišaukimų 
lapelius ir kėdes. Viską susta
čius, prasidėjo Lietuvių Katali
kų Bažnyčios Kronikos skaity

mas, kuris tęsėsi be pertraukos 
per visą 40 valandų budėjimą. 
Kroniką skaitė pamainom, kiek
vienas po 15 minučių. Kiti da
lyviai dalindavo lapelius ir aiš
kindavo demonstracijos tikslą. 
Praėjus maždaug keturiom va
landom, atvykdavo kita pamai
na”.

Žinia apie šį įvykį turėjo pa
siekti lietuvius Lietuvoje, nes 
buvo transliuojama Lietuvon Ra
dio Liberty bangomis. Bet ame
rikiečių spaudoje tebuvo mažai 
dėmesio atkreipta. Tik viena ra
dijo stotis atsiuntė savo reporterį. 
Būtų gerai, kad kitąmet LKB 
Kronikos sukaktuvės būtų mini
mos tokiu būdu, kur tik yra 
lietuvių jaunimo, ir kad plačiau 
atkreiptų amerikiečių spaudos 
dėmesį.

A. Zailskaitė

TRUMPAI

— Ateitininkų Federacijos vadas 
dr. Petras Kisielius dalyvavo ir 
kalbėjo Toronto ateitininkų me
tinėje šventėje.

— Korp. Giedros susirinkime 
Chicagoje lingvistiką studijuo
janti N. Martinaitytė kalbėjo 
apie lietuvių kalbos kaitą.

— New Yorke ateitininkų šei
mos šventė įvyko sausio 31 d. 
Vakarui vadovavo Rasa Razgai- 
tienė. Programą atliko mokslei
viai.

— Toronto ateitininkų šventė 
įvyko vasario 21-22 d. Joje buvo 
paminėta moksleivių kuopos 25 
m. veiklos sukaktis. Iškilminga
me posėdyje kalbėjo Ateitininkų 
Federacijos vadas dr. Petras Ki
sielius.

— Dail. Antanas Tamošaitis šį
met sulaukė 70 metų amžiaus. 
Jis suprojektavo ateitininkų or
ganizacijos ženklą (laimėjo tam 
tikslui paskelbtą konkursą dar 
nepriklausomoje Lietuvoje). Ko
vo 13 Toronte atidaryta jo dai
lės paroda.

— Dail. G. Žumbakienės kūri
nių paroda įvyko Clevelande ko
vo 27-28 d. Parodą surengė Gied
ros korporacija.

— Dail. Vidos Krištolaitytės dai
lės darbų paroda įvyko Čiurlio
nio galerijoje Chicagoje balan
džio 2-11 d. Parodą suruošė Chi
cagos sendraugiai.

—Dail. Romo Viesulo kūrinių 
paroda įvyko gegužės 14-23 d. 
Čiurlionio galerijoje Chicagoje. 
Ruošė Korp. Giedros kultūri
ninkės.

MOKSLEIVIAI

— Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdyba savo posė
dyje vasario 14 d. apžvelgė sa
vo atliktus darbus ir pradėjo 
planuoti ateity pramatomus dar
bus, ypač vasaros stovyklas.

— Clevelando Maironio kuopa 
savo susirinkime sausio 10 d. 
pasidalino įspūdžiais iš žiemos 
kursų, o po to pasivažinėjo ro
gutėmis.

— Kun. A. Lipniūno kuopa Chi
cagoje “Ateities” žurnalui pa
skyrė 1000 dolerių, t. y. didesnę 
dalį pelno iš pasisekusio vakaro, 
surengto sausio 17.

— Baltimorės moksleiviai susi
rinkime sausio 24 d. kuops val
dybos pirm. Daina Buivytė kal
bėjo tema “Įsijungimas”. Kovo 
mėnesį ruošiama šventė.

— Clevelando Maironio kuopos 
susirinkime sausio 25 d. vyras, 
priklausąs anoniminių alkoholi
kų sąjūdžiui, kalbėjo apie savo 
asmenišką patirtį, pergalint alko
holizmo įprotį.

