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APKLOJO ABU...

Stasys Yla

Sėdžiu obels pavėsy, 
ganau akimis 

Dievo karvutę, 
nukritusią 
kaip ašarą 

po kojų.

Nerangus vabalėlis 
kaip kūdikis 

ropojo nuo žolės 
ant žolės 

ir sustojo ties 
dulkinais 

mano batais.

O obelis lingavo, 
barstė žiedus, 

snigte snigo 
baltumėliu 

ir apklojo 
abu: 

mane 
ir vabalėlį
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Antai... -------h

ATEITININKIJA: Užsiangažavimo estafetė

Dvidešimtojo amžiaus pradžia. Pavergta lietuvių tauta 
buvo. Reikėjo organizuoti mokslus einančią lietuvių 
katalikų jaunuomenę. Tuo rūpesčiu pasidalinta 
Petrapilio seminarijoj... Laiškais jis paskleistas j 
keturias pasaulios puses. Žodžiu Jurgutis prikalbino 
Dovydaitį. Dovydaitis — Draugelį. Draugelis — 
Endziulaitį... Moksleiviai būrėsi Liepojoj, Kaune, Šiau
liuos, Telšiuos... Studentai Louvaine, Maskvoj. 
Pagaliau plačiau negu bet kas kitas tą rūpestį paskleidė 
Dovydaičio „Trys pamatiniai klausimai“ Ateitimi... 
Siekti Kristaus tikėjimu persunktos kultūros.

Iš lūpų į lūpas. Iš rankų į rankas... Iš širdies į 
širdį... Užsiangažavimo estafetė...

Prabėgo 70 spalvingų metų... Triumfuojančių, 
laisvę tautai atnešusių, ir tragiškų, laisvę vėl 
atėmusių... Tėvynė vėl po pavergėjo letena, žiauresne 
negu anuomet. Užsieny išsibarstę, kas tebesikuria, kas 
statosi, kas krauna. Gali pasirinkti tarp kasdieninių 
reikaliuką su protarpiniais smagumais ir rūpesčio (jei 
jaučiamo) dėl tėvynės laisvės ir tikėjimu nušviestos 
kultūros...

Estafetė nenutrūksta. Jei ji ir būtų apmirus, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika pažadintų. Ar pasi
tenkinti kur nors sau smagiai besusukama gūžta, 
metiniu sendraugių susirinkimu, socialinio klubelio 
veikla studentų draugovėj, vasaros stovykloj nesėk
mingais įrodinėjimais, jog, dainos žodžiais, „stu
dentas ne piemuo“, ar, priešingai, stipriai rūpintis 
pavergtos tėvynės laisve ir kultūra Kristaus tikėjimo 
šviesoj... Ir po 70 metų stovim kažkur tarp budinančio 
rūpesčio ir migdančios savinaudos lopšinės.

Užsiangažavimo estafetė tebesitęsia.

ŠEIMA: Kaip sugyventi

Kartais tamprus, o kartais trapus yra tas raištis, kuris 
riša vedusius. Kartais, rodos, nieko nereikia, kad jiedu 
gerai sugyventų, o kartais niekas nebegali jų po vienu 
stogu išlaikyti. Kol nėra per vėlu, vedybiniam sugy
venimui išlaikyti yra naudingi visokie patarimai, kad 
ir surašyti knygose. O tokių knygų šiuo laiku nemaža 
pasirodo (tik, gaila, ne lietuvių kalba; tačiau geriau 
gerti kad ir iš svetima kalba vadinamo šaltinio, negu 
likti ištroškusiu). Štai Šeimos metų proga keletas 
naujų amerikiečių knygų vedybinio sugyvenimo 
klausimais.

Pagal E. Ford ir S. England („Permanent Love: 
Practical Steps to a Lasting Relationship“, Pastovi 
meilė: praktiški žingsniai į išliekančius santykius; 
Winston Press, $4.95), vedybas labiausiai išsaugo užsi
angažavimas (todėl neužtenka gyventi „susimetus“) ir 
todėl svarbu daug kuo kartu dalintis ir kartu daryti, 
tačiau ir kiekvienam sudaryti galimybę asmeniškai
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ugdytis; be to, svarbu atvirai žodžiu išsikalbėti bei 
kartu abiems konfrontuoti įtampą.

Prof. D. H. Small atsakymą klausimui „Kaip tave 
turėčiau mylėti“ („How I Should Love You?“, Harper 
and Row, $7.95) atranda ne romantiškoj, bet besi- 
rūpinančioj meilėj. Romantiška meilė yra ne kas kita 
kaip „neurozė, besišaukianti neurozės“. Gi Naujajame 
Testamente pagrįsta besirūpinanti meilė yra kažkas, 
„ką mes išmokstam“ — kūrimas naujo gyvenimo sti
liaus, kuris atliepia į mūsų pačių giliausius poreikius.

N. Wright knygoj „The Pillars of Marriage“ 
(Vedybų stulpai, Regal Books, $3.95) žvelgia į vedybas 
kaip į vyro, žmonos ir Kristaus užsiangažavimą. Tos 
temos šviesoj autorius aprašo 5 būdus, kaip išrišti 
beatsirandančius konfliktus. Panašiu tonu J. Scanzoni 
(„Love and Negotiate: Creative Conflict in Marriage“, 
Mylėti ir derėtis: kūrybinis konfliktas vedybose, Word 
Books, $6.95) nurodo, kaip mylėti ir rišti konfliktus 
vedant derybas ir tuo keliu pasiekti abipusio viens 
kitam pasiaukojimo pasivedimo.

Prieš akis turėdamas šv. Rašte skelbiamas dva
sines vertybes, D. R. Leaman („Making Decisions: A 
Guide for Couples“, Sprendimų darymas: Nurodymai 
vedusiems, Herald Press, $2.95) išdėsto, kaip svars
tymuose pasiekti bendro sprendimo. Prof. D. J. Ludvig 
(„The Spirit of Your Marriage“, Jūsų vedybų dvasia, 
Augsburg Publishing House, $3.95) gretina šeimos 
dvasią su Šv. Dvasia, nurodo, kaip dvasią kelti ir ja 
dalintis. Pagaliau R. L. Mason ir C. L Jacobs knyga 
„How to Choose the Wrong Marriage Partner and Live 
Unhappily Ever After“ (Kaip išsirinkti nevykusį 
vedybinį partnerį ir visą laiką gyventi nelaimingai 
,ant visados*, J. Knox Press, $4.95) yra pavyzdys kaip 
naudojant humorą galima parašyti labai gerą ir prak
tišką knygą apie šeimos problemas.

Kiekviena suminėtų knygų, tik skirtingoj per
spektyvoj pabrėžia pasišventimo reikalą vedybiniame 
gyvenime. Kiekviena daugiau ar mažiau naudoja 
teologinį žvilgsnį bei psichologines žinias. Savo vedy
biniam žvilgsniui ir gyvenimui atšviežinti verta bet 
kurią iš jų paimti ir paskaityti.

AMERIKOJ: Yra ir kitokio jaunimo
Jau kelinti metai, kaip plačiu mastu vedami pasi
žymėjusių amerikiečių moksleivių apklausinėjimai. 
Toks paskutinis apklausinėjimas įvykdytas šiais 
metais, parinkus beveik kas dešimtą moksleivį iš 
355,000 pavardžių Švietimo Komunikacijos kompa
nijos leidžiamam sąraše „Who is Who Among 
American High School Students“ (šiame sąraše 
suminėti akademinėj, sportinėj ir visuomeninėj srity, 
laimėję premijas, stipendijas, rekomenduoti 
organizacijų ir kt.). Šių metų duomenys palyginami su 
ankstyvesnių metų.
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1976 m. pusė apklausinėtų moksleivių pasisakė, 
kad „religija turi svarbų vaidmenį jų gyvenime“. 
Šįmet tokių jau buvo trys ketvirčiai. Gausėja ir 
priklausančių organizuotai religijai: 1970 m. priklausė 
70%, 1976 — 76%) o 1980 — 86%. Didelė dauguma 
pageidauja tradicinių vedybų: 1976 — 77%, 1980 — 
85%.

Antra vertus, mariuanos naudojimas pasižymė
jusiuose moksleiviuose sumažėjo: 1970 — 10%, 1976 — 
25%; 1980 — 8%. Nedaug jų mariuaną naudotų, jei ji ir 
būtų leista įstatymais! 1970 — 21%, 1976 — 19%, o 1980 
- 11%.

Daug negerovių skelbiama apie amerikiečių 
jaunimą. Kartais pamirštama, kad Amerikoj yra ir 
kitokio jaunimo. Malonu atkreipti dėmesį, kad dau
gelis akademinėj, sportinėj ir visuomeninėj srity rink
tinių moksleivių gyvena teigiamomis vertybėmis.

MARIUANA: Kenksminga

JAV moksleivių tarpe kasdieninis mariuanos naudo
jimas per penkerius metus padvigubėjo. Dabar 11% 
visų moksleivių ją naudoja kasdien.

Daugelis jaunimo nelaiko mariuanos kenksminga. 
Kai kurie jų galvoja, kad jiems padeda mokytis. Iš 
tikro yra kitaip. Tyrimų rezultatai rodo, kad dažnas 
mariuanos naudojimas smegenims kliudo veikti, 
visam organizmui fiziškai funkcijonuoti; ypač kenkia 
plaučiams ir lyties sistemai.

Nežiūrint gausėjančių žinių apie kenksmingumą, 
mariunos naudojimas plečiasi, net paauglių, žemiau 14 
m. amžiaus, tarpe (tokių paauglių tarpe nuo 1973 iki 
1977 m. suareštavimai už mariuaną pakilo 15%; 
procentas būtų didesnis, bet daugelis pagautų tuoj pa
leidžiami). Mažamečiuose mariuana plečiasi, nes jie 
yra nelegaliai ją parduodančių lengvai apgaunamos 
aukos.

SAVIŽUDYBĖ: Kaip pralaimėjimas

Viena sunkiausių ir todėl labiausiai vengiamų temų 
yra savižudybė. Kai gyvenimas kunkuliuoja aplink, 
sunku ir koktu pagalvoti, kad kas nors pats nutraukia 
savo gyvybės stygą.

Ne vienas norim tą nemalonų reikalą nustumti 
nuo savo dėmesio „nesąmonės“ ar „mirtinos nuo
dėmės“ sąvokom. Pagal naujos knygos „Understan
ding Suicide“ autorių Coleman, „savižudybė yra kraš
tutinis, bet žmogiškas veiksmas — žmogaus, kuris, 
nors daugelį kartų kovojęs už savo gyvybę, spaudi
mams tapus tokiems dideliems, tamsaus debesies ir iš 
to sekančio nerealaus galvojimo bei sprendimo įtakoj 
slysteli save susinaikinti“.

Pagal šį savižudybės aptarimą, savižudys savy 
nebeatranda jėgos toliau nešti gyvenimo sunkumą, 
taigi save pralaimi. Tačiau yra kita medalio pusė. Tik 
toks žmogus apsisprendžia nusižudyti, kuris galvoja 
nebeturįs atramos kituose. Ir ta prasme kartu su jo 
pralaimėjimu eina ir aplink jį esančių žmonių pralai
mėjimas (žr. rašyt. J. Gliaudos novelę šiame Ateities 
numeryje).

Apie tūkstantis asmenų kasdien bando nusi
žudyti... Tai tūkstantis žmonijos pralaimėjimų kas
dien, žmogui nepakankamai besirūpinant kitu 
žmogumi.

SAVIŽUDYBĖ: Juodas debesis

Amerikiečių ir lietuvių spaudoj neseniai buvo pasi
rodžiusi žinia, kad Chicagoje nusižudė jaunas 
agronomas Vitoldas Samulevičius, į JAV-es patekęs iš 
Suvalkų trikampio lenkų-amerikiečių kultūrinių pasi
keitimų dėka. Jis pasimetė spręsdamas grįžti ar ne į 
kraštą, kur liko savieji. Kas, iš šalies žiūrint, atrodė 
nesunki problema, šiam vyrui pasidarė neišpainio
jama dilema. „Tamsaus debesies ir iš to sekančio nere
alaus galvojimo bei sprendimo įtakoj“ jis slystelėjo 
nusižudyti, tarsi geriau susinaikinti, negu apsispręsti 
už bet kurį gyvybę garantuojantį atvejį.

Gaila, kad nebuvo stiprios artimos kitų paramos ir 
kad jis pats nesugebėjo atsiremti į esamas pažintis.

Gaila jauno žmogaus.

PRIE CHICAGOS: Ateitininkų namai

Dabar, kai Chicagos ateitininkai jau turi savo namus, 
matos, kad jie veikia ir kaip trauka, ir kaip stūmiklis. 
Jie traukia, nes jaučiama, kad jų jaukumu galima 
pasinaudoti. Ir jie stumia namų organizatorius, jau
čiančius reikalą tuos namus užpildyti.

Namuose jau ruošiami studentų kandidatų, moks
leivių stovyklų globėjų kursai, šeimų ir moksleivių 
atsinaujinimo dienos; vykdoma kultūrinių parengimų 
programa, ruošiami susirinkimai ir kt.

Sumažėjusios yra viešos (gal ir privačios) abejonės 
tų namų būtinumu. Šios idėjos sumanytoja Elena 
Razmienė kitų pagalba planą įgyvendino. Namai vis 
labiau naudojami. Jei jie ir toliau liks trauka ir stū- 
miklius, ir jei tai įtakai vis daugiau kiti „pasiduos“, šie 
namai gali tikrai tapti nauju, ateitininkų veiklą gai
vinančiu centru.

Kęstutis Trimakas
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Pažiūrų lūžis pasiekia 
Lietuvą..,

Šįmet minime septyniasdešimt metų atei
tininkų įsikūrimo sukaktį. Ta proga spaus
diname kun. Stasio Ylos pirmųjų atei
tininkų žingsnių įžvalgų aprašymą iš jo 
moksleivių kursams paruošto ateitininkų 
pasaulėžiūros metmenų, pavadintų „Pažiū- 
rologija“.

PAŽIŪRŲ
LŪŽYJE
GIMSTA 
ATEITININKAI

STASYS YLA

Aš šaukiau: — Tikėjimo! Kurgi tu eini?
Ir palieki vieną, vieną betikėjimo!
Tokios vienos pievos ir šilai vieni...
Nuo nusileidimo iki užtekėjimo
Aš šaukiau: — Tikėjimo! Kur gi tu eini?

Jonas Aistis, „Kryžkelė“

Pažiūrų lūžis, vykęs Europoje, rusuose išaugino 
nihilizmą, lenkuose pozityvizmą. Nihilizmas rusuose 
pagimdė anarchistinę socialistų srovę, o lenkuose 
liberalų sąjūdį. Pirmieji buvo atkaklūs ateistai, antrie
ji daugiau Bažnyčios priešai, laisvamaniai. Abi šios 
srovės pasidarė stiprios prieš 1880 metus, kada mūsų 
studentai pradėjo lankyti vieno ir antro krašto uni
versitetus.
Kaip nihilizmas ir pozityvizmas pasiekė 
Lietuvą.

Lietuvoj lenkai ir rusai rungėsi dėl kultūrinės 
įtakos. Rusai po 1831 metų uždarė visas Lietuvos 
mokyklas — pradines ir vidurines, o 1844 ir Vilniaus 
universitetą, kuris buvo įsteigtas 1579 m. Vietoj to, 
rusai steigė vidurines ir valsčiaus mokyklas perdėm 
rusiškas, o universitetų niekur kitur neleido lankyti — 
tik Rusijoj. Tik dalis galėjo siekti Lenkijos. Minėtos 
srovės kaip tik ir reiškėsi per universitetus.

Kodėl lietuviai jomis susidomėjo? Rusų nihilistai 
ir socialistai kovojo prieš carą, o lietuviai jo nekentė 
dėl didelės priespaudos Lietuvoje. Lenkų pozityvistai 
skelbė: neužtenka patriotinės romantikos ir svajonių; 
reikia kovos, apšvietos, darbo! Tie dalykai taip pat 
žavėjo mūsų studentus.

Ligi to laiko Lietuvos švietimu ir tautiniu darbu 
rūpinosi beveik vieni kunigai. „Po Valančiaus, kuris 
šiam darbui vadovavo, iškilo „Anykščių Šilelio“ auto
rius Ant. Baranauskas, lietuvių kalbos žinovas, pagar
sėjęs tarp lingvistų pasaulyje. Su juo ieškojo ryšio ir 
sąmoningesni lietuviai studentai patriotai, tarp jų J. 
Basanavičius ir J. Šliupas. Baranauskas juos globojo, 
bet netrukus šiedu nuo jo nusigręžė.

Trys pirmieji naujovinių srovių atstovai.
Basanavičius buvo patriotas liberalas, didelis 

lenkų priešas dėl to rusų laikraštyje Novoje Vremia 
per 2 numerius rašė (1883) prieš krikščionybę Lietuvoj, 
kuri „atnešta iš lenkų“ sunaikinusi aukštą pago
niškąją Lietuvos kultūrą, o kunigai lenkinę Lietuvą. 
Jis įsteigė Aušrą ir ją perleido redaguoti Šliupui, o pats 
išvyko į Bulgariją. Šliupas Aušroj maišė savo patrio
tizmą su radikaliu socializmu ir ateizmu. Tai buvo 
rusiškų srovių pirmosios apraiškos. O iš lenkų pozi
tyvizmą pernešė medikas Vincas Kudirka. Su ten bai
gusiais draugais jis įsteigė (1870) Varpą. Aušra dėl 
Šliupo kaltės užgeso 1886 m. Po to Šliupas išvyko į 
Ameriką, kur tęsė socialistinę ir ateistinę veiklą tarp 
emigrantų.

Pirmosios kunigų ir pasauliečių reakcijos
I Basanavičiaus priekaištus pirmasis atsiliepė A. 

Baranauskas. Jis lenkų spaudoj paskelbė straipsnį
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„Ar katalikų Bažnyčia nutautino lietuvius?“ (Prie to 
klausimo 1913 m. grįžo Dovydaitis ir įrodė Basanavi
čiui, kad lietuvių pagonybė neturėjo savo išorinės kul
tūros — šventyklų nei statulų, tad nebuvo ko griauti).

Prieš Šliupo kryptį Aušroj pasisakė Kun. Silv. 
Gimžauskas, poetas ir knygnešys. Jis parašė 1886 
„Priešaušrį“ ir įspėjo: „Pradėję karą prieš Dievą ir 
tikybą, atnešime sau aimanas, nelaimę ir pražūtį“ (29 
p.). Tretysis reagavo daktaras Vine. Pietaris, „Algi
manto“ apysakos autorius.

Jis rašė laiške Šliupui: „Mūsų tauta labai dievota. 
Platinant joje bedievybę užgaunama jausmus beveik 
visos tautos. Mūsų krašte tikėjimo negali atskirti nuo 
lietuvystės ir vice versa“ (atspausta Apšvietoj 1895, N. 
14—15). Nors anksčiau suplanavo, bet metais vėliau už 
Varpą išleido Apžvalgą katalikams kun. Kaz. Pa
kalniškis — gabus publicistas, rašytojas. Apžvalga 
turėjo didesnį pasisekimą už Varpą. Ji ir prieš rusus 
kovojo atkakliau. Apžvalga vėliau pakeitė kun. Tumo, 
rašytojo, pradėtas leist Tėvynės Sargas. Lietuvos 
slaptoji spauda išsiskyrė į du pasaulėžiūrinius frontus.

Lit:
S. Senkonis, Lietuvių kairiųjų partijų užuomazga 

ir pasaulėžiūriniai pagrindai, Tėv. Sargas, 1952, N. 2.

Nihilizmo banga pagauna jaunimą
Minėjome tris naujovinių srovių vadus. Praktiškai 

liko du įtakingiausi — Šliupas ir Kudirka. Šliupo įtaka 
pasirodė didesnė ir veiksmingesnė. Jis ėjo į jaunimą ir 
jį panaudojo konkretiems veiksmams.

