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TAUTIŠKUMAS IR LIETUVIŲ JAUNIMO 
IŠEIVIJOJE DABARTINĖS PROBLEMOS

AUDRA KUBILIUTĖ

„Lietuvių jaunimo tarpe yra labai daug problemų, kurios trukdo lietuvybei 
klestėti. Aiškiausia problema yra tokia: tėvai liepia jaunuoliams mylėti 
kraštą, kurio dauguma jaunuolių nėra matę“.

Tautiškumas, lietuviškumas — tai yra labai svar
būs principai mūsų gyvenime. Įgyvendinti bet kokį 
reikšmingą principą šiame pasaulyje reikia nugalėti 
daug kliūčių. Vieni lietuviai jaunuoliai nugali kliūtis 
ir lietuvybė juose klesti ir auga, o kiti keliaudami palie
ka lietuvybę prie gyvenimo kelio šono ir nė neatsi- 
gręžia į lietuvius.

Dabartinis išeivijos lietuvių jaunimas yra iš visų 
pusių puolamas. Jaunimui yra primetama atsako
mybė už visokiausius nusikaltimus. Įvairūs prime
timai, įvairūs nesugyvenimai su vyresniąja karta ir 
dar kitos aplinkybės yra privertusios kai kuriuos jau
nesnius lietuvius palikti lietuvius ir nukeliauti į nelie
tuviškas visuomenes. Bet ar tie visi skyrimais! yra jau
nosios kartos kaltė? Retai kas iš jaunimo atsakys į 
kokį primestą „nusikaltimą“. Daug kas iš mūsų esame 

pripratę klausytis, o ne pasisakyti ir save apginti. Taip 
pat žmogus, kuris žino, kad jo tikrai atidžiai ir atvirai 
nesiklausys, neskuba pasisakyti.

Lietuvių jaunimo tarpe yra labai daug problemų, 
kurios trukdo lietuvybei klestėti. Aiškiausia problema 
yra tokia: tėvai liepia jaunuoliams mylėti kraštą, kurio 
dauguma jaunuolių nėra matę. Lietuva — tai neaiški 
būtybė, daugumai pažįstama tik iš nuotraukų, dainų, 
pasakojimų, knygų ir lituanistinių mokyklų. Ta maža 
dalis, kuri yra mačiusi tėvų šalį, matė ją labai paki
tusią nuo anų laikų: dabartinė, okupuota Lietuva 
nebėra ta laisvoji Lietuva, kurią tėvai prisimena. Mes 
irgi įsivaizduojame tėvų kraštą taip, kaip jie jį atsi
mena. Dauguma iš jų paliko Lietuvą, būdami jauni. 
Jie nebenori atsiminti blogų dalykų, o tik gerus. Todėl 
mes matome Lietuvą per ružavai nudažytą stiklą:
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visiškai gerą, be kalčių, be skausmų, be skriaudų.
Lituanistinėse mokyklose pasakojama apie seno

vės Lietuvą, apie Mindaugą ir Vytautą, apie karus su 
kryžiuočiais, apie Liublino Uniją. Nedaug pasako
jama apie Nepriklausomybės laikų bėdas ir ką nors 
tokio, kaip bandymą nužudyti Valdemarą ar Smeto
nos diktatūrą. Žiūrint į dabartinį pasaulį ir jo politiką, 
sunku jaunimui tikėti, kad Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais nebuvo intrigų.

Be to, ryšiai su Lietuva suvaržyti. Nukeliavus į 
tėvų kraštą, galima matyti tik tai, kas ekskursijose lei
džiama pamatyti. Laiškai ir siuntiniai nevisuomet 
pasiekia adresatą. Vilniaus Universiteto vasaros 
kursai sudaro labai gerą progą jaunimui susipažinti 
su Lietuva, tačiau jie yra prieinami tik mažai jaunimo 
daliai. Praleisti šešias savaites tėvynėje, sužinoti, kas 
ten dabar vyksta, susirišti su tenykščiu jaunimu — tai 
yra labai brangi dovana, kurios daugelis vyresnių 
žmonių nevertina. Jie mano, jog per šešias savaites 
Vilniaus kursai jaunuoliui smegenis „išplaus“. Taip 
manydami vyresnieji parodo nepasitikėjimą jaunimu: 
Ar jie mano, kad jaunimas yra kiekvieno vėjelio blaš
komas? Gal senesnioji karta, nepasitikėdama savimi, 
taip pat nepasitiki savo auklėtiniais? O gal jiems dar 
nėra pilnai aišku, kad jų pačių auklėjimo būdas bei 
vaikai yra patikimi?