— Prano Dielininkaičio kuopos 
nariai turėjo išvyką į čiuožyklą. 
Jaunučiai kartu su tėveliais čiuo
žė, lydimi lietuviškų melodijų.

— Montrealy Prano Dovydaičio 
kuopos metinėj šventėj šv. Mi
šias atnašavo ir paskaitą skaitė 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos dvasios vadas kun. J. Staš- 
kus. Kandidatai į jaunučius 
moksleivius ir studentus davė 
įžodį. Šventės metu buvo plati
namas Vidos Morkūnaitės reda
guotas kuopos laikraštėlis “Žy
dinčios Dienos” (“Ateities” re
dakcijai iki šiol nepasiųstas).
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— Cicero vysk. M. Valančiaus 
kuopa vasario mėnesį turėjo du 
susirinkimus. Pirmajame stud. 
Saulius Girnius pravedė pašne
kesį apie ateitininkų veiklą, o 
antrajame stud. Roma Olšaus- 
kaitė kalbėjo apie penkis ateiti
ninkų principus.

— Los Angeles moksleivių kuo
pa vasario 7-8 turėjo trumpus 
kursus su p. L. Valiuko kalba 
apie jaunimo įsitraukimą į Lie
tuvos laisvinimo veiklą ir kuo
pos globėjo Lino Kojelio pra
vestom diskusijoms apie lietuvy
bę ir prasmingą veiklą.

—Toronto moksleiviai ateiti
ninkai savo susirinkime vasario 
8 žaidė naują “Koks-prots” žaidi
mą, kuriame naudojamos organi
zacinės ir lituanistinės istorijos, 
gramatikos, žodyno bei lietuviš
kų dainų žinios (gal torontiš
kiai per “Ateitį” galėtų supažin
dinti ir kitus, kaip šis žaidimas 
pravedamas?).

— Detroito moksleivių ateiti
ninkų susirinkime vasario 22 
buvo diskutuota apie žiemos kur
sus, kuriuose dalyvavo aštuoni 
kuopos nariai.

— Cicero moksleivių ateitinin
kų šventėje kovo 13 d. jaunu
čiai, jauniai ir moksleiviai davė 
įžodį šv. Mišių metu, kurias at
našavo “Ateities” vyr. red. kun. 
Kęstutis Trimakas. Po pamaldų
— jauki agapė, kurios metu 
kalbėjo Ateitininkų Federacijos 
vadas dr. Petras Kisielius, kuo
pos dvasios vadas kun. dr. A. 
Juška ir MAS valdybos ko-pirm. 
Linas Mikulionis iš Detroito.

— New Yorko moksleivių kuopa 
rengia studijų savaitgalį balan
džio 23-25 d.
— Dainavos stovyklavietėje 
(JAV) vasarą bus dvi stovyklos 
moksleiviams ateitininkams: vy
resniesiems — birželio 20 — lie
pos 4; jaunesniesiems — liepos 
4-18.
— Wasagoje, Kanadoje, mokslei
viams ateitininkams vasaros sto
vykla bus liepos 18 — rugpiū- 
čio 1 d. Planuojamos atskiros 
programos vyresniems ir jaunes
niems moksleiviams.

STUDENTAI

— Pasižymėjusiems jauniesiems 
lietuvių spaudos, foto ir radijo 
bendradarbiams spaudos banke
te Chicagoje sausio 24 buvo įteik 
tos premijos iš dr. P. Dauž- 
vardžio fondo: už rašinius: A. 
Avižieniui, D. Bruškytei, R. 
Genčiui (visi iš Chicagos), G. 
Juozapavičiūtei iš Toronto, L. 
Kojeliui iš Los Angeles: už nuo
traukas — D. Blauzdžiūnaitei iš 
Montrealio, E. Būtėnui iš Chi
cagos ir J. Kupriui iš Cicero. 
Kaip matome, jų tarpe yra visa 
eilė studentų ateitininkų — 
“Ateities” bendradarbių.

—Detroito studentams ateiti
ninkams sausio 24 kalbėjo dr. J. 
Girnius veiklos klausimais, o 
Viktoras Nakas — apie Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą.