Anarchistinės apraiškos suvalkiečiuose
„Anykščių Šilelio“ autorius, gynęs katalikybės 

vaidmenį Lietuvoj, po metų buvo konsekruojamas 
vyskupu. Tada Šliupas sukurstė Garliavos (prie 
Kauno) jaunimą, kad naujam vyskupui pasiųstų 
„kryžių su visokiom bjaurybėm“. Kryžius buvo 
padarytas iš sudžiovinto griežčio su batų tepalo 
dėžutės dangteliu ir tokiu įrašu: „Už platinimą pola- 
čyznos ir gęsinimą lietuvybės“. Šliupui, kaip ir Basa
navičiui, katalikybė buvo tolygi lenkybei (taip galvojo 
ir rusai), o jos griovimas — lietuvybės gelbėjimas.

Šį įvykį aprašė ir patį vyskupą Baranauską piktai 
nupeikė Šliupas savo knygoj „Lietuviškieji raštai ir 
raštininkai“, išleistoj Tilžėje (1890, 82). Kitoj Suval
kijos vietoje — Keturvalakiuose, susibūrė „Jono 
vaikai“ arba Jonvaikiai (Šliupas buvo Jonas). Apie jų 
veiklą Aušra rašė (1884, N. 10—11, 382). Šios brolijos 
pasekėjai nepripažįsta Dievo buvimo, atmeta bažny
čią, ar ji bus katalikiška ar liuteriška, ar kalviniška — 
su jos įmoniais ir kunigais, atmeta sąryšį tikėjimo su 
dora, juokiasi iš žmogiškosios dvasios nemarumo ir iš 

prisikėlimo iš numirusiųjų. Žodžiu sakant, toji brolija 
yra netikėjimo arba betikystės brolija. Savo pažiū
romis ji susiartina su šių dienų medžiagininkais (mate
rialistais, Y)... Apgailėtina tačiau, kad Jono vaikai 
„dažnai nuskriaudžia artimą turto atžvilgiu, o kartais 
nesibijo ir jo nužudyti... (be to) yra labai pasileidę“.

Anarchizmo plėtra į kitas Lietuvos sritis
Iš Suvalkijos anarchistinis ateizmas plėtėsi į kitas 

Lietuvos sritis. Per 20 metų (1884—1904) buvo žalojami 
pakelių kryžiai, koplytėlės, badomos akys šventie
siems namų paveiksluose. Tai daryti, o kai ateisiąs 
revoliucijos metas naikinti bažnyčias, karti kunigus 
ragino Šliupo paruošta ir Tilžėj išleista brošiūra 
„Dievas dangus ir pragaras“. Kitos ateistinės jo 
knygos pasiekdavo Lietuvą iš Amerikos.

1905—1906 metais prasidėjo rusų socialistų 
sukelta revoliucija, kurios didžiausi vykdytojai 
Lietuvoje buvo prieš tai pasireiškę lietuviškieji anar
chistai. Dabar jie vykdė terorą ir žudymus ne tik prieš 
rusų valdininkus, bet ir prieš savus žmones. Žmonės 
buvo įbauginti ir sukrėsti. Visa tai aprašė J. Dobilas 
savo romane „Blūdas“.

Nuo 1904 m. buvo grąžinta lietuviams spauda, 
kurią per 40 metų rusai buvo draudę. Pradėjo eiti 
socialistų ir liberalų laikraščiai, šalia katalikiškųjų. 
Nors revoliucija buvo numalšinta, bet vyko mūsų tau
toje dvasinė revoliucija. Atskiri įvykiai, kaip ir prieš 
tai, kartojosi. Kova prieš religiją, tradicijas, kunigų 
puolimas vyko toliau.

1908 m. Marijampolės gimnazijoj keletas moks
leivių parsinešė šventvagiškai komuniją į namus ir ją 
badė peiliukais: tikrinio, ar tekės iš jos kraujas. Tas 
dalykas iškilo viešumon, ir socialistų bei liberalų 
spauda teisino, girdi, jie tai darė iš mokslinio žingei
dumo. A. Jakštas atsakė: Ne su peiliukais, o bent su 
protukais reikėjo moksliškai tyrinėti, eucharistinę 
Kristaus paslaptį. Panašūs įvykiai, pasikartojo ir 
Telšių gimnazijoj.

Lit.:
J. Daulius, Laisvamanybė Lietuvoje, 1936.
St. Yla, Dievas Sutemose 1964.

Jaunimo laikraščiai ir sambūriai
Pozityvistų frontą po V. Kudirkos perėmė 

vadovauti dr. Juozas Bagdonas ir Povilas Višinskis, o 
socialistinį — Domosevičius ir Moravskis. Pastarieji 
anksčiau susiorganizavo į politinę partiją, o po spau
dos atgavimo leido Naująją Gadynę. Pirmieji įkūrė 
Demokratų partiją 1902, o savo laikraščius leido šiuos: 
Lietuvos Ūkininką (nuo 1905), ir Lietuvos Žinias (nuo 
1906). Katalikai 1906 įsteigė liaudžiai Šaltinį, „Nedel- 
dienio Skaitymus“, o inteligentams 1907 Draugiją ir 
1908 Vadovą. Vyresniųjų pasiskirstymas į tris grupes, 
netrukus atsiliepė ir jaunimui.

174

8



Kairiojo fronto jaunimo laikraščiai ir sam
būriai

Po 1905—1906 metų revoliucijos Lietuvos 
socialistai buvo rusų labiausiai užgniaužti. Vieni 
pateko į kalėjimus, kiti vienas po kito persisvėrė į 
bolševikų - komunistų pusę. Jau pirmoje rusų socia
listų konferencijoje 1903 metais Londone, kur Leninas 
ir bolševikai laimėjo persvarą, vienas lietuvių socia
listų buvo dalyvavęs atstovu ar stebėtoju. Žodžiu, 
slaptai kūrėsi naujas revoliucinis frontas Lietuvoj, 
kontroliuojamas rusiškųjų komunistų. Kurį laiką jie 
buvo, kaip minėta, pristabdyti. Tad pirmieji metėsi 
jaunimą organizuoti pozityvistai.

Prie Lietuvos Ūkininko jie pradėjo leisti (1910) 
Jaunimą ir iš to kūrėsi jaunimiečių sąjūdis su šūkiu 
Svieskis ir šviesk! Tai buvo kaimo jaunimo sąjūdis. O 
moksleiviams ir studentams prie Lietuvos žinių 
pradėta leisti (1910) Aušrinė. Iš to kilo aušriečių 
sambūriai mokyklose.

Naujas laikraštis Jaunimas (1911—1914) buvo lei
džiamas rašytojo Vydūno Tilžėje ir jis buvo pla
tinamas Lietuvoj. Per šį laikraštį Vydūnas skelbė savo 
teosofiją, o kartu nevengė paliesti katalikų religijos, 
Bažnyčios, šv. Rašto — kartais panašiu būdu, kaip 
pozityvistų Jaunimas ir Aušrinė.

Emigracijoj, Amerikoj, 1914—1916 m. buvo 
leidžiamas jaunimui liberalinės tautinės krypties laik
raštis Chicagoje Jaunimo Lietuva.

Kaipgi su katalikų jaunimo sambūriais?
Kairieji save vadino pirmeiviais (progresistais) ir 

daugiau veikė politiškai. Katalikai savo partijos 
nekūrė. Bet jie kūrė švietimo draugijas Saulę, Rytą, 
Žiburį, ir steigė mokyklas, įkūrė šv. Kazimiero knygų 
leidyklą Blaivybės, Moterų, Darbininkų, Tarnaičių 
Draugijas net kooperatyvinę ūkininkų draugiją Žagrė. 
Kairieji šnekėjo apie progresą, o katalikai jį vykdė (A. 
Smetonos žodžiai). O kaip gi su jaunimu?

Jau 1908 m. Vadove kun. dr. J. Totoraitis, baigęs 
studijas Šveicarijoj, parašė ilgą straipsnį Katalikiški 
jaunimo susivienijimai. Prieš metus lietuvis socio
logas, Petrapilio akademijos prof. Jurgis Matulaitis 
skatino organizuoti jaunimą , busimuosius kunigus. 
Taip 1908 m. vasarą keturi Petrapilio akademikai, 
susirinkę Kaune, paruošė pirmuosius katalikų jau
nimo org-jos įstatus ir juos užgyrė Draugijos redak
torius A. Jakštas. Nuo tada ir prasidėjo katalikų sam- 
būrėliai gimnazijose. O studentai katalikai 1909 m. 
Belgijos Louvaino univ-te sudarė pirmąją Katalikų 
moksleivių valdybą, kurią netrukus perdavė Dovydai
čiui Maskvoje. 1911 m'etais buvo išleistas šio sąjūdžio 
mėnesinis žurnalas Ateitis ir nuo to laiko prieš 2 metus 
pradėtas sąjūdis ėmė vadintis ateitininkai, 1912 m. 
Moksleivių ir 1913 Lietuvos Vyčių organizacijos.

Jakštas — pirmasis integralistas Lietuvoj

Draugijos redaktorius A. Jakštas pirmasis užgyrė 
1908 m. katalikų jaunimo įstatų projektą, o 1911 m. 
priglaudė prie Draugijos ir toliau globojo Ateitį. Jakš
tas parengė klimatą ateitininkams atsirasti ir įsi
jungti į jo pradėtą darbą. Jis buvo ir stipriausias stul
pas, kurio negalėjo įveikti naujovinės srovės bei jų 
pabiros pasaulėžiūros.

Kas gi buvo Jakštas-Dambrauskas?
Jakštas buvo pirmasis didžiausias lietuvis 

intelektualas, vysk. Ant. Baranausko mokinys. Visuo
meninėj plotmėj vienas tautinio kelio grindėjų. Tau
tinio atgimimo kovoj statomas greta Basanavičiaus ir 
Kudirkos. Katalikų visuomeninės minties vystyme jis 
yra pirmasis po Valančiaus. Kaip Valančius telkė 
lietuvius katalikus į švietimo, blaivinimo ir tautinės 
kovos barus, taip Jakštas ryškino principus, taktiką ir 
metodiką kultūrinėj, visuomeninėj ir tautinėj katalikų 
veikloj.

Jis ruošėsi būti matematiku ir metus studijavo Pet
rapilyje. Tapęs kunigu, neužmetė tiksliųjų mokslų. 
Buvo stiprus filosofas ir teologas, be to, poetas ir kri
tikas. Jo išsimokslinimas buvo universalus. Būdamas 
plačių pažiūrų, jis ir pradėjo kovą prieš bet kokį pažiū
rų siaurumą Lietuvoj — iš kurios pusės jis bepasi
reikštų.

Vietoj siaurų pažiūrų — visožvalga

Jau 1907 metais Jakštas paskelbė Draugijoje tokią 
sintetinių integralinių pažiūrų formulę, išreikštą 
matematiškai:

X-R+F+S. Ką gi tai reiškė? X pagal jį tai toji viso
žvalga (integrali pasaulėžiūra), kuri susidaro iš R — 
religijos, F — filosofijos ir S — tiksliųjų mokslų 
(Science).

Jis rašė, kad didelis protas ne visada yra platus 
protas. Proto didumas kartais esąs sujungtas su keis
čiausiu proto siaurumu. Kodėl? Didelis, bet siauras 
protas domisi tik viena tiesos dalele ir tik jos pagalba 
stengiasi visa kita išaiškinti. Jakštas duoda tokius 
konkrečius pavyzdžius. Darvinui rodėsi visa tiesa 
glūdinti evoliuciniame transformizme, Flamarionui — 
vien astronomijoj, Tolstojui — jo savotiškai suprastoj 
Evangelijoj, Leninui — elementariniame mate
rializme. Šie mintytojai buvę tik pusiau mintytojai. 
Plačių pažiūrų mąstytojai stengiasi ne dalelę, o viską 
suprasti ir išaiškinti — ieško pilnutinės mokslų 
sintezės. Tokią sintezę Jakštas ir siūlo iš trijų mokslo 
sakų, kuri vestų į visožvalgą.

Iš kur kyla disintegracija?
Jakštas įspėja: kas remia tik religija, atsidurs
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misticizme, panteizme ar tradicionalizme. Kas ribosis 
tik filosofija, tas greičiausiai neis į racionalizmą, idea
lizmą, kriticizmą. Kas pasiklaus tik science, tam bus 
neišvengiama pasukt į scientizmą, monizmą mate
rializmą. Neužtenka derinti ir dviejų sačių. Kas derina 
tik religiją ir filosofiją, gali pasukti į teosofiją, spiri
tizmą. Kas derins tik religiją su Science, gali pakrypti į 
okultizmą, gnosticizmą, kabalą. Kas pasiliks tik prie 
filosofijos ir Science, gali atsidurti pozitivizme, socia
lizme, komunizme. Kam religija, filosofija ir mokslai 
nieko nesako — to kelias į nihilistus, skeptikus, 
agnostikus.

Jakštas buvo tikrasis mokytojas dviejų didžiųjų 
at-kų vadų: Dovydaičio ir Šalkauskio. Pirmajam 
perdavė savo plotį, o antrajam savo gylį. Prieš tap
damas at-kų vadu ir paruošdamas garsiąją dekla
raciją, Dovydaitis jau buvo išėjęs Jakšto mokyklą 
Draugijoj.

Dovydaičio deklaracija: ateitininkų charta 
magna

Dovydaitis nuo 1909 metų įsijungė į katalikų jau
nimo sąjūdį, o nuo 1910 m. perėmė vadovauti Katalikų 
Moksleivių (Studentų) sąjungą. Tiek moksleiviai, tiek 
studentai dar neturėjo ryškesnės krypties, ir tą kryptį 
turėjo išryškinti ruošiamas leisti naujas laikraštis 
Ateitis.

Trys pamatiniai (pagrindiniai) klausimai
Pirmasis Ateities numeris (1911, vasario mėn.) pa

skelbė šio sąjūdžio deklaraciją, paruoštą Dovydaičio ir 
pavadintą „Trys pamatiniai klausimai“. Tie trys klau
simai buvo: kas mes esame, kas aplink save matome ir 
ko siekiame? Du pirmieji klausimai buvo skirti pasau
lėžiūriniam piūviui įvertinti naujovines pasaulėžiūras, 
o tretysis pabrėžti pasaulėžiūrinį atnaujinimą.

Atsakymai, kuriuos deklaracija pateikė, tiesiogiai 
buvo kreipiami į ateitininkus, bet jų reikšmė buvo 
žymiai platesnė. Pirmame klausime (kas esame) Dovy
daitis pasisako už teizmą, krikščionybę bei kata
likybę. Antrajame klausime (ką matome aplink save) 
atsiriboja nuo ateistinės kultūros krypties kuri neturi 
atramos moksle ir neša grėsmingą anarchiją sociali
niame ir doriniame gyvenime. Trečiame klausime (ko 
siekiam) jis pabrėžia reikalą, priėmus kartą krikščio
nybės pagrindą, gyventi krikščioniškai ir visą 
gyvenimą atnaujinti Kristuje.

Kuo buvo svarbi dovydaitinė deklaracija?
Deklaracija atsiribojo vertybes, vienas iškėlė ir 

suvedė į savo centrą, kitas atmetė. Toks vertybių atri
bojimas buvo esmiškai reikalingas ypač tame gal
vojimo chaose, kuris jau buvo palietęs besimokantį 
jaunimą. Jis buvo ir psichologiškai veiksmingas, nes 

krikščioniški įsitikinimai buvo ujami, puolami, išjuo
kiami. Tai gniuždė jaunų žmonių tikėjimą.

Naujovinių srovių kova, kaip rašė A. Smetona, 
praktiškai buvo nukreipta prieš religiją. Lietuvių dau
gumas buvo katalikai, tad kovota de fakto prieš 
katalikybę. Smetona tai rašė, atsiliepdamas į Dovy
daičio deklaraciją. Ir jis toliau sako: „Iš jų (katalikų) 
pusės ir kilo reakcija prieš materializmo srovę mūsų 
visuomenėje. Jų akyse religija tai nėra koks iš metų 
išėjęs pinigas, kurio vertė matuojama vien praeities 
saiku. Religija tai gyvas dalykas, gyvas šaltinis, ji net 
sau tikslas, kaip visuomet buvo, yra ir bus“ (Viltis 
1911, N. 39).

Su deklaracija prasidėjo kultūrinė kova

Deklaracija atribojo ne tik vertybes, bet ir žmones. 
Faktiškai tą atribojimą buvo padariusi materialistinė- 
nihilistinė pasaulėžiūra, bet ligi tol nebuvo ryškaus 
antrojo polio. Nebuvo drąsos nei ryžto eiti atviron 
kovon prieš nihilistus. Tik po deklaracijos katalikų 
jaunimo sąjūdis atsistojo ant kojų. Sąjūdis gaivališkai 
augo skaičiumi ir dvasia. Jis darėsi viešojo lietuvių 
gyvenimo veiksnių naujos kultūrinėse dinamikos bei 
kovos iššūkiu.

Dovydaitis redagavo Ateitį 4 metus ligi I didžiojo 
karo ir padarė ją dėmesio vertu žurnalu. Šalia to, jis 
organizavo moksleivių at-kų vienetus, šaukė jų konfe
rencijas. Jis persisvėrė nuo studentų pas moksleivius.

Lit:
M. Vaitkus, Pirmieji Ateities gimdytojai, Ateitis, 

1955, N. 9
Tėv. Sargas Ateitininkijos Genoze 1948 N. 4

A teitininkai jaudina kairiuosius ir 
dešiniuosius

Po Dovydaičio deklaracijos at-kų dinamika pasi
darė tokia gyva ir akivaizdi, kad dėl to ėmė jaudintis 
vadinamieji „pirmeiviai“ ir jų jaunimo sąjūdžiai. Iš jų 
kilo pirmosios reakcijos. Jie norėjo pritrenkti at-kus 
savo senais argumentais: katalikybė esanti pažangos 
stabdis, ji konservatyvi, atsilikusi: šviesus žmogus 
negalįs lenktis Dievui. Į tai atsakė Dovydaitis straips
niu „Katalikybė, konservaty vizmas, ir pažanga“ 
(Ateitis 1913, N. 8—9). Labiau nelaukta reakcija buvo 
iš viltininkų.

Ateitininkai skaldo tautos vienybę!
Vilties redaktorius A. Smetona buvo pagyręs at

kus, kad jie religiją iškėlė, kaip visuotinę vertybę, 
kurią gniuždo materializmas. Bet į trečiuosius metus 
po deklaracijos Viltyje ėmė pulti at-kus artimas Sme
tonos bendradarbis J. Kubilius. Jis pakaltino at-kus, 
kad jie daugiau rūpinasi katalikybės dogmomis, o ne
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visuomenine dora ir daugiau kalba apie katalikybę, 
negu ja gyvena. Būti kataliku, pagal Kubilių, užtenka 
dviejų dorybių teisingumo ir gailestingumo. Jei at-kai 
taip suprastų savo katalikiškumą, tada mažiau 
pažeistų tautinę vienybę: neatstumtų nuo savęs prog- 
resistų (kairiųjų).

Tuo metu viltininkai (tarp jų ir Smetona) ieškojo 
tilto tarp kairiųjų ir katalikų. Buvo progresistų nesu
kalbamų, bet buvo ir tokių, kurie baidėsi viešo kata
likų vardo, bet nekovojo prieš religiją. Dėl to vil
tininkai galvojo: su tokiais galėtų rasti kalbą ir at-kai, 
jei tik jie per daug savo katalikiškumo nepabrėžtų 
viešajame gyvenime. At-kai esą būtų didesni kata
likai, jei neapaštalautų tarp kitų ir nekalbėtų apie 
konfesinius katalikų reikalus. Kubilius skyrė du 
katalikų tipus: tie, kurie siekia krikščioniškos doros 
idealo, ir tie, kurie rūpinasi daugiau bažny
tiniais dalykais. Pirmi esą dvasios katalikai, antri — 
formos, ir prie pastarųjų jis priskyrė at-kus.