JAV atsakymas į Vilniaus kursus yra lituanis
tiniai kursai vasaros metu, netoli Kent State Universi
teto. Kadangi vasaros metu yra labai daug stovyklų ir

„Taip pat lietuvių jaunimas turi sunku
mų, kai mato vyresnius nesugyvenant: 
jauni nenori priimti tokios lietuvybės, 
kurią mato nesutarimuose ir barniuose“.
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visur neįmanoma nuvykti, tai jaunuolis turi pasi
rinkti. Be to, kai kuriems jaunuoliams vasaros metu 
reikia užsidirbti mokslapinigius arba mokytis.

Išvykę iš tėvynės, lietuviai yra išsisklaidę po visą 
pasaulį. Lietuviai jaunuoliai dažnai susitinka stovyk
lose, suvažiavimuose. Bėda ta, kad sunku kalbėti vien 
apie lietuvybės klausimus, kai pasitaiko ta reta proga 
susitikti su žmonėmis iš viso pasaulio.

Dar kita neišvengiama problema yra gyvenamųjų 
kraštų įtaka. Nuo pat mažens jaunimas yra apsuptas 
visokiausių lietuvybei nepalankių dalykų. Visi žino
me, kad lietuvybei yra labai svarbi lietuvių kalba. Tuo 
tarpu televizijoje ir per radiją čia yra kalbama anglų 
kalba. Knygos, žurnalai, laikraščiai yra anglų 
kalba.Mokykloje kasdien yra kalbama angliškai, tik 
šeštadieniais, per keturias trumpas valandas lituanis
tinėje mokykloje yra bandoma supažindinti jauną 
lietuvį su visa tuo, kas yra lietuviui brangu.

Taip pat lietuvių jaunimas turi sunkumų, kai mato 
vyresnius nesugyvenant: jauni nenori priimti tokios 
lietuvybės, kurią mato nesutarimuose ir barniuose. 
Moderniame amžiuje yra pakankamai karų ir nesan
taikos pasaulyje. Mes, būdami ateitininkai ir lietuviai, 
turėtume bandyti tarpusavyje geriau sugyventi, nes 
vienybėje yra stiprybė.

* * *

Šios temos pagrindą parašiau prieš trejus metus, 
kai ruošiausi studentų ateitininkų įžodžiui. Per tuos 
metus esu daug pasikeitimų mačiusi, gerų ir blogų. 
Paskutiniuoju laikotarpiu esu įsijungusi į nemaža 
nelietuviškų organizacijų ir profsąjungų, jose vado
vaudama ir būdama nare. Tokia patirtis davė man 
pagrindą objektyviau žiūrėti į lietuvius, į ateitininkus. 
Tų metų perspektyva leido man peržengti iš idealistės į 
realistės pažiūras. Norėčiau dar kai kuo pasidalinti.

Prie jau minėtų minčių apie jaunimo nepasi- 
sakymą, norėčiau pastebėti, kad ginčytis su nusista
čiusiais ir užsispyrusiais tautiečiais, jaunais ar se
nais, yra lygu daužyti galvą į mūrinę sieną. Kaip ir 
visose išeivių grupėse, naujos idėjos ar galvosena retai 
palankiai priimamos.

Be to, išeivių organizacijos yra linkusios saugoti 
savo galią, savo „teritoriją“ ir spauda bei kalbomis 
kitus užpuldinėti. Galvojant apie visa tai, prisimenu 
mažą vaiką, kuris sušunka: „čia ne tavo kiemas!“, kai 
kiti vaikai jo kieme žaidžia ne jo siūlytą žaidimą.