— Chicagos studentų ateitinin
kų susirinkime vasario 1 draugo
vės nariai Jonas Juozevičius, Pet
ras Kisielius, Pranas Pranckevi- 
čius ir Rasa Šoliūnaitė, rodyda
mi skaidres, papasakojo savo įs
pūdžius apie III Pasaulio lietu
vių kongresą.

— “Nerijos”, Cleveland© studen
čių ateitininkų choras, vadovau
jamas Ritos Cyvaitės, palydimas 
pianinu Dalios Sakaitės, išpildė 
dalį programos Lietuvių Fondo 
popietėje vasario 8 (choras bu
vo palankiai įvertintas Ryto Ba
bicko “Draugo” kultūriniame 
priede, kovo 6).

— Detroito studentų ateitinin
kams vasario 29 Algis Zaparac- 
kas kalbėjo tema “Lietuva ir jau
nimas”.

— Detroito studentai ateitinin
kai kovo 27-28 suruošė lietuviš
kos tautodailės parodą Kultūros 
centre. Buvo išstatyti V. Vesel
kos medžio drožiniai ir J. Ja- 
siūno tautinio meno audiniai.

—Cleveland© studentai ateiti
ninkai pakvietė “Ateities” vyr. 
red. kun. dr. Kęstutį Trimaką 
pravesti susikaupimo - pašneke
sių dienas balandžio 9-11 d.

SENDRAUGIAI

—Ateitininkų Sendraugių Są
jungos centro valdybos rinki
mams kandidatų siūlymas pra
tęsiamas iki kovo 1, nes iki nu- 
statyo termino nebuvo sulaukta 
kandidatuojančiųjų.

— Detroito sendraugių skyrius 
turėjo susirinkimą sausio 18 
Kultūros Centre.

— Bostono sendraugiams kun. 
prof. dr. Manelis skaitė paskaitą 
“Kristus ir Eucharistija”.

— Chicagos ateitininkai sen
draugiai vasario 16 proga per sa
vo valdybą suaukojo 1002 dole
rius Lietuvos laisvinimo reika
lams.

— Cleveland© Ateities klubas 
turėjo susirinkimą sausio 18, ku
riame peržvelgė pereitų metų 
šešių mėnesių veiklą. Ateityje 
numatoma šeimos šventė ir kon
certas.

— Chicagos sendraugiai kovo 14 
turėjo susirinkimą einamiesiems 
reikalams, po kurio nariai daly
vavo Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos surengtame Lietu
vos Bažnytinės Provincijos 50 m. 
sukakties minėjime.

— Detroito sendraugių skyriaus 
naują valdybą sudaro pirm. J. 
Mikulionis, vicepirm. V. Ma- 
jauskienė, sekr. M. Bajoriūnaitė 
ir ižd. V. Neverauskienė.

— Bostono sendraugių skyriaus 
valdybą sudaro St. Cibienė, Br. 
Kuodienė ir Br. Kruopis.

— Chicagos sendraugiai rengia 
tris paskaitas gavėnios semina
re: kun. K. Pugevičius “Kodėl 
trūksta jaunų kunigų lietuviš
kose parapijose” (kovo 28); 2. 
Kęstutis Girnius “Kas yra mo
ralė?” (balandžio 3); 3. kun. Al
fonsas Grauslys “Dvasingumas: 
kelias sugrąžinti žmoniškumą į 
nuasmenintą pasaulį” (balan
džio 10).

— Sendraugių šeimos savaitė 
įvyks rugpjūčio 8-15 Dainavos 
(JAV) stovyklavietėje.
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NUO ADMINISTRACIJOS STALO