Kubilius palietė ne tik ateitininkus. Jo straipsniai 
užkliudė ir katalikiškos veiklos principus bei kryptį. Jo 
mintis buvo ta: Atsisakykite vardo (katalikiško), būkit 
sau širdyje katalikais — gyvenimas tegu eina tik „tau
tinėj dvasioj“, kaip tai pradėjo progresistai su Aušra ir 
Varpu.

At-kai atsako: neskaldom, o jungiam 
tautybę su katalikybe

Dėl to atsiliepė visa eilė at-kų ir kitų katalikų pub
licistų. Dovydaitis savo atsakymą nusiuntė į Viltį, bet 
ši nepriėmė. Jo atsakymas buvo įdėtas Ateityje (1913 
N. 4). Bet viltis atspaude L. Bistro atsakymą (1913 N. 
33). Šaltinyje rašė tais klausimais Vyt. Endziulaitis 
(1930, N. 30). O Draugijoje visą eilę straipsnių 
(atsakymų Kubiliui) paskelbė tais metais A. Jakštas. 
Vadove rašė Myk. Vaitkus ir Just. Staugaitis. Redak
cijų vardu reagavo Rygos Garsas ir kauniškė 
Vienybė. Žodžiu, dėl at-kų iškilo didelis sujudimas. 
Kodėl? Bandyta išsiaiškinti, ko gi siekia šis sąjūdis: ar 
tik demonstruoti katalikybę, tik mestis į kovą prieš 
nihilizmą? Ar jiems nerūpi tautos vienybė? Pagaliau, 
kas gi yra katalikybė: ar tik dora, be tiesos ir 
malonės? Jei ją priimti, tai su visais elementais. Jei ją 
gyvent, tai kam slėpt nuo viešumos. At-kai siekė 
pilnutinės katalikybės su visom vertybėm ir visame 
gyvenime. At-kai rašė, nenorim būti miscicistais, kurie 
laukia, kad Dievas viską padarytų už mus. Nesiekiam 
būti tik prometeistai, kad žmogų ar progresą 
iškeltume aukščiau Dievo. Mes norim derint Dievo ir 
žmogaus veikimą: siekiam viską atnaujint Kristuje 
Dievažmogyje.

Kai kurie viltininkai buvo atėję iš varpininkų- 
pozitivistų ir kurį laiką gražiai dirbo su katalikais. Po 
šių polemikų, jie sukūrė savo srovę tautininkų (konser- 
vatistų) ir ėmė leisti Varpą.

Šalkauskis: tautai reikia dvasinės jungties
Šalkauskis baigė teisių studijas Maskvoje pana

šiu laiku kaip ir Dovydaitis. Jis žinojo, kad kuriasi 
naujas katalikų studentų ir moksleivių sąjūdis, bet 
neturėjo progos į jį įsijungti. Jis dalyvavo rusų krikš
čionių atgimimo sąjūdyje, kuriam vadovavo garsusis 
filosofas Slovjovas. Paskui jis išvyko į Rusijos Aziją 
slaugyti brolio džiovininko ir dirbti. Bet jį domino reli
gijos ir kultūros derinio problema. Tik nuo 1916 m. 
persikėlė į Šveicariją ir pradėjo filosofijos studijas. 
Tada susidomėjo mūsų tautos kultūrinių atgimimu. Jis 
ėjo prie klausimo iš toliau, liesdamas tolimesnę mūsų 
istorijos raidą.
Kas žlugdė mūsų kultūrą — ar ne dvasinis 
suskilimas?

Po pirmojo didžiausio dvasinio tautos lūžio 15—16 
amžiuje, reformacijos laikotarpiu (kartu įsiterpė ir 
vokiškasis humanizmas), o dabar nuo 19 a. pabaigos 
ligi 20 a. pradžios vyko antrasis didžiausias lūžis. 
Tada buvo daugiau religinis, dabar pasaulėžiūrinis, 
bet abu turėjo panašumą. Tada vertybės buvo skal
domos vienaip, dabar kitaip. Tada ir dabar tą lūžį 
išgyveno ne liaudis, o mūsų šviesuomenė. Kas gi su ja 
yra: ar ji neturi sintezės bei integracijos pajautimo, ar 
tik duodasi stipriai paveikiama įtakų iš šalies?

Šalkauskiui neatrodė, kad mūsų tautai stigtų sinte
tinio pajautimo. Tik jis matė joje vieną būdingą bruo
žą — reaktingumą. Tauta, kaip rodo praeitis, veikė ne 
tiek iš savęs, kiek reaguodama į kitų veiksmą, ypač jai 
primetama iš šalies. Į vieną kraštutinumą, mūsų tau
ta atsakydavo kitu kraštutinumu. Šiuo atsakymu ji 
ieškojusi balanso ir taip per laiką susirasdavusi 
sintetinį kelią.

Kaip suderinti tautos protą ir tautos in
stinktą?

Šalkauskis primena ir dvi priešybines jėgas, 
kurios veikusios ir veikiančios tautoje — instinktą ir 
protą. Protas yra tiesioginės veiklos vadovas, instink
tas — netiesioginės. Tautos instinktą atitinka liaudis, 
o protą — šviesuomenė. Protas ir instinktas turėtų 
susiderinti, bet mūsų tautos atveju tos dvi galios išsi
skirdavo. Tuo būdu buvusi išjungta sveika įtampa, 
kuri ugdo kultūros pažangą. Tas išsiskyrimas sužlug
dęs mūsų tautos kultūros normalų brendimą. Atsisky
rimas nuo liaudies (nuo sveiko instinkto) buvęs 
nelaimingas, dėl to dabar reikia šviesuomenei grįžti į 
liaudį ir derinti tuos du elementus.

Minties ir gyvenimo derinys krikščioniš
kame humanizme

Iš to kilo Šalkauskiui kito derinio problema. Tau
tos protas kuria mintis — idėjas, bet jos teoretiškos. O
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tautos instinktas kuria gyvenimą, kuris yra prak
tiškas. Kaip protas negali prieštarauti sveikam 
instinktui, taip ir mintis gyvenimui, teorija praktikai. 
Tuos dalykus reikia derinti, atseit — derinti idealizmą 
su realizmu. Gyvenimas negali būti irracionalus: jis 
turi vadovautis tiesa. Mintis negali būti abstrakti: ji 
turi tapti gyvenimiška. Tobuliausią minties ir 
gyvenimo derinį Šalkauskis randa Kristaus asmenyje. 
„Kristaus asmenyje nėra jokio priešingumo tarp 
gyvenimo ir minties!“

Trečią derinį, Šalkauskis primena — tarp tautos ir 
krikščionybės. Krikščionybė atskleidžia tautai tiesos 
lobį — visuotinį, sukrautą visais amžiais ir visų tau
tų, o svarbiausia atneštą Kristaus. Bet kiekviena 
tauta atneša krikščionybėn ir savų pradų, savos 
dvasios“. Pagrindinė moderniosios civilizacijos klaida 
buvo ta, kad tikro žmoniškumo ieškojo laicizme ir 
sekularizacijoje... Tikrasis žmoniškumas slypi krikš
čioniškame ideale“ (T. Kelias, 1938, N. 2, 119).

Lit: St. Šalkauskis, Krikščioniškasis visuomenės 
idealas, Romuva, 1921, N 1.

Romuvos kūrėjas — ateitininkų ideologas

Šalkauskis buvo pirmasis mūsų kultūros filosofas. 
Jis parašė „Kultūros filosofijos metmenis“ (1926). Kaip 
minėjom, jis siekė Lietuvai perduoti aukštą kultūros 
idealą ir tam reikalui planavo išugdyti kultūrinę 
aristokratiją. Dėl to, jau būdamas Šveicarijoj, pasi
ruošė kurti Romuvos Sąjūdį. Romuva — derinys krikš
čioniškos Romos ir senovinės mitologinės Lietuvių 
šventovės Romuvos.

Kiti Šalkauskio deriniai, numatyti Romu
vos sąjūdžiui

Romuvos žurnale (1921—22) jis pateikė pirmuo
sius savo kultūros filosofijos metmetnis. Žmogaus 
prigimtis turinti tris galias: protą, valią ir jausmus. 
Šios galios atitinka trim kultūros šakom: protas žinijai 
(mokslui), valia dorovei, jausmas dailei, menui. Pana
šiai tos žmogaus galios atitinka ir trim religinėm (die
viškom) dorybėm: protas tikėjimui, valia vilčiai, 
jausmas meilei. Kultūrinės vertybės turinčios būt deri
namos su religijos vertybėmis: Žinija atitinka religinę 
tiesą (dogmos), dorovę — religinė dorinė tvarka ir dailę 
(meną) — liturgiją.

Taigi, esančios trys plotmės: prigimtinė, kultūrinė 
ir religinė. Prigimtis yra žmogaus veikimo pagrindas, 
kultūra yra priemonė, o religija tikslas. Su viena 
kultūra žmogus pasiektų tik prigimtinių tikslų. Religi
ja duoda kultūrai aukščiausią normą ir idealą. Religija 
suteikia prasmę prigimčiai ir naują reikšmę kultūrai, 
„įdvasinta kultūra tašo prigimtį ir ruošia ją tarnauti 
malonės tikslams“ (Romuva, 1921, N. 1).

Kitas jo planas buvo suderint Rytų ir Vakarų kul

tūras ir tai pritaikyti Lietuvai. Lietuva esanti geogra
fiškai tarp Rytų ir Vakarų, Rytų ir Vakarų kultūros 
turi ryškių priešybių. (Plačiau apie tai buvo nagrinėta 
akciologijos kurse. Rytai, pagal Šalkauskį, atstovauja 
intuiciją, vaizdingumą, kontempliaciją, o Vakarai 
racionalumą, valingumą, akciją. Rytiečiai daugiau 
pergyvena, o vakariečiai daugiau tyrinėja. Rytų gyve
nimas nešamas gaivalingumo, o vakariečių sąmo
ningai organizuojamas. Kokia gi buvo galutinė Šal
kauskio mintis? Derinti Lietuvoj ir lietuvių gyvenime 
tas priešybes, kurias išskiria Ryktai ir Vakarai.
Savo koncepcijas Šalkauskis perkelia į at-kų 
ideologiją

Šalkauskio derinių koncepcija ir visa kultūros filo
sofija patiko A. Jakštui, tik jis iškėlė klausimą, kas 
visa tai realizuos: kur Šalkauskis gaus talkininkų? Jis 
pasiūlė Šalkauskiui perkelti romuviečių sąjūdį pas at
kus, čia atnešti savo idėjas ir perduoti at-kams tą 
misiją, kurią jis numatė savo tautai. Tai Jakštas 
parašė Draugijos žurnale 1923 metais. Šalkauskis 
paklausė, ir jau 1924 metais atėjo pas at-kus, o 1925 
metų kongrese pateikė pirmuosius at-kų ideologijos 
metmenis. Po 2 metų Palangos konferencijai jis 
pateikė naują sutrumpintą at-kų principų ir pareigų 
redakciją. Nuo 1927, tapęs At-kų Federacijos vadu, 
rašė įvairiais at-kų klausimais ir pagaliau 1933 m. 
išleido stambų veikalą „Ateitininkų ideologija“.

Lit:
J. Eretas, Stasys Šalkauskis (Monografija) 1960
J. Girnius, St. Šalkauskis, LEXXIX, 321—25
St. Yla, Priešybių derintojas St. Šalkauskis, Aidai, 

1959,N. 8.

Kuo ideologija skiriasi nuo pasaulėžiūros?
Kodėl Šalkauskis kūrė at-kams ideologiją? Jam 

rūpėjo, ,„kad ateitininkų veikimas niekados nebūtų be 
idėjinio pagrindo“. („At-kų ideologija“, 234). Bet ar to 
pagrindo neduoda integrali — visuotinė pasaulėžiūra? 
Kuo gi iš tikro ideologija skiriasi nuo pasaulėžiūros? 
Daugelis žmonių lygiomis vartoja ir pasaulėžiūrą ir 
ideologiją. Ir turi pagrindo maišyti, nes skirtumai yra 
labai ploni, tik inteligentingam žmogui pastebimi.

Viena ir antra apima tam tikrą pažiūrų ir idėjų 
visumą. Viena ir kita liečia ne tik žmogaus galvojimą, 
bet ir gyvenimą, praktinį veikimą bei elgimąsi. Tačiau 
skirtumai yra šie:

1. Ideologija mažiau plati, kaip pasaulėžiūra, nes 
atrenka iš tos platumos tam tikras būtinesnes idėjas 
bei pažiūras ir jas labiau suglaudina, surikiuoja bei 
susistemina.

2. Ideologija sujungia tam tikrą grupę žmonių ir 
jiem labiau akcentuoja kai kurias idėjas, stipriau ir 
ryškiau jas perduoda. Ideologija yra, sakytume, labiau 
socialinio reikalo dalykas (visiems už ką nors panašiai
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apsispręsti), o pasaulėžiūra yra labiau asmeniškas 
dalykas, liečiąs kiekvieną asmenį atskirai.

3. Ideologija yra pasaulėžiūros konkretizavimas 
tam tikram sąjūdžiui, laiko ir vietos uždaviniams.

Kuo at-kų ideologija skiriasi nuo krikš. 
pasaulėžiūros ?

Pats Šalkauskis at-kų ideologiją laikė „sudėtingos 
krikščioniškos pasaulėžiūros pritaikymu mokslą ei
nančios lietuvių katalikų jaunuomenės gyvenimui ir 
veikimui“.

Ideologija tad yra lyg tam tikra pasaulėžiūrinių 
pradmenų rinktinė, idėjinė, veiklos programa, arba 
tam tikrų idėjų bei idealų išpažnimas, pabrėžimas ir 
ryškesnis pritaikymas.

At-kų ideologija neapima visos krikščioniškosios 
pasaulėžiūros. Bet ji įpareigoja tą pasaulėžiūrą pažin
ti. Ideologija labiau išryškina ir pagilina tuos atrink
tuosius klausimus bei tas idėjas, kurios faktiškai 
paimtos iš tos pačios pasaulėžiūros.

Kiekviena ideologija suveda pagrindinius momen
tus į tam tikrus principus bei pareigas. Tokių principų 
at-kų ideologija turi penketą, ir jie yra labai plačios 
apimties, nes liečia šeiminį ir tautinį, visuomeninį ir 
kultūrinį, intelektualinį, pagaliau religinį pažiūrų ir 
veiksenos pasaulį.

Istoriškai žodis „ideologija“ pradėtas vartoti nuo 
XVIII amžiaus. Dabar jis vartojamas aptarti poli
tinėms programoms ar tam tikroms pasaulėžiūrinėms 
srovėms. Žodis „ideologija“ kartais reiškia ir tam tik
rus įsitikinimus, atseit tam tikroje srityje. Dėl to 
sakom: tautinė, politinė ar partinė ideologija.
Lit.

A. Jakštas, At-kų Ideologija paskutinių laikų 
formavimosi vyksme, Ateitis 1933, N. 8

A. Maceina „At-kų Ideologija“, Židinys, 1933, N. 
5-6

Visi dalyvaujam ideologijos kūrime
„Ateitininkija, Šalkauskio supratimu, yra 

pilnutinės pasaulėžiūros ir pilnutinio gyvenimo są
jūdis, siekiąs keisti lietuvių tautą pagal Kristaus dva
sią vengiąs bet kokių kraštutinumų ir perdėjimų ir dėl 
to geriausiai išreiškiąs krikščioniškąją mintį“ (A. 
Maceina, Šalkauskis, kaip at-kas, Ateitis, 1949, N. 3).

At-kų ideologija — genialus Šalkauskio 
kūrinys

„Ateitininkų ir apskritai viso katalikiškojo sąjū
džio ideologinis veidas yra neatskiriamai susietas su 
Šalkauskio vardu. Jis buvo jo siela ir jo nuolatinis ža
dintojas... Šalkauskis yra tasai didysis Ateitininkijos 
protas, savo sistemos ir logikos galia, savo minties 
gilumu ir sistemingumu davęs katalikiškajam 

jaunimui amžinos reikšmės idėjų, kurių ateitininkam 
gali pavydėti bet kuris kitas sąjūdis, tegu jis būtų ir 
katalikiškas. Prancūzai savo katalikiškajam jaunimui 
turi sukūrę puikių metodų ir priemonių, tačiau jie ne 
iš tolo negali lygintis savo principu ir pareigų apim
timi, pilnatve, aiškumu ir sistemingumu. Ateitininkija 
šiuo atžvilgiu yra vienintelė visame katalikiškajame 
pasaulyje. Tai yra mūsų lietuviškojo genijaus kūrinys, 
gimęs iš lietuviškosios ir krikščioniškosios sielos“ (A. 
Maceina, ten pat)

Ar Šalkauskio at-kų ideologija yra pilnai 
atbaigta?

Pats Šalkauskis pastebėjo, kad jo paruoštoji at-kų 
ideologija nėra baigta. Viena, jis sako neturėjęs pilnai 
laiko tam veikalui tobuliau ir pilniau atbaigti. Antra, 
at-kų ideologija „yra neišsemiama savo turtingumu ir 
tolimesnės pažangos galimybėmis vien dėl to, kad ji 
atsiremia „į katalikiškąją pasaulėžiūrą, kuriai 
sudaryti dirbo ištisi amžiai ir nesuskaitomos žmonių 
kartos“. Trečia, at-kų ideologija yra „sudėtingas 
reikalas“, nes, ją ruošiant, „reikia pritaikyti universa
lią katalikų pasaulėžiūrą vietos ir laiko aplinkybėms“, 
konkrečiai — „Tai lietuvių tautos daliai, kuri gyvena 
Lietuvos krašte ir XX šimtmetyje“.

Pritaikymas vietai ir laikui reikalauju ideologiją 
tobulinti ir panaudoti naujus kultūrinius laimėjimus 
bei ilgaamžes tradicijas. Taigi Šalkauskio supratimu, 
at-kų ideologijai tobulinti „reikia ilgo triūso — rimto 
studijų darbo“. Taip rašė Šalkauskis, išleisdamas 1933 
metais pirmąją „At-kų Ideologijos“ leidimą.

Ką yra davę at-kų ideologijai kiti prieš ir po 
Šalkauskio.

Šį klausimą iškelia J. Girnius „Ideale ir laike“ 
(1966). Jis rašo: „St. Šalkauskio įrašas at-kų ideologiją 
plėtojant neabejotinai yra pats reikšmingiausias... Bet 
dėl to neturėtume pamiršti, kad tuo pačiu metu taip 
pat reikšmingai mūsų ideologiją plėtojo ir Pr. Dovy
daitis, pirmasis nutiesęs ateitininkijos idėjinius 
pagrindus, ir Pr. Kuraitis, ir K. Pakštas, ir daug kitų. 
Kūrybiniame mūsų ideologijos konkretizavime reiškėsi 
daugelis at-kų mokslininkų, menininkų, vsiuomeni- 
ninkų“.

„Gyvas mūsų ideologijos plėtojimas nenutrūko su 
St. Šalkauskio mirtimi... Vertinga įnašą sudaro gar
sūs A. Maceinos veikalai. Prie jų jungiasi ir ištisos 
eilės kitų autorių darbai... Šia prasme ir galima sakyti, 
kad visi dalyvaujame at-kų ideologijos kūrime, kuris 
nesibaigs tol, kol mūsų organizacijos gyvuos“ (ten 
pat).
Lit.

A. Maceina, Šalkauskis, kaip at-kas, Ateitis, 1949, 
N. 3.

J. Girnius, „Idealas ir laikas*, 1966.
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KYMANTAS IR GABIJA 
PETRAUSKAI 

Rugsėjo 22, Toronte

Visi, kurie seka lietuvišką spaudą, 
atpažins Rimą ir Gabiją. Abudu 
vadovavo IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese, o Gabija (Juo
zapavičiūtė) neseniai baigė PLJS 
pirmininkės pareigas. Abudu veik
lūs ateitininkai nuo pat mažens, 
taip pat dalyvauja įvairiose organi
zacijose. Rimas yra neuropsicholo
gijos daktaras, ir dirba su nelai
mingais vaikais. Gabija įsigijo 
„social worker“ magistrą ir šiuo 
metu dirba savo srityje. Rimo ir 
Gabijos vedybos yra ypatingas 
laimėjimas visiems lietuviams.

Ir sumainė aukso žiedus Gabija ir 
Rimas Anapilio bažnyčioje. Juos 
sutuokė kun. G. Kijauskas (Rimo 
dėdė), kun. A. Saulaitis ir kun. 
Ažubalis. (Šiame puslapyje).

Pamergės gražios kaip vaidilutės!Iš 
kairės: Danguolė Juozapavičiūtė, 
Dainora Juozapavičiūtė, Gabija, 
Jūra Šeškutė ir Rima Valiulytė. Ga
bijos tėvelis išaudė baltą juostą, 
kuria perrištos jaunosios gėlės, o 
pamergėms mėlynas juostas. Rimo 
mama pasiuvo jaunosios suknelę, 
(viršuj).
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Nebuvo lengva jauniesiems patekti į savo vietas prie garbės stalo. Jaunųjų stalą buvo užėmę drau
gai: moterys apsirengusios kaip pabroliai, o vyrai kaip pamergės. „Jaunąją“ vaizdavo Gintaras 
Aukštuolis (dabartinis PLJS pirmininkas), o ,Jaunąjį“ Rasa Lukoševičiūtė. Jaunieji su palyda 
išsipirko vietas prie garbės stalo mindami mįsles. Visai vakaro programai vadovavo Kvieslys 
(Almis Kuolas), kuris kartu su Piršliu ir Svočia linksmino visus 450 svečių.
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JOHN IR MARIJA
HAUSER

Birželio 9, Čikagoje

Jonas profesoriauja penk
tuosius metus Northwestern uni
versiteto „management science" 
fakultete. Marija (Eivaitė), ateiti
ninkė ir buvusi .Ateities“ redak
cijos narė, turi magistro laipsnį iš 
vokiečių kalbos. Mokytojavo šeše
rius metus, dėstydama vokiečių ir 
ispanų kalbas, dabar tęsia toliau 
rusų kalbos studijas. Šią vasarą Jo
nas pradės profesoriauti M.I.T. uni
versitete, Bostone.
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Šarūnas ir ramunė
VALIULIAI

Gruodžio 1, Toronte

Šarūnas, užaugęs Marquette Parke, 
priklausė Pr. Dielininkaičio kuopai 
ir studijų metu dirbo su šios kuopos 
jauniais. Baigęs De Paul uni
versitetų Chicagoje Magistro laips
niu iš verslo administracijos. Ra
munė (Ulbaitė) nuo vaikystės dienų 
ateitininkė. Baigusi Toronto univer
sitete prancūzų kalbos studijas, visų 
laikų dirbo su moksleivių atei
tininkų kuopa.
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THOMAS IR DAINĖ 
QUINN

Birželio 10, Čikagoje

Tomas įsigijo medicinos daktaro 
laipsnį Loyolos universitete ir 
dabar yra residentas Vidaus Ligų 
skyriuje. Dainė (Narutytė), atei
tininkė nuo mažens, Švyturio tau
tinių šokių grupės mokytoja, 
baigus biologijos mokslus, dabar 
siekia slaugymo srities antro baka
lauro. Jie abudu susipažino 
Loyolos universitete teologijos 
klasėje.
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Mūsų tautos „perliukai“...

Jaunimo Centro Studentų Ansamblis šoka „Malūną” ir „Landytinį“.
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LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI
„Ateities“ žurnalo pasikalbėjimas su Leokadija Braždiene, ilgamete 

tautinių šokių mokytoja ir buvusia Tautinių Šokių Instituto nare.

Pastaruoju laiku lietuviškąją publiką, ypač jau
nimą, sužavėjo nauji stilizuoti lietuviški tautiniai 
šokiai. Mums visiems įdomu ir smagu matyti seną 
dalyką naujai interpretuotą, mums visiems patinka 
švieži pagražinimai. Bet turime pasižiūrėti giliau. Iš 
tikrųjų šitokie atnaujinimai ir pagražinimai gali būti 
pavojingi tautinių šokių autentiškumui ir net iškreipti 
tradicinių tautinių šokių esmę, ypač jeigu jie pasidarytų 
per daug populiarūs. Pagal Leokadiją Braždienę, kuri 
moko tautinius šokius daugiau kaip 30 metų:

„Yra lietuvių, senų ir jaunų, kurie skundžiasi, kad 
mūsų tautiniai šokiai yra atsilikę. Priešingai, tau
tinis dalykas neatsilieka. Tautinis šokis turi būti 
ištisinis, reiškia, toks, koks jis buvo. Jo senumas, 
autentiškumas yra pats jo grožis ir esmė“.

Ponia Braždienė drauge su kitais buvusiais Tau
tinių Šokių Instituto nariais uoliai seka nuo Instituto 
įsteigimo po Antrosios Šokių Šventės visus tautinių 
šokių aprašymus ypač iš okupuotos Lietuvos. Jie su 
muzika net peršoka kiekvieną šokį, kiekvieną žingsnį. 
Jų svarbiausias uždavinys: apsaugoti autentiškus 
lietuviškus šokius nuo svetimybių.

Ką šitie Instituto nariai pastebėjo per 20 metų? 
Šokių aprašymuose iš Lietuvos daugėja ir daugėja 
rusiško elemento. O išeivijoje yra nuomonių, kurios 
tvirtina, kad šitie aprašymai turėtų būti tikslesni ir net 
siūlo juos naudoti. Įdomu, kad grupės iš Lietuvos, 
daug stilizuoja šokius, sceninizuoja drabužius iki to 
laipsnio, kad tie šokiai ir drabužiai jau nei lietuviški, 
nei rusiški. Šios pastabos yra gan svarbios, kai 
pagalvoji, kad mūsų tauta yra dideliam nutautėjimo 
pavojuje — nuo rusų Lietuvoje ir nuo įvairių kraštų 
įtakos išeivijoje. O jeigu nutautėjimas Lietuvoje yra 
sistemiškas, ypač kultūros srityse, kas išlaikys mūsų 
tautinių šokių autentiškumą, jeigu ne mes, lietuviai, 
išeivijoje?

Užtat minėti Instituto nariai yra susirūpinę, kad 
mūsų šokiai neprarastų tikro lietuviško charakterio. 
Taigi, kokie elementai yra charakteringi lietuvių tau
tiniams šokiams?

„Iš kaimo kilęs šokis buvo spontaniškas imi
tavimas ir vaidyba išreikšta kūnu ir veidu, be jo
kios butaforijos be sceninių blizgučių. Mūsų tau
tiniai šokiai turi rodyti tautos charakterį ir temą: 
lietuvių tautos žmonių darnumas, žaismingumas, 
mūsų mergaičių santūrumas; mūsų švelni lietuviška 
gamta, kaimo darbai ir papročiai — bet viskas su 
paprastumu, mūsų lietuvišku paprastumu...“ 
Šią vasarą įvyks Šeštoji Lietuvių Tautinių Šokių 

Šventė, kurios yra ruošiamos nuo 1957 metų kas ketveri 
metai. Du mėnesiai prieš Šventę visi bilietai buvo išpar
duoti. Šokėjų daugiau kaip 2,000, žiūrovų 12,000. Pirmo
joje Šventėje tik pusė amphiteatro buvo išpildyta rate
liais iš Amerikos ir Kanados, o paskutiniose šventėse 

amphiteatras buvo pilnas grupių, net iš Pietų Amerikos, 
Australijos ir Europos. Kodėl Šventė turi tokį 
pasisekimą?

„Kiekvienas šokių šventės dalyvis pajunta savo 
krašto dvasią. Tiesiog atsigauna. Pirmoji tautinių 
šokių šventė jaunimo buvo nepaprastai entuziastiš
kai sutikta. Po pirmos šventės atsirado grupės kaip 
grybai. Prieš pirmą šokių šventę aš vos sudariau 
grupę iš trijų, keturių porų, o po pirmos šventės tik 
mano žinioje buvo 300 šokėjų iš įvairių Čikagos 
rajonų ir mokyklų“.

Lietuvių tautinių šokių šventė turi milžinišką 
reikšmę išeivijoje — suburia ir sujungia mūsų 
jaunimą, pritraukia masiškai lietuvišką publiką, at
kreipia amerikiečių piliečių ir vadovų dėmesį ir išlaiko 
mūsų tautinius šokius. Šokių Šventė yra gražiausias 
išeivijos reiškinys, kuris įrodo mūsų solidarumą ir 
norą išlikti gyvą tautą. Bet yra dar vienas labai svar
bus, nors pasislėpęs šokių šventės tikslas: ji suvieno
dina mūsų tautinius šokius ir tuo būdu suvienodina 
mūsų lietuvišką dvasią.

Kas būtų, jeigu nebebūtų tautinių šokių švenčių? 
Be abejo, mūsų šokių grupės vargu ar išsilaikytų; net 
dabar tuojau po švenčių mokytojų ir šokėjų skaičius 
žymiai krenta. Be abejo, kiekviena grupė iš kiekvieno 
miesto pradėtų šokti kaip ji sau išmano, su savo 
individualiu stiliumi; net dabar yra labai sunku per 
šokių švenčių generalines repeticijas suvienodinti 
grupes. O kas toliau būtų, jeigu mokytojai ir šokėjai 
pradėtų stilizuoti ir interpretuoti šokius savaran
kiškai? Turbūt po 20 metų tie mokytojai ir šokėjai, jieš- 
kodami naujovių ir įvairių pagražinimų, nukryptų nuo 
tautinių šokių charakterio iki to, kad neatpažintumėm 
savo šokių.

Užtat įvairūs Tautinių Šokių Instituto nariai ir 
buvęs nariai iki šiol stengiasi rasti būdų, metodų kaip 
suvienodinti tautinius šokius. Jie ruošia repertuarą 
šokių šventėms; jie paruošia naujus tautinių šokių 
mokytojus kursuose; jie yra išleidę knygą „Mūsų 
šokiai“. Bet to neužtenka. Yra norinčių, pavyzdžiui, 
kurie norėtų paruošti tautinių šokių muzikos juosteles 
ir išdalinti grupėms. Deja, nėra lėšų. Yra norinčių 
išleisti daugiau literatūros tautinių šokių reikalams. 
Nėra lėšų. Yra kitų sumanytų projektų. Visi šitie 
dalykai yra pagrindiniai tautinių šokių išlaikymui, o 
nėra pakankamai lėšų. Pagal ponią Braždienę:

„Šitas parodo, kad kartais patys rengėjai ir finan
suotojai pamiršta, kad Šokių Šventė nėra tik vienos 
dienos fantastiškas spektaklis, bet labai rimtas tau
tos kultūros gyvybinis reikalas. Mes pasieksime 
mūsų tikslą apsaugoti šitą tautos turtą — mūsų tau
tos perliukus — jeigu visi remsime uoliai tuos pro
jektus, kurie daugiau dėmesio atkreipia į tautinių 
šokių autentiškumą“.

Rima Sidrienė
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Kartų Iliuzijos
Linas Sidrys, M.D.

■i
Sausio Ateityje Viktoras Nakas panagrinėjo lie

tuvių jaunimo ir vyresniųjų trintis bei nesusipratimus. 
(„Jaunimas — mūsų šventoji karvė“). Skaitytojas grei
tai įsitikina, kad Viktoras šiom temom daug metų rūpi
nasi. Šiame straipsnyje jis iškelia kartų problemos 
subtilius niuansus. Viktoras prašo didesnės toleran
cijos kitaminčiam. Tačiau jis smerkia kolektyvinės 
atsakomybės užmetimus jaunimo vadam.

Man pasirodė, kad Viktoras yra perdaug man
dagus vyresniajai kartai. Jis čia aiškiai išdėsto 
lietuvių jaunimo trūkumus: jaunimas nepatyręs, jau
nimo per didelė savimeilė, jaunimas dažnai per greitai 
giriamas ir išrenkamas į vadovybes, veiklaus jaunimo 
skaičius mažėja, jaunimas užsikrėtęs Amerikos „Me 
first“ filosofija. Sutinku. Tačiau Viktoras Nakas 
vyresnę kartą praleidžia be artimesnės analizės bei 
panašiai smulkios kritikos.

Vyresnės kartos analizė bei kritika irgi labai 
reikalinga. Kilnūs bet neapmąstyti visuomeninei 
idealai dažnai sukelia iliuzijas, kurios pagaliau pa
kerta praktišką veiklą. Viktoras kovoja su jaunimą 
supančiomis iliuzijomis, nes „sveikiau pagrjsti veikla 
ne iliuzijomis, o kilnių idealų ir pilkos realybės 
sinteze“. Ar vyresnė karta panašiai kovoja su ja 
supančia iliuzijų migla?

Mūsų vyresnė karta irgi yra susidariusi savotiškų 
iliuzijų. Užsiangažuojant tautiniam darbui vyresnės 
kartos veikėjai viens kitą yra įtikinę, kad jų karta yra 
nepriklausomos Lietuvos ir net nepriklausomybės 
simbolis. Šioji iliuzija remiama įsitikinimų, kad jie yra 
vieninteliai „tikros“ Lietuvos atstovai. Jie kitų kartų 
nepripažįsta. Kadangi jie mano atstovaują tikrąjį ne
priklausomą tautiškumą, kitos kartos. Visi kiti 
lietuviai turi rikiuotis už jų, priimti jų vadovavimą, jų 
nustatytas gaires, net ir jų pasaulėžiūrą.

Kaip tokia iliuzija susiformavo? Atsakymą galima 
rasti sociologijoje. Tik ši karta išaugo ir išsimokslino 
laisvomis ir lietuvybei palankiomis sąlygomis. Ši 
vyresnioji karta neginčytinai geriausiai išsilavinus ir 
lietuviškoj kultūroj pajėgiausia. Ši karta artimiausia 

Lietuvos atgimimo laikotarpiui, kurioje lietuviškas 
kultūrinis pranašumas buvo pagrindinis ir svarbiau
sias siekis. Tautos atgimimo laikų vadai teisingai 
įvertino tautos padėtį ir siūlė teisingas priemones tas 
problemas išspręsti. Dabartinė vyresnioji karta tebe- 
vadovaujasi šiom taktikom. Jų manymu, tautinio išsi
gelbėjimo viltis tebeglūdi kultūrinėj veikloj. Kultūrinė 
veikla yra jų dogma.

Ar dabartinis jaunimo branduolys irgi 
pasitrauks iš lietuviškos veiklos?

Dabartinio jaunimo praradimas gali galutinai pa
kirsti lietuviškos išeivijos ateitį, nes šis jaunimas yra 
pokarinio „baby-boom“ lietuviška karta. Sociologiškai 
žiūrint, daugiau nebebus toks gausingas vienamžiaus 
jaunimas išeivijoje, kuris paskatina ir paremia vienas 
kitą. Nesuradus tinkamų progų pasireikšti lietuviš
koje veikloje, šitas talentingas jaunimas išsisklaidys, 
persimes į kitą veiklą.

Jaunimo kongreso rezoliucijos įrodo, kad išeivijos 
jaunimas ne tik domisi, bet ir gerai orientuojasi dabar
tinėmis politinėmis aplinkybėmis. Kaipgi tada jau
nimas įvertina vyresnę kartą ir jų pastangas išlais
vinti Lietuvą? Būdinga yra Lino Kojelio karikatūros 
„Pasaulio Lietuvyje“. Ten užtinkame simpatišką, bet 
suvaikėjusį, energingą bet luošą senuką. Užsitraukęs 
sau ant galvos pirmo pasaulinio karo šalmą ir apsi
ginklavęs vaiko mediniu kardu, jis iš saugios tolumos 
žodžiais grasina pasiutusiai milžiniškai meškai. Vienu 
žodžiu, jaunimas gana kritiškai įvertina mūsų poli
tinius veiksnius.

Jei pripažįstame, kad jaunimas netinkamai stato
mas ant pedestalo ir traktuojamas kaip „šventa 
karvė“, tai galim palyginti vyresnę kartą su „neliečia
mųjų“ luomu ta prasme, kad jie ne savos kartos kri
tikos nei prašo, nei nori. Kadangi jie grindžia viską 
grynai kultūrine veikla, jie net neįtaria, kad kultūriš
kai silpnas jaunimas jiems gali turėti gerų pasiūlymų, 
taiklių kritikų.
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„Kas kaltas, kad jie (vyresnioji karta), 
kaip Vytautas Didysis, 

nepasirūpino įpėdiniu?“

Vyresnė karta jau 30 metų jaunimui sako, kad 
„Jaunimas — mūsų ateitis“, bet kai tas jaunimas pri
bręsta, ši karta atsisako atsakingų darbų perduoti. 
Išeivijoje išsimokslinę lietuviai turi mažai vilties šią 
kartą pralenkti arba net pasivyti kultūrinėj veikloje. 
Todėl nepriklausomybės karta jau 35 metus vado
vauja išeivijos veiklai ir dar ir dabar nenori klausyti 
kalbos, kad kada nors kita karta turės perimti jos 
darbus. Nenori, nes įsitikinus, kad ji yra nepakei
čiama.

Jų manymu, tautinio išsigelbėjimo vil
tis tebeglūdi kultūrinėj veikloj.

Tenka kartais išgirsti iš penkiasdešimt-plius metų 
amžiaus išeivių: „Dar dešimt metų, ir tada viskas su
grius“. Toks pasisakymas man primena Prancūzijos 
karaliaus Louis XIV teigimą: „Apres moi, le deluge“. 
Jis pats sudarė visuomenei nepakeliamas sąlygas, ir 
tada pasyviai pranašauja tos visuomenės sutrikimą!

Kodėl mūsų vidurinė karta pasitraukė iš 
lietuviškos veiklos? Ar ne todėl, kad ji negavo atsa- 
komingų darbų lietuviškoj veikloj? Į savanorišką, 
neapmokamą, talkininkišką veiklą — taip, į kontro
liuojančias, atsakingas, apmokomas vietas, — ne. 
Pajėgesnė vyresnė karta išeivijoje išsimokslinusių jau
nesnių lietuvių neįsileido į savo gretas. Ar suaugęs 
žmogus sutiks būti traktuojamas nesubrendusiu 
vaiku? Neilgai! Dėl šių nepakeliamų sąlygų vidurinė 
karta pasitraukė; vyresnioji karta dėl šitų sąlygų suda
rymo dalinai atsakinga.

Ar dabartinis jaunimo branduolys irgi pasitrauks 
iš lietuviškos veiklos? Galbūt. Panašiai kaip išdidi 
prancūzų aristokratija, ši senoji karta vis dar įsi
tikinus, kad „Lietuva, c’est moi“, kitų vis dar neįlei
džia į atsakingas vietas. Jaunimo supratimu, didybės 
rungtynės kaip tik ir yra vyresniosios kartos susiskal
dymo priežastis. Jaunimas įtaria, kad ši vyresnioji 
karta priešinasi jaunimui važiuoti į Lietuvą, nes 
nenori, kad jaunimas pažintų kitokią Lietuvą, negu tą, 
kurią jie mano patys atstovaują. Nesvarbu, kad jau

nimas nutautės, jaunimas būtinai turi priimti jųjų 
lietuviškąją pasaulėžiūrą, arba — nė vieną. Todėl 
senoji karta dalinai kalta, kai, savarankiškai nusi
teikęs, jaunimas nutautėja.

Lietuviškas akademinis jaunimas įsitikinęs, kad 
tik vienas, Amerikoj baigęs, anglų kalbą gerai mokąs 
advokatas, pilnai atsidavęs savo pareigom, per metus 
galėtų daugiau laimėti Lietuvos išlaisvinimo bylai, 
negu dabar nuveikiama visų įvairių veiksnių bei orga
nizacijų, kurių nariai gimę svetur ir kalba angliškai 
laužyta kalba. Dabar politinės veiklos išlaidos viršyja 
daugiau kaip $100,000. Būtų galima pasamdyti penkis 
jaunus specialistus, kiekvienam užmokėti atitinkamą 
atlyginimą, daug daugiau atsiekti Lietuvos naudai.