Garbės prenumeratas už 1976 metus prisiuntė: L. Bajorūnas (South
field^ Mich.), R. Bureikaitė (Los Angeles, Calif.), V. Kazlauskas, P. 
Spetyla, prof. B. Vitkus (Chicago, Ill.) kun. R. Krasauskas (Italija), 
dr. E. Lenkauskas (Pepper Pike, Ohio), dr. J. Norkaitis (Vokietija), 
O. Norvilienė (Monroe, Mich.).
Aukojo “Ateičiai” paremti: 5.00 dol. — tėv. Bernatonis (Vokietija); 
10.00 dol. — A. Dulskienė (Palos Heights, BĮ.); 6.00 dol. R. Gustai
nis (Don Hills, Ont Canada); po 3.00 dol. — A. Balčytis, dr. A. Be- 
lickas, vysk. V. Brizgys. K. Grina, P. Gruodis, Z. Juknevičius, D. 
Kojelytė, A. Pakalniškis (Chicago, Ill.); R. Juzaitis (Plymouth Mee
ting, Pa.), R. Končiūtė (Cicero, III.), S. K. Lukas, kun. V. Pikturna 
(Brooklyn, N. Y.), P. Mikalauskas (Omaha, Nebr.), A. Milčienė (Man
chester, Ct.), V. Rociūnaitė (Independence, Ohio), dr. V. Skrupske- 
lytė (Oberlin, Ohio), R. Stravinskaitė (Weston, Ont Canada), J. 
Valukonis (Los Angeles, Calif.), N. Ziminskaitė (Winnipeg, Manito
ba, Canada); 2.00 dol. — M. Galdikienė (Putnam, Ct.); 1.00 dol. — 
M. Antanaitienė (Chicago, Ill.).

Apmokėjo “Ateities” prenumeratos siuntinėjimą užsienio mokslei
vijai: 15.00 dol. — prof. B. Vitkus (Chicago, Ill); 8.00 dol. — E. 
Orentas (West Hartford, Ct.); 7.00 dol. — kun. J. Prunskis (Chicago, 
BL); 3.00 dol. — P. Mikalauskas (Omaha, Nebr.).
Nauji prenumeratoriai: P. Bičkienė (Evanston, Ill.); R. Botyrius 
(Chalfona, Pa.) dr. E. Draugelis (Sao Paulo, Brazilija); A. Dulskienė 
(Palos Heights, BĮ.); N. Gražulienė (Hazel Crest Ill); J. Jankus (Ro
chester, N. Y.), J. Jonyka, J. Navakas (Omaha, Nebr.); dr. E. Len
kauskas (Pepper Pike, Ohio); S. Maksvytis (Cicero, III); R. Mališaus
kas (Washington, D. C.); Z. Pupienė (Chicago, Ill.); R. Skripkus 
(Chicago, BĮ.); A. Pociūtė (Elizabeth, N. J.); Radio Liberty Com- 
mittee-Munich (New York. N. Y.); V. Skrupskelytė (Oberlin, Ohio); 
J. Udrienė (Birmingham, Mich.).
Už garbės prenumeratas, aukas ir naujas prenumeratas nuoširdžiai 
dėkoja “Ateities” administracija

“ATEITIES” KONKURSAS JAUNIMUI
Savo 65 m. sukakties proga “Ateities” žurnalas skelbia kon
kursą jaunimui. Konkursas apima šias sritis: 1 prozą (novelę, 
apsakymą ir pan., 2. poeziją, 3. straipsnį-rašinj, 4. interviu- 
pokalbį (jo pravedimą), 5. veiklos (stovyklos, kursų, susirinki
mo ir kt.) aprašymą, 6. dokumentinę fotografiją ir 7. menišką 
fotografiją (premija gali būti skiriama už vieną nuotrauką arba 
už foto “essay”) Redakcija vertins visus 1975 m. lapkričio 1 
— 1976 m. rugsėjo 15 d. laikotarpyje “Ateities” žurnalui at
siųstus kūrinius. Kiekvienos srities' geriausiai įvertinto darbo 
autoriui — atskirai studentui (ar nestudijuojančiam 19-30 m. 
amžiaus), atskirai moksleiviui (ar nesimokančiam iki 18 m. 
amžiaus) — bus paskirta 50 dolerių premija. Antrųjų vietų 
laimėtojai bus apdovanoti dviejų metų “Ateities” prenumera
ta. Premijos bus įteiktos “Ateities” jubiliejaus šventėje 1976 
m. spalio 16 d. Jaunimo centre, Chicagoje.
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