Panašiai su mūsų spauda. Nuolat skatiname jau
nimą vertinti lietuvišką kalbą, kalbėti ir rašyti lietu
viškai, o lietuviški dienraščiai jaunų redaktorių 
purtosi. Savanorių, skyrių vedėjų, mielai: redak
torium, niekados! Jeigu pats laikraštis nepajėgia 
jaunam redaktoriui algos sumokėti, tai visuomenė tai 
galėtų padaryti. Tai būtų geriausias kultūrinio 
tęstinumo užtikrinimas. Šiaip vyresniem redaktoriam 
dėl sveikatos pasitraukus iš pareigų, nebebus, kas jų 
darbą perimtų, nes tie visi daug žadantys jauni žur
nalistai bus įsipareigoję kitur, išsisklaidę, susidomėję 
kitais interesais. Tada ta „nepakeičiama“ vyresnioji 
karta vienas kitam dejuos: mes tiek dirbome, pasi
aukojome, o dabar šitas darbas sustos, lietuvybei bus 
didelis nuostolis. Tuo tarpu kas kaltas, kad jie, kaip 
Vytautas Didysis, nepasirūpino įpėdinių?

Jaunimas nori talkininkauti vyresniajai kartai 
kiekvienoje svarbioje srityje, tačiau pati visuomenė 
turi sudaryti sąlygas, kad tai būtų įmanoma. Viktoro 
Nako padarytas „šventosios karvės“ palyginimas tiks
lus tuo, kad jaunimui ne tik teikiama nepelnyta garbė, 
bet ir tuo, kad jaunimas neįleidžiamas į atsakomingą 
veiklą ir, kaip šventa karvė, klaidžioja be tikslo, šeria
mas, bet kitiems visai nenaudingas. Įdarbinkime lietu
višką jaunimą lietuviškoje veikloje!

Lietuviškoje kultūroje nerasime šventos karvės, 
rasime tik — Kauno herbe — stiprų jautį.
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Focolare (tarti fokolare) žodis italų kalba reiškia 
židinį, kur galima susišildyti. Žmonės kaip tik dėl to ir 
davė tokį vardą sąjūdžiui, gimusiam II pasaulinio 
karo metu Italijoje. Jie pastebėjo būrelį jaunų merginų, 
kurios gyveno kartu, turint kažkokią šilumą. Tos 
šilumos gaudavo visi, kurie tik apsilankydavo jų kuk
lioje pastogėje ar kitokiomis aplinkybėmis su jomis 
susidurdavo. Pas jas ateidavo alkani, kokio dra
bužėlio stokojantys, nusiminę ar kokį skausmą nešini, 
ir visi ką nors gaudavo. Atrodo, pati Dievo Apvaizda 
parūpindavo žemiškų gėrybių, kurias jos stokojan
tiems dalindavo. Ir visada kartu su gaunama pagalba 
kiekvienas jausdavo ir tą ypatingą šilumą. Užtai 
žmonės tą merginų būrelį ir jų buveinę ir praminė 
Focolare.

Anas mažasis būrelis dabar jau yra patapęs 
didžiuliu sąjūdžiu, išplitusiu visuose kontinentuose, 
128 kraštuose. Iš tikrųjų nei anos merginos, nei vėliau 
joks žmogus to sąjūdžio neplanavo. Bet jis išsiplėtė 
kaip gaisras, apimdamas vis naujus plotus, uždeg
damas vis naujas sielas.

Toji ugnis pirmiausia palietė tas pradininkes 
merginas. Paprastų paprasčiausiai, josios, gyven
damos kartu, taipgi kartu bėgdavo ir į slėptuves nuo 
bombų, kartais net po keliolika kartų per dieną. Į tas 
slėptuves jos visada nusinešdavo ir Šv. Raštą. Ir ten, 
kai kiti tuo tarpu tik kentėdavo baimę, netikrumą ir 
visus slėptuvių nepatogumus, josios skaitydavo Šv. 
Raštą ir jį kartu mąstydavo. Taip žingsnis po žings
nio kai kurios Šv. Rašto vietos sušvito joms ypatinga 
šviesa, ir jos užsidegė tuoj pradėti gyventi tuo būdu 
kiekvieną esamą momentą. Ką tarė, taip ir padarė. Šv. 
Raštas suteikdavo joms vis naujos šviesos. Kai jos taip 
nuoširdžiai vykdė, ką suprato, žmonės ir pastebėjo tą 
ypatingą šilumą ir kai kurie panoro jas sekti, patys 
taip gyvendami. Taip jų skaičius augo, plėtėsi į kitas 
vietoves ir miestus ir pasklido visoje Italijoje. Vėliau 
tikrai kaip koks gaisras, persimetė į kitus kraštus ir 
kontinentus.

Karas pasibaigė. Pralėkė daug metų. Pagaliau 
atėjo metas tarti žodį ir Apaštalų Sostui. Ilgai teko 
laukti, pereiti visokius bandymus ir kentėjimus, ir 
tasai žodis atėjo. Sąjūdį pripažino, patvirtino ir labai 
padrąsino, duodamas jam vardą — „Marijos darbai“. 
Nors tas oficialusis vardas tebėra toksai, bet žmonės 
vis tebevadina sąjūdį tuo populiariuoju vardu — 
focolare.

Turiu pasakyti, kad prieš kiek metų pats apie tą 
sąjūdį nieko nebuvau girdėjęs, tarsi jo nebūtų buvę. 
Bet kartą, kai išėjau iš bažnyčios, man kelią pastojo 
merginos, kiekviena laikydama rankose kažkokio 
žurnalo pundą. Mikliai prasmukau pro jų užtvarą, 
nenorėdamas turėti nieko bendra su kažkokiais ten 
žurnalais. Bet — nuėjau tik keletą žingsnių. Kažkas 
mano viduje sulaikė. Grįžau ir vieną jų užkalbinau, ką 
jos čia pardavinėjančios. Ji paaiškino, kad tai 
Focolare sąjūdžio leidžiamas žurnalas. Man tas 
vardas visiškai nebuvo girdėtas, tad paklausiau, ką tai 
reiškia? Ji pradėjo aiškinti, ir mūsų pokalbis užtruko 
kiek ilgiau, nes tikrai susidomėjau. Išgirdau kažką
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naujai skambančio, bet labai tikro. Paėmiau žurnalą 
ir, josios patartas, ketinau netrukus telefonuoti sąjū
džio vyrų centrui.

Pralėkė net pora mėnesių, ir to ketinimo negalėjau 
įvykdyti, nes mane buvo ištikę sunkūs bandymai 
žemiškuose reikaluose. Bet atsitiko, kad ypatingomis 
aplinkybėmis sutikau jauną lietuvių šeimą, kuri tam 
sąjūdžiui jau priklausė. Jų tad dėka buvau nuvežtas į 
to sąjūdžio vyrų centrą ir turėjau poros valandų pasi
kalbėjimą su vienu focolaristu. Man buvo daug kas 
papasakota apie sąjūdį. Nemažai klausinėjau ir aš 
pats. Ir pasikalbėjimo gale tariau, kad jie jau gali 
laikyti mane savo nariu. To, ką girdėjau, buvau taip 
paveiktas, kad jokios abejonės manyje neliko. Jau
čiau, kad pagaliau suradau kažką tikro, kažką, ko 
mano siela ilgėjosi visą gyvenimą, net pati neži
nodama, ko iš tikrųjų ilgisi.

Tą sąjūdį laikau vieną brangiausių man Dievo 
duotų dovanų. Norėtųsi paminėti, ką kiti apie jį mano.

Prieš keletą metų daugelis sąjūdžio narių buvome 
suvažiavę į New Yorką keletui dienų dvasiniam atsi
naujinimui. Mums vadovavo Valė, kaip tik viena iš tų 
būrelio pradininkių. Gal jau antra diena, po vienos 
josios kalbos, pertraukos metu, ir vėl susidūriau su 
tėvu Diek. Jis jėzuitas ir kurį laiką yra buvęs semi
narijos dvasios vadu. Mudu ir prieš tai jau ne kartą
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turėjome nuoširdžius pasišnekėjimus. Šį kartą, vos tik 
prie manęs priėjęs, su stipriu įsitikinimu tarė, kad, 
girdi, tik dabar supratęs, ko iš tikrųjų šv. Ignacas 
Loyola jėzuitus mokė. Du panašius liudijimus girdėjau 
ir iš dviejų skirtingų ordinų seselių, kurios apie tai 
mums papasakojo mūsų metiniame suvažiavime. O 
vienas kunigas, parapijos klebonas, mums papa
sakojo, kad jis į suvažiavimą atvyko tik užintriguotas 
vieno studento, kuris, pažinęs sąjūdį, atsivertė. Tasai 
kunigas apie sąjūdį nieko nebuvo girdėjęs. Bet pabu
vęs suvažiavime keletą dienų, panoro mums kai ką 
pasakyti. Jis tarė esąs kunigas jau daugiau kaip 30 
metų, save laikė geru krikščionimi, pakeliui į dangų. 
Čia pastebėjęs, kaip žmonės vienas kitą myli, gyven
dami Evangelija paprastai ir tiesiai ir kartu taip uoliai 
ir tikrai, suprato, kad turi daug ką savyje taisyti.

Savo laiku šv. Pranciškus asyžietis atnešė gilesnį 
neturto supratimą, šv. Ignacas Loyola — paklusnumo. 
Anas pradininkių būrelis giliau suprato vienybės 
reikšmę, glūdinčią šiuose Kristaus žodžiuose: „Tėve, 
kad jie būtų viena, kaip Tu ir aš esame viena“. Ir joms 
pasidarė aišku, kad taip nusakytoji vienybė kaip tik ir 
yra pačios Švč. Trejybės vienybė, kurios Jėzus mums 
ir meldė. Taip pat jos giliau suprato, ko tokiai vienybei 
užlaikyti reikia kituose Jėzaus žodžiuose: „Kur du ar 
trys susirinkę mano vardu, ten aš esu“. Ir taip jos pri

ėjo ligi pažinimo, kad tik būti Jo vardu dar neužtenka. 
Ir čia Jėzaus įsakymas nurodė, kaip reikia būti kartu: 
„Mylėkite vienas kitą, kaip ir aš jus mylėjau“. Paži- 
nusios, ką reiškia „kaip ir aš jus mylėjau, jos dažnai 
pakartodavo viena kitai, kad myli, pasiruošusios ir 
gyvybę už vieną kitą atiduoti. Tokioje tarpusavėje 
meilėje kasdieną gyvenant, duoti gyvybės joms nepri
reikė, bet būdavo daug progų, kada jos galėdavo duoti 
ką nors mažesnio. O tasai mažesnis galėjo būti ir nuo
monės atsisakymas, priderėto pageidavimo ar pato
gumo paaukojimas, paslauga nepatogiu metu, vis ir 
vis dabojant, ko pirmiausia kitam reikia, kas kitam 
naudinga ir gera. Tokios tat meilės negalėjo 
nepastebėti ir kiti. Juk ir apie pirmuosius krikščionis 
pagonys sakydavo: „Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą 
myli!“ Užtai ir nenuostabu, kad tų mergaičių vienybė 
ir meilė buvo pastebėta tada ir dabar jau yra išsi
plėtusi, kaip koksai gaisras, ir palietusi visus konti
nentus.

Focolare sąjūdis iš tikrųjų čia nieko naujo neat
neša, o tik pabrėžia ir nauju uolumu gyvena tuos Vieš
paties paliepimus, kurių ypatingas užlaikymas šių 
laikų žmonijai, atrodo, gal labiausiai ir reikalingas. Ir 
tasai uolumas visiškai sutampa su paklusnumu Baž
nyčios Autoritetui, kurs naujoje liturgijoje mus kaip tik 
ir moko tos vienybės ir meilės.
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DRAMA MEMBRANOJE
Novelė

JURGIS GLIAUDĄ

Vos užgimęs pavasaris narsiai galinėj osi su gaiš- 
tančia žiema. Pliekė įtūžęs lietus. Vidudienis buvo 
tamsus, kaip vakaras. Skvarbi drėgmė purtė kūną ir 
nuotaiką, ir tai buvo valandos, kada aš galvojau: ver
ta žmonėms maištauti dėl ilgam dingusios saulės.

Aš budėjau „Savižudžių gelbėjimo biure“. Telefo
ną, kuriuo iš didmiesčio džiunglių šaukėsi nusiminimo 
parblokštieji, vadinome „karštu laidu“. Per ištisą parą 
pakaitomis prie „karšto laido“ budėjome keli sava
noriai, snaudžią atskirose kabinose. Po ranka buvo 
bloknotai, peištukai, paramedikų, pirmosios pagalbos 
ir policijos telefonų sąrašai, ir brošiūros — instruk
cijos, aiškinančios kuriuo būdu įsivagiančiai užmegzti 
ilgėlesnį pokalbį su ketinančiu nusižudyti, kad būtų 
galima bent valandėlei išblokšti iš jo nusižudymo 
mintį. Minutei nublokšta šalin nisižudymo mintis, tiki
no instrukcijos, vargu besugrįš į sąmonę.

Ant sienos kabojo rajono žemėlapis, kuriame auk- 
sagalviai smeigtukai rodė sėkmingai išspręstas prob
lemas, gi baltagalviai smeigtukai liūdėjo dėl pralai
mėjimų.

Lietų lydėjo vėtros gūsiai. Vandens kaskados, kaip 
šmaikštus botagas, pliekė lango stiklą. Už lango žiojo- 
jo pilkumas. Asketiškai apstatytame kambaryje visa 
tai kurstė sielvartingą ūpą...

— Noriu kalbėti, — pareiškė „karštu laidu“ vyriš
kas balsas.

— Esu tavo draugas ir klausau, — atsiliepiau stan
dartinio pokalbio formule. — Kas per problema?

— Problema? Taip, tai problema. Tu vadini tai 
problema. Galbūt. Tai mano deklaracija, Taip, dekla
racija. Ir pageidavimas. Mano noras. Prieš nusišauda
mas aš noriu pakalbėti su Valerija. Kas Valerija? Aiš
ku, moteris. Graži moteris. Ji... mane paliko. Supranti, 
ji mane paliko. Kaip kokį daiktą. Tad... tu priversk ją, 
kad ji man paskambintų. Taip, kad ji man paskam
bintų. Ji žino mano telefoną, tą telefoną, prie kurio aš 
laukiu jos balso. Aš skambinau jai. Kelis kart skam
binau. Išgirdusi mano balsą, ji neatsiliepia. Ji meta 
telefoną.

Jo balse gaižėjo nekantrios, spygtelėjančios gaide
lės. Dažnos, trumpos pauzės kirto sakinius, lyg vyras 
rūpestingai ieškotų sekančio ir tinkamo žodžio.

— Suprantu ir pritariu, — aš kalbėjau pagal 
instrukcijų formulę, — po nervų bravūros visad turi 
sekti logika.

— Logika? Mano gyvenime nėra logikos. Logika 
yra tuščias žodis.

—- Nevisuomet, — aš nesutikau. — Pats gyveni
mas yra logika. Visų pirma: logika. Kiekvienas žings
nis turi būti bazuojamas logika. Šiandieną lyja, rytoj 
gal švies saulė. Taip galvoti logiška. Pareinamumas. 
Mintyse apie nusišovimą nėra, visų pirma, logikos.

— Tai nesąmonė! — jis suriko su panieka. — Mir
tis yra vienintelė logika.

Vyras jau gynė savo sumanymą. Mano abstrak
čios kalbos apie logiką vertos auksagalvio smeigtuko 
rajono žemėlapyje.

— Kol aš nepažįstu reikalo, — aš pasukau į konk
retumą, — man nėra lengva diskutuoti. Žmonių reika
lai begaliniai įvairūs: vienas, sakysim, dūsta ap
maudu dėl jį palikusios žmonos, kito, sakysim, 
mylimoji užsimušė, šokdama su parašiutu. Koks gi 
sveiko atvejis? Vien tik Valerijos atsiliepimas į tele
fono skambutį? Vien tik Valerijos balsas?

— Valerija, taip, Valerija, išeidama pasakė: už
miršk mane! Ji pasakė dar: kuriu savo gyvenimą! 
Scena, aišku, daug kam, pigi. Po to, po to aš pasi
rinkau išvadą, pasirinkau kulką. Bet, bet dar turiu 
būtinai, būtinai pasakyti Valerijai proą žodžių. Prikal
bink ją paskambinti man. Aš neturiu sąlygų nuvykti 
pas ją.

— Kulkų nereikia, — aš griežtai nesutikau su jo 
nusistatymu. — Tai senamadiška. Pasikalbėti visad 
išganinga.

— Aš skambinau, bet ji neatsiliepia. Ji meta telefo
ną, — jis nuvapėjo visai vaikiškai.

— Drauguži, — aš pasakiau tvirtu tonu, — aš 
prikalbinsiu Valeriją. Ji paskambins.

— Paskambins? — jis abejojo.
— Drauguži, ji tikrai paskambins! O dabar sakyk 

man, kuo aš galėčiau atkreipti jos dėmesį. Bent mažy
tė judviejų santykių detalė? Koks jos būdas: atkakli, 
švelni, linksma? Ką tu greitosiomis apie ją pasakysi?

Aš girdėjau, kaip jis nurijo seiles.
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— Ant jos riešų, — pasakė mano pokalbininkas, — 
švelniausi gyvaplaukiai. Ji blondinė. Tie gyvaplau
kiai, kaip švytėjimas, kaip mikroskopiški šviesūs upe
liai nuo alkūnės įlenkimo per visą jos riešą. Šviesūs 
upeliai virš smulkučių strazdanučių.

— Puiku, — aš pagyriau tokį pikantišką įžval- 

riamą logiką, kad nepavadintų jų, vargšų, kvailiais. 
Be logiško neva pagrindo nusižudymas neturi žavesio. 
Nusižudęs žmogus nori stebinti savo mirties logika.

— Kuo tu vardu? — paklausiau.
Jo vardas buvo Andrius.
Aš paprašiau laukti prie telefono.

gumą. — Ir kas gali kalbėti apie kulkas, kada moteris 
turi tokius gyvaplaukių stebuklus.

— Aš žinau, ką aš kalbu, — jis atkirto.
— Dabar seka mūsų bendrų veiksmų logika, — 

kantriai grįžau prie instrukcinių įtikinėjimų formulių. 
— Bandysime.

Juk ir nusižudėliai geidauja elgtis pagal savo ta-

Per kitą telefoną aš pasukau Andriaus norodytus 
skaitmenis. Moteriškas balsas atsiliepė: klausau. Pasi
vadinau, kas esu ir iš kur kalbu.

— Aš noriu kalbėti su Valerija, — patikslinau krei
pimąsi.

— Tai aš, — atsakė mašastinis vibruojantis altas. 
Visi altai man kvepia jazminu, visi sopranai rožė-
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mis.
— Valerija, — įsivagiančiai nukuždėjau, minty 

matydamas švytinčius jos rankų gyvaplaukius, — 
tokia problemėlė: Andrius maldauja, kad tu jam 
paskambintum telefonų, ir tai, aišku, nesunku pada
ryti. Tai bus labdarybės nuopelnas. Jo psichinė krizė 
sušvelnės. Vėliau gi galite tvarkytis kaip tinkami. 
Dabar, būk gera, pažiūrėk į tą paskambinimą kaip į 
labdarybės darbą.

Po svarstymo valandėlės Valerija pasakė:
— Andriaus galva kvaršta. Aš gi negaliu liktis su 

juo. Tai iki šiol ir buvo labdarybė. Tamsta suradai 
gerą žodį. Toliau liktis neįmanoma. Neįmanoma! Pa
galiau gi, aš turiu tvarkytis, kaip man dera. Jam tai nė
ra staigmena. Turėjo tai senai suprasti.

— Tai kita tema, — aš sutikau ir kartojau kaip 
robotas: susimildama savo skambučiu sušvelnink jo 
apmaudą. Tai labdarybė.

Po valandėlės Valerija nusprendė:
— Jis gailus. Jis vertas pasigailėjimo. Telefono 

čia neužtenka. Aš atlankysiu jį ir, jį ramindama, 
pastūminėsiu jo kėdę.

— Pastūminėsi jo kėdę? — aš nustebau.
— Andrius yra paliegėlis. Jis nevaldo kojų. Jau 

seniai jis nevaldo savo kojų. Aš stūminėjau jo kėdę, ir 
jis mane pamilo. Liguistai. Paliegėliškai. Vis prašė 
leisti jam bučiuoti mano rankas. Tokia jo meilė. Jo 
meilė, ne mano.

— Nereikia jo lankyti, užteks skambučio, — aš 
supratau problemą ir nejučiomis suvokiau Valerijos 
vizito pavojų.

— Aš atlankysiu jį tuoj, šią valandą, — ji buvo at
kakli.

Ji padėjo telefoną. Aš atsisukau į telefoną, prie 
kurio laukė Andrius.

— Drauguži, džiugi žinia. Šią valandą Valerija 
atvažiuos pas tave. Sutik ją maloniai. Nepriekaištauk. 
Tark jai du savo žodžius ir daugiau. Ji draugiška mote
ris.

Dabar visa Andriaus meilės istorija atrodė man 
nerimta, kapriziška, psichopatiškai pavojinga. Aš 
buvau Valerijos pusėje. Visi moteriški altai man kve
pia jazminu. Jazminas gi pavasario pasiuntinys.

— Valerija... atvažiuos? — Andrius buvo par
blokštas.

— Šią valandą, — aš buvau tikslus, kaip geras 
laikrodis...

Trumpa diena skubomis seko. Budėjimo laikas ėjo 
į pabaigą. Lietus nesiliovė pliekęs. Toks atgrąsus grįži
mas namo automobiliu. Šluostykliai histeriškai švais
tėsi ant Vilnelėmis tvinstančio priešakinio stiklo. Gur
gėjo slystančios padangos. Kurčiai dundėjo po lietaus 
kirčiais automobilio stogas, ir tai glūšino radijo mu
ziką.

Buvo šleikštus tobulo vienišumo jausmas važiuo
jant automobiliu lietaus užpilama gatve, tarp dau- 
giaukščių namų sienų, nelyginant tai kelionė apnuo
gintu perskirtos jūros dugnu, kai vanduo, kaip sienos, 
stovi kelio pakraščiuose. Nepatvarios, nepatikimos 
vandeninės sienos, kadaise paskandinusios faraoną ir 
jo raitelius...

Kitą dieną aš paskambinau Valerijai, kurios tele
fono skaitmenys riogsojo mano bloknote. Atsiliepė 
baritonas. Aš pasisakiau, kas esu ir iš kur, ir papra
šiau:

— Noriu kalbėti su Valerija.
— Ji serga, — atsakė baritonas. — Ir jūsų vaka

rykštė misija, talkinant Valerijai susitikti su And
riumi, šiaudai! Šiaudai, tamsta, ta misija! Valerija su 
Andriumi nesusitiko.

— Kodėl gi ji nesilaikė savo pažado atlankyti And
rių per vieną valandą? Ar šaukė jo telefonu?

— Ne, — atsakė baritonas. — ir telefono ii nenakėlė.
— Svarbu nustumti pirmąją nusiminimo valandą, 

— aš kalbėjau formulėmis, — antrą kartą retas žmo
gus ketina žudytis.

— Esate teisus, — nuolankiai sutiko baritonas. — 
Vakar buvo taip. Aš neleidau Valerijai pasiimti taksi. 
Tai mūsų mieste pavojinga. Aš pats vežiau ją pas And
rių. Pakeliui mes susidūrėm su kitu automobiliu. Toks 
gi buvo oras! Nebuvo nė minimalaus matomumo. Grin
dinys kaip ledas. Kol išsiaiškinome, kol nuraminome 
policininką, prabėgo žadėtoji valanda. Ir kita. Ir dar 
kita. Sulyti iki paskutinio siūlo grįžome namo.

— Kas tamsta toks? — griežtai paklausiau, 
parblokštas istorijos painiava ir minty ieškodamas 
baltagalvio smeigtuko rajono žemėlapiui.

— Valerijos draugas. Petras. Jeigu visai preciziš
kai, Valerijos sužadėtinis. Tikras jos sužadėtinis. 
Tamstos teorija dėl pirmos nusiminimo valandos 
reikšmės visiškai tikra. Šįryt skambinau Andriui, ir 
kadangi jis gyvas, nenusišovęs, lengvai įtikinau jį: jo 
meilė ant molinių kojų!

Petro aplombas pradėjo griauti mano oficialų 
neutralumą. Norėčiau sudrausti jį. Norėčiau surikti: tu 
sumontavai tą tariamą katastrofą, kad Valerijos nesu
laukęs Andrius, nusišautų, pasišalintų iš tavo kelio...

Aš nurijau tuos priekaištus, jų netaręs. O Petras 
buvo nugalėtojo rolėje. Jis buvo įžūlus:

— Andrius gyvas. Ir mes gyvi. Krizė baigta, — 
Petras deklaravo savo triumfą.

— Paklausykite, — telefono erdvėj suskambo 
vibruojantis Valerijos altas, Petras mane myli. Ir tai 
viskas.

Mašastinis moters altas, kuris kvepia jazminu ir 
pavasariu. Aš susigriebiau ir krioktelėjau:

— Linkiu jums laimės!
Diena buvo pilna saulės ir linksmo vėjo, ir auksa- 

galvis smeigtukas, naujai įsmeigtas rajono žemėlapio 
pakrašty, suspindo kaip mažytė saulė, nukritusi ant 
didmiesčio džiunglių. Kaip pavadinti tą smeigtuką: 
Andriaus, Petro ar Valerijos vardu?...

Vėliau, vakarop, aš atsiliepiau į „karšto laido“ sig
nalą:

— Ar su tamsta vakar kalbėjo nusiminęs And
rius? — paklausė vyriškas balsas, platus ir gilus gero 
vyro valsas. — Esu jo draugas. Buvau pataręs jam 
susižinoti su jumis.

— Taip, — atsakiau, — jo problema jau sutvarkyta.
— Jo problema baigta, — pasakė vyras. — Tas 

Andrius, invalidas, karo veteranas, prieš porą va
landų nusišovė.
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TULIUKAS

TULIUKAS. Ritonė Jotvingytė. Išleido Elena J. 
Stankevičiūtė-Juknevičienė. Kalbą taisė Elena Songi- 
nienė. Iliustracijos, išdėstymas ir meninė priežiūra 
Dianos Kizlauskienės. Spausdino Mykolo Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Išleista 1979 Vaiko metais. 
Leidinys 32 psl. Kaina nepažymėta.

Užsukus į lietuviškus knygynus ir pažvelgus į 
knygų lentynas vaikų knygų skyriuje, dėmesį 
patrauks nedidelė knygelė „Tuliukas“. Tai Ritonės 
Jotvingytės žavingai išleista trumpa pasakaitė prade
dantiems skaityti vaikams. Ritonė kiekvienam lietu
viukui, lietuvaitei gerai pažįstama iš jos pasakaičių, o 
ypatingai labai dažnai pasitaikančių jos žaismingų, 
lengvai skaitomų eilėraščių „Eglutėje“. O „Eglutę“ 
visi lietuviukai, tėvų rūpesčiu, tikrai skaito, nes tai 
vienintelis žurnalas vaikams.

Tuliukas? Iš kur toks vardas? Mums žinomas 
žodis tuliuliuoti. Tačiau Tuliuliukas gal būtų per ilgas 
vardas. Tad greičiausiai autorė nusprendė šį žodį su
trumpinti. Tuliukas — tai mažas tik iš kiaušinio išsi
ritęs ančiukas. Jis turi ir daugiau broliukų ir sesučių, 
tačiau Tuliukas iš visų gražiausias, drąsiausias... 
Žmonių vaikai, kurie kitiems ančiukams atrodo 
milžinai, Tuliukui — draugai. Jis vaikų visai nebijo. 
Tuliukas labai išmintingas, viską nori žinoti; smalsus 
ir drąsus. Tačiau gyvenime jau taip esti, kad visame 
kame negali pasirodyti geriausiu, gudriausiu. Štai ir 
Tuliukas suklumpa. Kada mama antis visus savo an
čiukus kviečia plaukti ir jie visi drąsiai šoka į van
denį, Tuliukas bijo. Tik kai mama paneria, Tuliukas 
mano, kad ji skęsta, tada šoka, baimę užmiršęs, ją 
gelbėti ir pats nepajunta, kai plaukia. Ir žmogus 
kartais atlieki neįmanomus dalykus, kai reikalas 
verčia.

Tuliukas susitinka žąsiuką. Jis stebisi, kodėl 
žąsiukas toks didelis. O todėl, kad jis kitokiu gimė. 
Kitokia jam ir paskirtis. Šį kartą žąsiukas, nors ir 
didelis, išsigąsta varlės. Ančiukas ir žąsiukas, nors ir 
nevienodi, bet geri draugai. Juodu kartu užaugo ir ne
svarbu, kokiais vardais juos šaukė, „svarbiausia jiems 
buvo likti draugais“.

Vaikų knygelėse, man rodos, labai svarbu mintis, 
idėja. Šioje pasakaitėje išryškėja artimo meilė, drau
gystė, „būk tuo, kuo esi“. Ir tai tik jaučiama, be specia
lių žodžių, be pamokslų.

Labai svarbu iliustracijos. Raidės visur vienodos. 
Mažiesiems geriau didesnės raidės. Čia jos tokios yra. 
Visų pirma vaiko dėmesį patraukia paveiksliukai. 
Jeigu jie gražūs, įdomūs, suprantami, vaikas susi
domės ir būtinai norės sužinoti, apie ką čia rašoma. 
Skaitys! Šiuo atveju įdomu, kodėl tas kiškis prie 
kiaušinių stovi? Gal nori juos paimti margučiams?. 
Ne. Vienas kiaušinis visai skirtingas nuo kitų. Ko tos 
pelytės ir paršiukas išsižioję spokso? Jiems nuostabu, 
kad jau iš vieno kiaušinio, to skirtingojo, ritasi keistas 
padaras. Štai jau visas būrys ančiukų. Kur jie visi 
eina? Ko tas didžiulis gaidys čia stovi? Varlė? Net 
grybai prie kelmo toki gyvi, rodos, juda. Būtinai kiek
vienas vaikutis norės šią knygelę paskaityti. Ne 
dažnai tokių pasitaiko mūsų gimtąja kalba.

Tėvai, seneliai, gal ir vyresnieji broliukai ir sesu
tės, galėtumėte padovanoti savo mažiuliams šeimos 
nariams ar kitiems šią puikią dovanėlę. Ir kai 
valandėlei jūsų namuose bus tylu ir ramu, ir bėgsite 
žiūrėti, Kas atsitiko, gal jūsų mažasis ar mažoji kokią 
„šunybę“ prasimanė, nenustebkite, kad atrasite skai
tant Tuliuką.

Agnė Kižienė
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Atžak >s
Kas yra mano aukščiausias idealas?

Padėkos Dienos savaitgalio įvykusiuose kursuose 
užklausiau mūsų jaunųjų dalyvių, koks yra jų aukš
čiausias idealas — tai buvo padaryta prieš bet kokį 
idealo aiškinimą.

Prašiau, kad nepasirašytų, tik pažymėtų ar vyriš
kos, ar moteriškos giminės bei amžių. Sakiau, kad 
man mieliau būtų, jei išsireikštų lietuviškai, bet galėtų 
naudoti ir anglų kalbą, jei kitaip neišeina.

Sumaniau Jums pasiųsti šio klausimo duomenis; 
jie čia pridėti.

Ta pačia proga nuoširdžiausi Naujųjų Metų linkė
jimai.

Vytautas P. Vygantas

Mano idealas gyvenime yra turėti linksmą šeimą, 
turėti darbą, kuris man malonus, ir išlaikyti lietuvybę.

Vyras, 16 m.

Mano idealai: 1) mano šeimyna, 2) mano draugai, 
3) mano mokslas.

Mergaitė, 15 m.
Mano idealas yra būti geru žmogumi — geru krikš

čioniu, ir mokėti su visais žmonėmis sugyventi.
Jaunuolis, 17 m.

Mano idealas yra panaudoti visas galimybes savo 
išsilavinimu, veikiant lietuviškoj ir amerikietiškj 
visuomenėj bei gilinant mokslo žinias.

Mergaitė

Būti geriausiu žmogum, kuriuo aš galiu būt.
Vyras, 15 m.

Mano idealas yra įsigyti Ph. D. astronomijoje. Ži
noti viską apie mokslą ir kitus dalykus.

Vyras, 13 m.
Būti idealiu žmogum. Eiti į „perfectionism“.

Mergaitė, 15 m.
Turėti gražią šeimą.

Vyras, 15 m.
Mano idealas yra, kad aš galėčiau išlaikyti 

lietuvybę.
Mergaitė, 13 m.

Būti geresniu žmogum: katalikiškai, sociališkai ir 
t.t.

Mergaitė, 14 m.

Aš noriu eiti į kolegiją, gauti diplomą ir gerą 
darbą. Norėčiau gyventi gerai ir turėti sveiką šeimą.

Mergaitė, 15 m.

Gyvenimas, mokykla, šeima, draugai.
Mergaitė, 13 m.

Mano idealas yra, kad aš galėčiau eiti į medicinos 
mokyklą ir po to nuskrist į Indiją ar j tokius pasaulio 
galus ir padėt žmonėms.

Mergaitė, 14 m.

Mano idealai yra baigti gimnaziją ir universitetą. 
Po to surasti gerą darbą, tada surasti gerą motiną ir 
turėti tris vaikus. Ir gerai gyventi savo gyvenimą, 
linksmai ir pilnai su savo šeima.

Vyras, 14 m.
Mano idealas yra gražus ir smagus gyvenimas.

Vyras, 15 m.
Mano idealas yra užaugti, apsivesti, turėt vaikų, ir 

neišsiskirt su vyru.
Mergaitė, 15 m.

Mano idealas yra turėti gerą gyvenimą. Noriu 
linksmai ir patogiai gyventi.

Vyras, 14 m.

Mano idealas yra būti geru žmogum ir būti 
naudinga kitiem žmonėm.

Mergaitė, 15 m.

Mano idealas yra, kad aš laimingai gyvenčiau ir 
galėčiau džiaugtis gyvenimu.

Mergaitė, 13 m.

Pasidaryti geru žmogum, būti naudinga žmo
nėms, bei jiems vadovauti. Išlaikyti lietuvybę ir jos 
kultūrą.

Mergaitė, 14 m.

Mano idealas gyventi linksmai ir sveikai.
Mergaitė, 15 m.

Aš norėčiau būti geras žmogus ir būti gera 
mokytoja. Aš norėčiau būti gera katalikė ir lietuvaitė.

Megaitė, 13 m.
Mano idealas iki mirties yra vis siekti naujų tiks

lų, būti vis geresne. Palyginsiu su kopėčiomis. Kiek
vieną sykį dar vieną laiptą užlipu — pasiekiu aukštes
nį idealą. Noriu lipti į aukštesnes vietas su mokslu ir 
meile (pagalba) kitiems.

Mergaitė, 15 m.
Mano idealas — niekada nebūti susimaišiusių 

jausmų, visada pasirinkti tą dalyką, kuris teiktų man 
laimę, turėt linksmą gyvenimą.

Vyras, 13 m.
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Mano idealas yra gerai gyventi, baigti universi
tetą, lankyti teisės mokyklą ir gauti gerą darbą, turėti 
šeimą ir gyventi labai gerai.

Mergaitė, 14 m.
Būti lietuviu kaip mano tėveliai, priimti jų pasau

lio supratimą ir kalbą. Būti nepaprastai geru kataliku, 
ateitininku. Išmokti, priprasti kitiems teikti pagalbą, 
kaip ir aš iš visų esu gavęs.

Vyras, 15 m.
Kas yra mano idealas... gerai gyventi ir užbaigti 

mokslus.
Mergaitė, 14 m.

Man idealas yra, kad aš būčiau tokiu, kuris gali 
sutapti (mix-in) su visais.

Vyras, 14 m.

Mylėti kitus, kaip noriu būti mylima. Rodyti meilę 
kitiems visais veiksmais — visu buvimu.

Mergaitė, 15 m.

Kad pasaulis būtų geresnė vieta gyventi ir kad 
žmonės mokėtų sugyventi.

Vyras, 14 m.

Kad būčiau priimta į gerą teisių mokyklą ir būti 
gera teisininke. Kad ta profesija man gerai sektųsi. 
Noriu visada jaustis, kad mano gyvenimas turi 
vertingą tikslą.

Megaitė, 14 m.

Mano idealas yra būti daktare, išmokti ir būti 
Olimpinių žaidimų nardytoja (diver).

Mergaitė, 13 m.

Mano idealas dabar yra sunkiai dirbti mokykloje 
ir gauti gerus pažymius.

Mergaitė, 15 m.

Mano idealas yra būti „perfectionist“. Aš noriu 
žinoti apie viską, kas darosi pasaulyje. Aš siekiu būti 
labiausiai išsilavinusi ir noriu patirti viską, kiek galiu, 
kol dar esu gyva.

Mergaitė, 14 m.

Mano idealas yra gerai gyventi. Per savo gyve
nimą aš noriu mylėti kitus ir noriu, kad visi gerai 
sugyventų.

Mergaitė, 14 m.

Mano idealas yra atlikti. visas savo pareigas ir 
būti tobuliausias žmogus, kur galiu.

Vyras, 13 m.

— Gyventi, kaip Kristus gyveno.
— Tobulai mokėti lietuvių kalbą ir tobulai visur 

elgtis.
— Būti tobulu teisininku (lawyer), kad galėčiau 

pagelbėti kitiems žmonėms.
— Kad galėčiau sugyventi su broliais ir seserimis.

Vyras, 15 m.

199

32



LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA

HENRIKAS ŠATINSKAS

Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronika yra komu
nistų uždraustas laikraštis, slaptai parašytas Lietuvo
je ir su užsienio lietuvių pagalba atvežtas į Ameriką ir 
čia išspausdintas. Mes nežinome, kiek žmonių jį rašo, 
ir nežinome, kas rašo.

Kroniką Lietuvoje rašyti yra sunkus ir net nesau
gus darbas. Tai yra todėl, kad visos rašomos maši
nėlės yra užregistruotos. Kai atskiras laikraščio 
straipsnis būna komunistų rastas ir konfiskuotas, tai 
yra lengva surasti kieno mašinėle buvo naudojamasi.

Tada komunistai ateina į tuos namus ir atima 
rašomąją mašinėlę ir dar rašytoją nubaudžia. Darbas 
todėl yra sunkus, nes reikia labai slaptai ir tyliai dirbti ir 
reikia būti pasiruošus gretai viską paslėpti, jei kas 
svetimas ateina.

Šitas visas darbas yra sunkus ir nesaugus todėl, 
kad rusai nenori, kad pasaulis žinotų, kas darosi už 
geležinės uždangos. Rusai pasauliui sako, kad jų pilie
čiai gali eiti laisvai į bažnyčią. Iš tikrųjų tai galima, 
bet su daugeliu sunkumų. Praktikuodamas viešai 
religiją, gali prarasti darbą. Vaikai juokiasi iš tavęs, 
jeigu eini į religijos pamokas. Net jeigu vaikai eina į 
bažnyčią, tėvai gali prarasti darbus. Rusai nenori, kad 
mes užsienyje sužinotumėme tokius dalykus.

Kronikoje aprašyti įvairūs įvykiai apie Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje. Aprašoma žmonės, 
kurie praranda darbą (ar net šeimą), todėl, kad myli 
Dievą ir kad nori jį viešai garbinti. Komunistai 
padaro, kad žmonėms eiti į bažnyčią būtų labai sun

kios sąlygos. Kronikoje aprašyti žmonės, kurie bando 
Dievo žodį papasakoti kitiems. Jie už tai nukenčia nuo 
komunistų. Kronikoje yra net duoti vardai.

Kronika aprašo komunistų veiklą prieš Dievą ir 
tikinčiųjų persekiojimą. Paminėta, kaip komunistai 
nustūmė ir išvežė kryžius nuo Kryžių Kalno ir kaip 
studentai per naktį naujus kryžius sustatė.

Kronika yra rašoma keletą kartų per metus. Kiek
vieną kartą yra kitokios žinios. Iki šiol jau buvo maž
daug 39 kronikos. Jos mums primena, kaip gera yra 
būti ir gyventi šalyje, kur galima laisvai eiti į baž
nyčią ir viešai garbinti Dievą. Pirmas kronikos 
numeris buvo išleistas nelabai seniai (mažiau negu 
prieš 10 metų).

Gyvendami Amerikoje, turime visokiais būdais 
padėti Lietuvos katalikams. Visą laiką iš Amerikos ir 
kitų kraštų yra slaptai gabenama į Lietuvą Šv. Raštas 
ir kitos religingos knygos. Žmonės slaptai gali laga
minuose jas ten nuvežti ir išplatinti, padovanoti jas 
draugams ir pažįstamiems.

Galėtume taip pat, kaip ir daugelis kitų tautų, 
sužadinti Amerikos simpatiją Lietuvai. Galėtumėme 
Lietuvą ir jos problemas išgarsinti laisvajame pasau
lyje. Turėtumėme parašyti įdomių informacinių prog
ramų televizijai, kad pasaulis galėtų daugiau sužinoti 
apie Lietuvą ir jos dabartinę situaciją. Daug žmonių 
nežino, kas tikrai dedasi komunistų kraštuose, kaip 
ten yra persekiojama religija ir žmonės. Mes galėtumė
me daugiau draugams apie tai papasakoti.

Protestuojamas Bandymas Izoliuoti
Lietuvą (Aušra Nr. 16—56)

„Keista, kad pastaraisiais metais vis didėja kai 
kurių Baltarusijos TSR respublikinių organų noras 
izoliuoti mus nuo Lietuvos, savo tautiečių, mums bran
gaus ir mylimo Vilniaus.

* * *

Tokių neprotingų draudimų svečiuotis ir keliauti 
turbūt nesugalvojo ir neįgyvendino nei viena mūsų 
šalies respublika.

Todėl mes kategoriškai pareiškiame, kad tai bergž
džios pastangos. Jokia jėga mūsų neatplėš nuo mūsų 
Tėvynės Lietuvos, mūsų šventojo miesto Vilniaus, nuo 
laisvų ir laimingų mūsų brolių ir seserų lietuvių. Lie
tuva ir Vilnius mums buvo ir bus brangiausi vardai...“ 
Pelesos UetuviSkų kaimų gyventojų pareiškimas.

Šeimyniškumas nagrinėjamas Aušroje
(Nr. 16-56)

„Dėl bedievybės ir alkoholio įtakos kasmet daugėja 
šeimų skyrybos (1950 m. Lietuvoje buvo 625 ištuokos, 
1960 m. — 2364, 1970 m. — 6918,1976 — net 9557), ma
žėja natūralus tautos prieauglis (iš viso gimė vaikų be 
gimusių negyvų: 1940 m. — 67.619, 1950 m. — 60.719, 
1970 m. - 55.519, 1976 m. - 52.296).

Natūralų tautos prieauglį labai mažina bedie
viškos valstybės įteisinti abortai. Apie juos spaudoje 
nerašo, statistinių žinių niekad nepateikia. Pernai 
vienas rimtas ginekologas sakė, jog kasmet Lietuvoje 
padaroma apie 60.000 abortų.

Tai — baisūs skaičiai, nešą lietuvių tautai pražūtį, 
tačiau valstybės vadovai neskiria jiems reikiamo 
dėmesio...“
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1979—1980 Mielas Žiemos kurse

ŽIEMOS
KURSAI

VAIZDAI IR ŽODŽIAI

„Ateitininkų dvasia buvo 
tikrai gyva 1979—1980 
moksleivių žiemos kursuose. 
Tai liudija šie 
straipsniai, eilėraščiai 
ir nuotraukos“.
(Arvydas Žygas, žiemos 
kursų vadovas.)

Prieš atvažiuodama į kursus, aš 
buvau labai pavargus — ne 
fiziškai, bet tik pavargus nuo 
mokyklos ir nuo tos pačios kasdie
ninės rutinos. Aš labai norėjau 
bendrauti su lietuviais, bet dau
giausia būti religingoj aplinkoj. Aš 
jau nuo vasaros nebuvau išpa
žinties. Ėjau į bažnyčią kas sekma
dienį — į bažnyčią prie namų, bet 
aš vis tik nesijaučiau arti prie 
Dievo — kaip prie draugo. 
Lietuviškose mišiose su lietuviais 
aš jaučiu esanti arčiau prie Dievo.

Man ypatingai patiko susi
telkimo vakaras. Man yra sunku 
nugalėti depresiją. Bet čia Dai
navoj ilgai nesimačiusią su drau
gais ir lietuviškai religinga aplinka 
man daug padėjo. Aš pradėjau 
suprasti, kaip šias problemas 
išspręsti. Ačiū Dainavai, visiem 
vadovam ir ypačiai kun. St. Ylai.

INDRĖ ARDYTĖ 

Nors aš daug neturiu ką pasakyti, 
aš noriu keletą minčių išreikšti.

Pirmiausia jūs, Dainava, atida
rei naujas duris mano gyvenime. 
Parodėt man, kiek man dar reikia 
išmokti ir iškelt daug klausimų 
apie savo gyvenimą.

Jūs privertėt mane peržiūrėti 
mano tikėjimą, kuris buvo gan silp
nas. Ir jūsų susikaupimo vakaras 
man daug pamokė apie krikščionių 
mintis, apie asmens’ pasaulėžiūrą. 
Parodėt pusę katalikiškumo, ko 
tėvai ar bažnyčia man niekad 
neparodė.

Tu, kurse, irgi parodei man, kaip 
panašios mūsų mintys yra apie ieš
kojimą to vieno tiesos kelio.

Dainava, nors ir nebuvo sniego, 
tavo gamta mane sužavėjo ir padė
jo man atsikvėpti po daug miglotų 
dienų mieste.

Tu parodei man daug įdomių 
žmonių ir išvystei man draugys
čių. Bet atverėt mano akis į vieną 
energingą ir tikrai puikų žmogų, be 
kurio šie kursai būtų sugniužę. Tai 
yra kun. Yla, kurį aš labai gerbiu.

Ačiū, kad atidarei mano akis 
naujam pasauliui, ačiū.

RIMAS BUDRYS

Aš esu girdėjęs, kad kursai yra 
labai nuobodūs, ir žmogus gali 
jaustis kaip kalėjime. Kas nori 
sėdėti per paskaitą šešias valandas 
ir po to į mišias kiekvieną dieną? 
Ne aš — kodėl gaišinti savo ato
stogas sniege paskendusioj Daina
voj? Koks džiaugsmas, kai šalta? Iš 
tikrųjų nebuvo gaišinimas laiko; 
beveik visos paskaitos buvo įdo
mios, ir nereikėjo bėgti į prausyklą 
per mišias. Aš buvau patenkintas. 
Kursuose daug išmokau. Aš ma
nau, kad kursai sustiprino mano 
tikėjimą. Kursai parodė man, kad 
ateitininkų organizacija yra svarbi. 
Net ir mėginu rašyti lietuviškai. 
Turiu vieną klausimą: kada snigs?

ARAS GRAKAUSKAS
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Diskusinių būrelių rezultatų pristatymas žiemos kursuose.

j. Sodoms pasirinkęs strateginę vietą pietauti.

Laisvalaikis.
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KELIONĖ VILIUS L. DUNDZILA
Kai šviesos bus užgesintos mieste
Ir saulė nuspindės nuo įlankos, 
Aš noriu būti tenai, mano mieste.

Tai manai, kad pati vieniša.
Drauge, aš taip pat vienišas.
Aš noriu sugrįžti prie įlankos miestelio.

Liūdna,
Būdavo rytai kely be tavęs, 
be tavo kerelių.

Kai šviesos bus užgesintos mieste 
Ir saulė nuspindės nuo įlankos, 
Aš noriu būti tenai, mano mieste.LINAS POLIKAITIS

LAIKAS
Laikas — 
Tai žmogaus sukurtas 
matas, matuojantis 
ilgą, begalinę 
amžinybę. 
Laikas — 
apriboja mus, 
gąsdina mus, 
grasina mums, 
varo mus. 
Mūsų tėvo Adomo, 
Ir motinos Ievos, 
Nesustabdoma, 
nesibaigianti 
dovana, 
tapusi mūsų vyriausiu valdovu 
ilgiausiu kankintoju ir 
didžiausiu priešu.
O gal — ar nežinai?“ — 
mūsų geru... draugu??? 
Laikas keičiasi: 
kartais trenkia, o 
retkarčiais pagelbsti. 
Laikas — 
negyva, nenumirusi, 
esanti būtybė, 
apreikšta vien tik 
žmogaus prote.
„Kur gi bėgi, 
kodėl taip skubi, 
kas ten bus, 
gyvenimo prieteliau?“ 
Žinau: 
Veji ateiti, 
keiti dabartį 
apleidi praeitį.
„Sudievu!“ ir vėl 
„Sveiks!“ 
„Pasiduodu tau: 
Lydėsiu tave, 
kartu su 
šiuo trumpu pasauliu. 
Bet tada — 
pagalvok — 
pralenksiu tave, 
apleisiu žemę. 
Būsiu romus, 
be vargų — 
laimėjęs rungtynes“ 
Ačiū Adomai, 
Dėkui Ieva!
Skubėk!!!

Dainavos gamta iš ryto, žiemos kursuose 1979—1980 m. 203
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I iičfeii

Kartūsų
Maldos Lietuvai

Ateities redakcijos nariai pasiun
tė Kartūsų vienuoliam Vermonto 
valstijoje prašymą, kad jų maldos 
intencija būtų prisiminta kontepla- 
cinės maldos bei kontemplacinės 
dvasios išplėtimas okupuotoj 
Lietuvoj.

Vienuolyno provinciolas atrašė, 
kad jų bendruomenė daug žino apie 
lietuvių sunkią padėtį ir nuolat juos 
maldoje prisimena. Jų vienuolyne 
yra du lietuvių kilmės vienuoliai.

Redakcija

Lietuvaičių moralės 
klausimai

P. Pranas Razminas savo rašinyje 
„Sulaužyti tiltai“ (Ateitis, 1979 m., 
4 nr.) rašo: „Tačiau po Pirmojo di
džiojo karo mūsų tautos moralė 
pradėjo krypti neigiamon pusėn. 
Girdėjau savo parapijos kleboną 
nusiskundžiant, kad jaunos mer
ginos prieaugliu rungtyniaujan
čios su vedusiomis motinomis. 
Negimusių kūdikių žudymas taip 
pat buvo ne naujiena...“

Man atrodo, kad p. Razminas pa
rašė neteisingai ir užgavo ano meto 
lietuvaites mergaites. Lietuvoje 
šeimos vidutiniškai augindavo po 
4, 5 ar 6 vaikus... jeigu merginos 
rungtyniavo prieaugliu su vedu
siomis motinomis, tai kiekviena 
mergina pagimdė po 4, 5, 6 vai
kus...

Kiek man žinoma, negimusių 
kūdikių žudymas buvo naujiena ir 
retoki atsitikimai. Nesuprantu, 
kodėl p. Razminas yra tokios nuo

monės. Gal jis norėdamas patei
sinti šių dienų merginas, netei
singai palygino jas su ano meto 
merginomis Lietuvoj...

J. Pumputienė 
Woodhaven, N.Y. JAV

Klausimai
jaunimui ir vyresniesiems

Raminta Pemkutė (Ateitis, 1979 m., 
5 nr.) pasiūlė: „Ar būtų įmanoma 
retkarčiais išspausdinti klausimą, 
paliktą atvirą atsakymams 
jaunimui ar vyresniesiems...“

Todėl norėčiau pasiūlyti panag
rinėti keletą klausimų:

1. Kodėl daugėja lietuvių jau
nimo tarpe mišrios vedybos?

2. Kodėl jaunos lietuviškos šei
mos menkai dalyvauja mišiose 
lietuvių kalba ir lietuvių parapijų 
gyvenime?

3. Ar ateitininkai turėtų laikytis 
blaivumo dorybės (nuo alkoholio, 
narkotikų, rūkymo)?

4. Ar ateitininkai yra religiniai 
stipriai subrendę?

A. Pumputis 
Woodhaven, N.Y., JAV

Dar apie „Ateitį“, 
minėjusią Jaunimo Kongresą

Ateities 9—10 nr. Lietuvių jaunimo 
IV kongreso aprašymas, mano 
nuomone, yra labai išsamus, vaiz
dingas ir teisingas. Petras V. Kisie
lius straipsnyje „Jaunimas 
prabyla“ gražiai ir detaliai pavaiz
davo, kas vyko kongrese, iškel
damas pastebėtus jame teigiamus 
reiškinius, nevengdamas paminėti 
blogųjų pusių. Straipsnis paįvai

rinamas palyginimais su trečiojo 
kongreso darbais. Tai ypač įdomu 
tiems, kurie dar buvo per jauni 
(kaip ir aš) jame dalyvauti. V. 
Musonytė, apžvelgdama jaunimo 
darbus už Amerikos ribų, ir V. 
Nakas, pasisakydamas dėl san
tykių su okupuota Lietuva (jo 
žodžiais, jaunimas atsuko savo 
veidą ir sielą į Lietuvą), gražiai 
papildo Petro V. Kisieliaus 
kongreso aprašymą.

Ylos-Maceinos-Trimako pokalbis 
„Netikša ar derintojas“ yra labai 
įdomus, tik reikalauja didesnio 
susikoncentravimo sekti pokalbio 
eigą.

Pageidautina daugiau tokių 
straipsnių kaip Arkadijaus Vinokū- 
ro. Labai objektyviai ir nuoširdžiai 
parašyta. Matyti, autorius ne tik 
teoretiškai su aprašomis faktais 
susipažinęs, bet ir praktiškai visa 
tai išgyvenęs.

L. Palubinsko straipsnis „Dievo 
ieškojimas dykumoje“ pailiust
ruotas įdomiomis nuotraukomis, 
pavaizduoja dievišką galią bei jėgą 
ir verčia susimąstyti dėl Jo san
tykių su žmogumi.

Trumpai sakant, šis Ateities 
numeris (kaip ir visi kiti) tiek 
turinio, tiek formos atžvilgiu gra
žiai suredaguotas, todėl ir malonu 
skaityti.

Rita Bureikaitė 
Glendale, Calif., JAV

Ateities žurnalo specialiu numeriu 
(9—10), pamininčio IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, buvau 
sužavėta. Šis numeris gyvas, 
įdomus, informuojantis įvairiomis 
temomis ir pasisakymais. Yra įvai
rių žinučių apie veiklą. Jis atspindi 
mūsų jaunimo dvasią. Jo nesi
norėjo paleisti iš rankų. Ypač nuo
traukos ir iliustracijos patraukia 
skaitytojo dėmesį.
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Iš jaunimo pasisakymo matosi, 
kad jis yra dirbantis, galvojantis ir 
ieškantis jaunimas. Daugeliu 
dalykų domisi. Sudėję jėgas, atlie
ka didelius darbus. Lietuvos ateitis 
ir išeivijos kryptis jiems yra labai 
aktualu; net ir pasyvesnieji nenori, 
kad lietuvybė išnyktų. Jų pasi
sakymai ir užsimojimai yra verti 
vyresniųjų dėmesio. Dirbdami kar
tu, daugiau atlieka, jie išmoks ir 
įpras tęsti toliau. Juk ateitis yra jų 
rankose.

Buvo įdomu skaityti ištraukas iš 
girdėtų paskaitų Kongrese ir iš 
nuotraukų susipažinti su studijų 
dienų paskaitininkais „Idėjų 
mozaikoj“. Iš paskaitų temų 
matosi, kad visas dėmesys buvo 
nukreiptas į Lietuvą. Į ją buvo 
žiūrima iš įvairių perspektyvų, kad 
ji yra gyva ir mes esame jos 
kovojanti dalis, o kovoti ir dirbti 
turime drąsiai ir įvairiais būdais.

Petro Kisieliaus straipsnis apie 
jaunimo dalyvavimą IV Pasaulio 
Jaunimo Kongrese ir Kongreso 
eigą apibūdina taip, kaip aš jį ma
čiau. Ypatingai sąmoningas 
dėmesys buvo kreipiamas į dabar
tinę Lietuvą ir jos geografinį ar
tumą.

Prie vėliavų Lietuvos atstovams 
skirta vieta, niekieno neatstovau
jama, visus jaudino. Kongresas 
buvo nepaprastai turtingas, savo 
programa, kuri buvo skirta pažinti 
Lietuvą iš įvairių šaltinių. Bendrai 
jaunimas atvažiavo neužsidegęs 
dirbti. Daugumas buvo gan pasy
vūs ir klajojo iš vieno kampo į kitą 
ar važinėjo po miestą. Entuzias
tingai dirbančių grupė stengėsi 
dalyvauti visur ir grįžo turtingi ži
niomis.

Kaip Petras Kisielius rašo, 
jaunimas nejaučia paramos iš 
vyresniųjų... Jie neturi vilties, kad, 
grįžus į savo miestus, jų idėjas 

vyresnieji rems, diskutuos ar net 
juos išklausys. Jie mato, kad, norė
damas bendradarbiauti su vyres
niaisiais, jaunimas turi pateikti 
savo idėjas taip, kaip vyresnieji jas 
nori girdėti. Atsisakydami tai 
daryti, jaunieji pasitraukia iš 
veiklos. Jaunimas yra vyresniųjų 
ignoruojamas. Todėl jis visai nesi
rodo, nesvarbu, koks renginys būtų. 
Užtat taip stipriai laikosi PLJS-gos 
ir ja didžiuojasi.

Petras Kisielius labai tiksliai ir 
išsamiai aprašo Kongreso eigą. 
Perskaičius straipsnį, susidaro 
pilnas vaizdas, kas Kongrese vyko. 
Pajunti jo pulsą. Tame straipsnyje, 
kaip veidrodyje, atsispindi jau
nimo dvasia, nusiskundimai, viltis 
ir galvojimas, į kurį vyresnieji 
turėtų atkreipti visą savo dėmesį ir 
juos remti, nes be lietuviškai kal
bančio, galvojančio ir veikiančio 
jaunimo nėra ateities.

Nijolė Balčiūnienė 
Cleveland, Ohio, JAV

Praėjusių metų dvigubas 
lapkričio—gruodžio Ateities 
numeris žiemos žvarbę dvelkia 
pavasariu. Tai didelis žurnalo užsi
angažavimas gero metraštininko 
braižu pavaizduoti IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą...

Žurnalo redaktoriaus kun. Kęstu
čio Trimako skiltis „Antai...“ 
paskirta kongreso apraiškoms kla
sifikuoti ir analizuoti. Tai didelė 
renginio idėjinė ir faktinė panora
ma.

Norėdami nusakyti šio Ateities 
numerio nuotaikas, imame D. Koje- 
lytės nuotrauką 333-me puslapyje. 
Tai nėra braziliškų nuotaikų iliust
racija, bet į metaforą įstrigęs vaiz
das: būrys jaunimo žengia taku, 
kuris veda aukštyn ir yra hori
zonto nukertamas... Ar šie keliau
ninkai padaugės, ištvers, taps są
jūdžiu?

Tos kelionės motyvas D. Kojely- 
tės nuotraukoje ir to skyrelio pa
vadinimas „Veikla“ yra įdomi, 
prasminga siekio ir darbo sim
biozė...

Tarp nutarimų randame drąsių ir 
logiškų. Pvz., pasisakymas apie 
kolektyvinę atsakomybę... Jau
nimas logiškai atsiliepė į pami
šėlišką lietuvių tautos dergelio- 
jimą, kuris įvairiais kanalais per 
lietuvių disidento nelogiškumą 
sunkiasi į plačiąją spaudą...

Skaitant plačius kongreso veiklą, 
vaizduojančius rašinius, kurie 
parašyti kongreso jaunųjų stra
tegų ir ideologų, galima pasi
džiaugti puikia tų reportažų forma. 
Tas faktas rodo, kad žurnalistinė 
pamaina prinoko. Savo pasta
bumu ir taikliu kategoriškumu žiba 
Petras V. Kisielius. Toks pat Vik
toras Nakas. Gero braižo Vita 
Musonytė...

Skiltyje „Atvirai“ yra itin gyvas, 
pagaulus, nescholastinis savo tvir
tinimais ir išvadomis pokalbis. 
Diskutuoja kun. Stasys Yla, An
tanas Maceina ir kun. Kęstutis Tri
makas...

... šiame numeryje randame gerų 
proveržų į kūrybinius laimėjimus. 
Tai Daivos slapyvardžiu pasirašy
tas „Vienos mergaitės dienoraštis“ 
ir Lino Palubinsko prozos gabalas 
„Dievo ieškant dykumoje“... Ir 
Marijos Stankuvienės-Saulaitytės 
du eilėraščiai rodo poetės talentą 
atrasti naujų metaforų, sma
guriauti sakinio lūžiais ir abstrak- 
tiškumu. Ir Elenos Baronaitės 
piešiniai rodo grafikės talentą.

... šis dvigubas Ateities numeris 
imponuoja savo „jaunatvišku 
visuomeniškumu“, liudydamas 
„suaugusiems“, kad juvenes ad 
portem (jaunieji jau prie durų).

Jurgis Gliaudą
Tėviškės Žiburiuose, vasario 21
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Veikla
APIE PROFESIJAS 
Detroite

Sausio 20 d. sėdim susirinkę p.p. 
P. Zarankų namuose: gausus bū
rys — pirmą kartą studentai ir 
moksleiviai kartu praleidžia po
pietę. Po Almos Lėlytės skaitytos 
maldos, susirinkimo vedėja Rita 
Neverauskaitė nurodė priežastį 
studentų suruoštam pašnekesiui. 
Moksleivis, galvodamas tęsti moks
lą universitete, dažnai nežino, ko
kioj srity norėtų dirbti. Gimnazi
jose retkarčiais būna „Career 
Days'*, bet juose universitetų bei 
kolegijų atstovai atstovai domisi 
daugiau naujų mokinių pritraukti, 
bet neaiškina kaip profesiją pasi
rinkti, o tik kokius kursus reikės 
praeit. Per paskutinį studentų susi
rinkimą nutarėm, kad būtų įdomu 
ir naudinga turėti pašnekesį su 
moksleiviais ir tais studentais, 
kurie jau dirba įvairiose srityse.

Linas Mikulionis pirmiausia 
aplamai apibūdino inžinieriaus 
profesiją. Inžinierius paruošia pro
duktus — mašinas, naudodamas, 
ką mokslininkai yra išradę. Tas 
idėjas jis pareiškia kitiems brė
žiniais ar modeliais. Šiuo metu yra 
50 pripažintos inžinerijos sritys. 
Lino parinkta sritis yra „Human 
Factors Eng.“. Šioje srityje indust
rijos ir kasdieninės mašinos dalys 
yra derinamos prie žmogaus ypa
tybių, ne, kaip dažnai būna, kad 
žmogus turi pritapti prie mašinos. 
Kęstutis Smalinskas vėliau supa
žindino su savo parinkta sritimi — 
metalurgijos inžinerija. Kur indust
rija, ten dirbama su medžiaga, su 
metalais. Reikia žinoti, ištyrinėti, 
kaip įvairūs metalai ir kita 
medžiaga derinasi, kuriuose dar
buose pritampa.

Kristina Mičiūnaitė kalbėjo apie 
architektūrą. Šioj srity dirbąs 
žmogus pastato pastatus ir jų 
aplinką. Jis suderina medžiagą, 
meną, mintis ir žmonių norus. Ar
chitektas ne vien pastatų planus

Taura Zarankaitė parodo savo kūrinius.

brėžia, bet gali ir pertvarkyti, kas 
jau stovi, planuoti kas pastato vidų 
užims (interior design). Aplamai su 
menu supažindino Taura Zaran
kaitė. Taura pasakojo, kaip meno 
mokytojai tave spaudžia išvystyti 
asmenišką stilių, kuriuo pats 
patenkintas. Meno srityje taip pat 
yra daug šakų: piešimas par
davimui, mokymas, muziejaus dar
bai ir .commercial design1; tai tik 
keli pavyzdžiai. Muzika ir moky
tojo pareigas paaiškino Rimas 
Kasputis. Kaip ir menas, muzika 
sudaro daug šakų. Rimas moko 
muziką, groja orkestre ir vargo- 
ninkauja. Privačiai mokyti 
nereikia formalaus mokslo; mokyk
lose reikia įsigyti .Teaching Cer
tificate* ir nuolatos tobulintis pa
čiam praktikuotis. Trumpai kalbė
jom apie naujesnę sritį — muzikos 
terapiją.

Mediciną studijuoja Saulius Jan
kauskas. Jis aiškino, kad kuo 
toliau mokaisi, tuo daugiau 
giliniesi. į specialybes, kurių yra 
daug. Tik po aštuonerių mokslo 
metų pradedi ligoninėje dirbti. 
Nors dažnai pasitaiko, kad medi

cinos profesijoj asmuo praturtėja ir 
iškyla visuomenėj — be pagarbos 
žmogaus sielai ir gyvenimui, retai 
gali toj srityj pasitenkinti. Rusnė 
Baltrušaitytė kalbėjo apie gailes
tingos sesers — slaugės profesiją. 
Šiais laikais šią profesiją sudaro 
daug daugiau negu techniški dar
bai ligoninėse. Visos žmogaus 
gyvenimo dalys svarbios, kai 
nagrinėji jo sveikatą — proto, kūno 
ir sielos sveikatą. Daug daugiau 
gail. seserys moko žmones, kaip 
išvengti ligos ir kaip pasveikus 
pilnesnį gyvenimą turėti.

Yra įdomu, kad diskusijose iškilo 
pastaba: baigęs mokslus pradedi 
kitus mokyti. Visi kalbėtojai pa
brėžė, kad pasitenkinimas savimi 
išsirinktajame darbe yra būtinas 
dalykas laimingai gyventi. Pinigai 
ir pažintis laimės negali atnešti, jei 
darbas nuobodus ir žingeidumas 
nyksta.

Po diskusijų naujas studentų 
dvasios vadas kun. V. Kriščiū- 
nevičius sukalbėjo baigimo maldą 
ir po kelių pranešimų skirstėmės į 
namus.

Kristina Veselkaitė
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TRUMPAI
Gintė Damušytė padarė 
pranešimą apie vaikų persekiojimą 
Lietuvoje gruodžio 9 d. Bridgeporto 
Žmogaus teisių koalicijos suruoš
tame minėjime, Sacred Heart uni
versitete, Bridgeport, Conn.

Kultūriniai parengimai, kurie 
buvo suruošti Ateitininkų na
muose, Lemont, Ill., buvo sekantys: 
poeto Kazio Bradūno poezijos reči
talis (vasario 3 d.), „Lietuva žodyje, 
dainoje ir skaidrėse“ (vasario 24 
d.), dr. Algio Norvilos paskaita 
„Dvikalbiškumas“ (kovo 9 d.), 
viešas politinis forumas (kovo 16 
d.), kun. Vytauto Bagdanavičiaus, 
MIC, ir kun. dr. Kęstučio Trimako 
— atsinaujinimo diena vedusioms 
poroms (kovo 23 d.) ir SAS CV stu
dentų kandidatų kursai (kovo 28— 
30 d.).

Korp! Giedros susirinkimas įvyko 
vasario 21 d. pas Aliciją Rūgytę.

Ateitininkų Federacijos kon
trolės komisiją sudaro: pirm. Ceza
ris Surdokas (6244 Gilston Park 
Road, Baltimore, MD 21228) ir na
riai — Teresė Gečienė bei Vytautas 
Volertas.

Toronto ateitininkų koordinacinį 
komitetą sudaro: dr. Ona Gustai
nienė, Kazimieras Manglickas, 
Gabija Petrauskienė, dr. Rimas 
Petrauskas ir Laima Underienė. 
Jaunučių berniukų globėjas yra 
Vaidotas Vaičiūnas, o mergaičių 
Ramona Girdauskaitė, Rūta 
Juzukonytė ir Vida Juzukonytė.

Cicero Vysk. M. Valančiaus kuo
pos tėvų komitetą sudaro: Juozas 
Arštikys, Juozas Končius (pirm.), 
Vacys Laniauskas, Valerija Nor
kienė, Stasė Tamošiūnienė, L Tik- 
nienė, Ona Venclovienė ir Sigitas 
Vingelis.

Premijas bei atžymėjimus iš Lie
tuvių žurnalistų Petro Daužvar- 
džio fondo laimėjo sekantys asme
nys: Vilius Dundzila, Linas Kojelis, 
Jonas Kuprys, Saulius Kuprys, 
Rita Neverauskaitė, Danutė Norvi- 
laitė, Linas Rimkus, dr. Linas 
Sidrys ir Rima Sidrienė.

Pr. Dielininkaičio Čikagos Kuopos mergaičių būrelio globėjos studentės 
Daiva Barškėtytė, Lionė Bradūnaitė, Lidija Dudėnaitė, ir Vįįa n ,, 
prie Ateitininkų Namų iškyloje. ’

..V?

f <•.»' «
PtininkulHlnkaiČl° Kuopos narės grožisi rudens lapais iškyloje, Atei- 

amuose Lemonte.
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JAUNUČIAI

Chicagos partizano Daumanto 
kuopos susirinkimas įvyko sausio 
27 d. Ateitininkų namuose. Kuopos 
globėjai Birutė Lieponytė, Petras 
Lieponis, Alė Pabedinskaitė ir Lėlė 
Žukauskaitė.

Toronto jaunučiai sausio 19 d. 
iškylavo Ontario Place.

Chicagos Pr. Dielininkaičio jaun. 
moksleivių kuopos tradicinis Kau
kių balius įvyko vasario 17 d. švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos salė
je. Programoje buvo kaukių 
paradas ir žaidimai.

Jaunučių vasaros stovykla 
ruošiama liepos 20—rugpiūčio 3 d. 
Dainavoje.

Clevelando jaunučių kuopos 
globėjai yra sekantys: G. Ješman- 
tienė, Z. Stungienė, R. Šilgalienė ir 
R. Vyšnionytė, o dvasios vadas 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ.

MOKSLEIVIAI

Chicagos kun. Alf. Lipniūno 
moksleivių kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 20 d. kuopos pirm. 
Giedriaus Sodonio namuose. Kuo
pos globėja Rasa Narutytė va
dovavo pašnekesiui apie atei
tininkų misiją gyvenime.

Toronto St. Šalkauskio moksleivių 
kuopos susirinkimas įvyko sausio 
27 d. seselių namuose. Programoje 
buvo pranešimai apie žiemos kur
sus Dainavoje.

Cicero vyks. M. Valančiaus moks
leivių kuopos globėjų — tėvų susi
rinkimas įvyko sausio 27 d. Atei
tininkų namuose. Globėjos Aldona 
Prapuolenytė ir Aldona Zailskaitė 
vadovavo diskusijoms apie kuopos 
dabartinę veiklą bei rūpesčius.

Chicagos kun. Alf. Lipniūno 
moksleivių kuopos nariai susirinko 
vasario 1 d. kuopos vicepirm. Rūtos 
Musonytės namuose. Susirinkime 
buvo aptarta ateinantis kuopos 
balius.

Chicagos kun. Alf. Lipniūno 
moksleivių kuopos spurgų vaišės 
įvyko vasario 15 d. Jaunimo centre.

Cicero vysk. M. Valančiaus kuo
pos pirmininkai yra Laima Šulai- 
tytė ir Vitas Laniauskas.

STUDENTAI

New Yorko studentų draugovė 
kartu su SAS CV sausio 19 d. 
suruošė suvažiavimą rytinio pa
kraščio studentams ateitininkams 
New Yorko Kultūros Židinyje. Su
važiavimas buvo skirtas drau
govių problemų svarstymui. Rena 
Vyšnionytė ir Edis Razma kalbė
josi šia tema, ir kun. Jurgis Ša- 
rauskas skaitė paskaitą „Organi
zacijos dinamika“.

Chicagos apylinkių Nijolės Sa- 
dūnaitės draugovės pirmasis susi
rinkimas įvyko vasario 1 d. Atei
tininkų namuose. Tadas Klimas 
kalbėjo apie draugovės organiza
ciją bei veiklą.

Clevelando draugovės studentai 
kartu su skautais suruošė rekolek
cijas visam jaunimui. Jos įvyko 
kovo 7—9 d. Beaumant stovyk
lavietėje. Dalyvavo sės. Igne iš 
Toronto ir kun. Bacevičius iš 
Kennebunkport.

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
tradiciniai pavasario kursai įvyko 
kovo 22—23 d. Dainavoje. Pag
rindinė tema — nutautėjimas.

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba kovo 28—30 d. 
suruošė studentų kandidatų kursus 
Ateitininkų namuose. Kandidatai 
buvo supažindinti su ateitininkijos 
istorija ir ideologija bei ugdymu lie
tuviškos galvosenos ir rašysenos.

Clevelando draugovės nariai ba
landžio 6 d. suruošė Velykų šokius 
Lietuvių namuose.

Clevelando draugovės studentai 
kartu su moksleiviais suruošė savo 
tradicinį literatūros vakarą balan
džio 19 d. Lietuvių namuose.

Studentė Ritonė Ivaškaitė paau
kojo savaitę savo Kalėdų atostogų 
laisvalaikio Religinės Šalpos dar
bams.

SENDRAUGIAI

Sendraugių centro valdybos 
posėdis įvyko sausio 22 d. Atei
tininkų namuose. Posėdyje daly
vavo: Ona Abromaitienė, inž. Kazi
mieras Kriaučiūnas, dr. Algis 
Norvilas, svečias inž. Jonas Pabe
dinskas, Elena Razmienė, kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, MIC, ir Vytau
tas Šoliūnas. Valdybos pirm. Vy
tautas Šoliūnas padarė pranešimą 
apie naujos valdybos rinkimus, 
kurie bus įvykdyti korespon
dentiniu būdu. Inž. Jonas Pabe
dinskas padarė pranešimą apie su- 
būrimą jaunosios kartos 
akademikus į sendraugius.

Sendraugių vasaros stovykla 
ruošiama rugpiūčio 3—10 d. Dai
navoje.

SVEIKINIMAI

„Ateities“ redakcija sveikina Dai
vą Markelytę, baigusią humanita
rinius mokslus bakalauro laipsniu.
„Ateities“ redakcija sveikina Dai
ną (Danilevičiūtę) ir Rimą Dumb- 
rius, susilaukus sūnaus Ryčio Aro.
„Ateities“ redakcija taip pat svei
kina Rasą ir Antaną Razgaičius, 
susilaukus pirmojo sūnaus Da- 
riuko.

UŽUOJAUTA

Mūsų žymiam katalikų veikėjui Jo
nui Matulioniui mirus, nuoširdžią 
užuojautą velionės šeimai reiškia 
„Ateities“ redakcija.
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NUO ADMINISTRACIJOS STALO

Garbės prenumeratas už 1979 metus prisiuntė: B. Briedis, V. Kleiza, E. Paliokienė, R. Stanislovaitis, 
kun. J. Vėlutis, prof. B. Vitkus, J. Žadeikis, D. Žilevičienė (Chicago, Ill.), R. Bureikienė (už du metus), E. 
Matulaitienė (Los Angeles, Calif.), P. Grušas (Agoura, Calif.), J. Jodelė (Culver City, Calif.), A. V. Lukas 
(Toronto, Ont. Canada), J. Mikaila (Troy, Mich.), A. Saulis (Toronto, Ont. Canda), A. Styra (Cleveland, 
Ohio), kun. J. Tautkus (Putnam, Ct.), kun. Ig. Urbonas (Gary, Ind.).

Aukojo „Ateičiai“ paremti: po 200.00 dol. — Cleveland ASS Skyriaus Valdyba (Cleveland, Ohio), 
Detroito SAS Draugovė (Southfield, Mich.); 182.00 dol. — I. Lapšys (Austria); po 100.00 dol. — P. Kaladė (S. 
Boston, Mass.), kun. P. Patlaba (Hot Springs, Arizona); 30.00 dol. — Korp! Giedra — Cleveland (Cleveland, 
Ohio); po 25.00 dol. — Kanados Liet. Kat. Moterų Draugijos Delhi Skyrius (Tillsonburg, Ont. Canada), 
Philadelphijos ASS Skyrius (Plymouth Meeting, Pa.); 7.00 dol. — T. C. Aleksonis (Braintree, Mass.); 6.00 
dol. — J. Butkus (Bridgeport, Ct.); 3.00 dol. — D. Mičiūnas (Redford, Mich.); po 2.00 dol. — J. Arštikytė 
(Cicero, Ill.), N. Dumbrytė (Chicago, Ill.); P. Sandanavičius (Santa Monica, Calif.); A. Tamošaitis 
(Kingston, Ont. Canda); V. Ž. Vaičiūnai (Mississauga, Ont. Canada); po 1.00 dol. — J. Damas (Naperville, 
Ill.); A. Gedmintas (Escondido, Calif.), G. Janušienė (Sea Cliff, N.Y.), V. Janušonis (Dousman, Wise.), V. 
Palūnas (Akron, Ohio), E. Paulikienė (Lisle, Ill.), A. Pažemėnas (Queens Village, N.Y.), S. Riekutė (Cicero, 
Ill.), St. Rudys (Worcester, Mass.), T. Rūta, D. Vasiukevičiūtė (Chicago, Ill.).

Apmokėjo „Ateities“ prenumeratą, siuntinėjimą užsienio moksleivijai: 10.00 dol. — prof. B. 
Vitkus (Chicago, Ill.); 7.00 dol. — dr. J. Pikūnas (Detroit, Mich.).

Nauji prenumeratoriai: B. Briedis, D. Lapkus (Chicago, Ill.), D. Dirmantaitė, O. Jurėnaitė, Z.Prakapaitė 
(Toronto, Ont. Canada), V. Dundzila (Clarendon Hills, Ill.), A. Gedminas (Escondido, Calif.), G. Janušienė 
(Sea Cliff, N.Y.), V. Janušonis (Dousman, Wise.), J. Kavas (Cypress, Texas), A. T. Klimas, V. Žygas (Cicero, 
Ill.), Z. Kripavičiūtė (Timberlake, Ohio), A. Kungys (Hacienda Heights, Calif.), K. Lapšys (Austria), D. 
Liaugaudienė (Downers Grove, Ill.), G. Mačiūnienė (Philadelphia, Pa.), N. Misiulis (Lemont, Ill.), E. 
Matulaitienė, A. Vosylius (Los Angeles, Calif.), E. Paulikienė (Lisle, Ill.), D. Petrusevičiūtė (Franklin, 
Mich.), D. Ramelis, A. M. Šmitai (Vokietija), L Rudaitytė (Oak Lawn, Ill.), R. Šilkaitis (Deerfield, Ill.), A. 
Vaitiekūnas (Australia), L. Vaitonytė (Weston, Ont., Canada), D. Vizgirdienė (Westlake Village, Calif.).

Už garbės prenumeratas, aukas ir naujas prenumeratas nuoširdžiai dėkoja

„Ateities“ Administracija
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