Iš viso mane gąsdina lietuvių neretai užtinkama 
pažiūra, kad jie turi teisę įsakyti kitiems ką daryti, 
kaip gyventi. Ateitininkų tarpe irgi yra atsiradusi 
tokia galvosena. (Nebent klystu, niekur ateitininkų 
principuose neįskaitau elito apaštalavimo principo.) Ši 
banga man panaši į „moralinės daugumos“ polinkį, 
t.y. asmens manymas, kad jis ar ji gali liepti kitiems 
gyventi pagal jo ar jos sąžinę. Man asmeniškai tas 
palinkimas nepriimtinas. Kiekvienas žmogus turi 
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sąžinės laisvę, teisę būti tokiu ar tokia, kokiu ar kokia 
nori būti. Pasiūlyti galima, bet pamokslauti netinka 
tiems, kurių pašaukimas nėra bažnytinis, kurių spe
cialybė ne teologija. Be to, žiūrint psichologiškai, aišku, 
jog žmogus mieliau priims siūlymą negu įsakymą.

Objektyviau pažiūrėjus į bendrą lietuvių veiklą 
didesnėje lietuvių visuomenėje, pastebėjau kitų daly
kų, liečiančių „jaunimą“. Pirmiausia pastebiu, kad visi 
lietuviai nuo kūdikystės ligi bent keturiasdešimt metų 
yra „jaunimas“. Šiame krašte, daugumoje valstybių, 
žmogus yra laikomas suaugusiu, subrendusiu, už save 
atsakingu nuo 18 metų. Lietuvių tarpe su jaunais lie
tuviais profesionalais dažnai nesielgiama kaip su 
„suaugusiais“. Tai kitas aiškus reiškinys, kad mes gy
vename dviejuose pasauliuose.

Antras aiškiai pastebimas dalykas yra tai, kad 
veiklus jaunimas savo studijų metu yra apkrautas 
visokiais darbais, jų tarpe ir tokiais, kuriuos kiti, 
turintieji daugiau laiko, galėtų lengviau atlikti. Stu
dentų laikas mokslo metu yra gan ribotas. Pasak 
vieno žmogaus, iš veiklaus lietuvių jaunimo visos jė
gos iščiulptos, ir todėl po studentavimo laiko daug 
pasitraukia iš veiklių lietuvių eilių.

Mano paskutinė mintis yra šioji: jaunieji siekia 

savo karjerų nevisuomet tuose miestuose, kuriuose 
užaugo. Nuvažiavus į kitą miestą, nelengva įsijungti į 
naują lietuvių visuomenę, jei tame mieste ir būtų 
lietuvių. Tie, kurie lieka tame pačiame mieste savo kar
jeros pradžioje, irgi neturi daug laiko pašvęsti lietuvių 
veiklai: jiems svarbiausia jėgas įdėti į darbą, iš kurio 
duoną valgys. Per šį jautrų laikotarpį ne lietuvių veik
loje praleistas valandų skaičius svarbus, o svarbi to
laiko kokybė.

Audra Kubiliūtė laimėjo antrąją premiją už šį straips
nį 1981—1982 m. „Ateities” konkurse.

DIDŽIAVIMASIS, DALYVAVIMAS IR
UŽSIDEGIMAS Sąlygos jaunimui išlaikyti lietuvybę

ANGELĖ MIČIULYTĖ

Dabartinis ateitininkiškas ir neateitininkiškas 
jaunimas yra pakankamai stiprus išlaikyti lietuvybę 
savo generacijoje, jeigu jis giliai panorės ją išlaikyti. 
Trys idėjos yra esminės lietuvybės išlaikymui: didžia
vimasis, dalyvavimas ir užsidegimas.

Didžiavimasis

Svarbiausia idėja lietuvybės išlaikymui yra didžia
vimasis. Dabartinis jaunimas turi pamilti lietuvybę, 
jeigu jis nori ją gyvą išlaikyti. Bet negalima ją pamilti 
širdimi — tokia meilė trapi, akla ir greitai išnyksta. 
Reikia lietuvybę pamilti protu — ir šita stipri meilė va
dinasi didžiavimasis. Žmogus didžiuojasi, kai jis, kitas 
žmogus ar dalykas, su kuriuo jis turi ryšius, yra vertas 
pagyrimo. Tas žmogus ar dalykas, kuris yra pagir
tinas turi geras ypatybes: jis yra geras, gražus, kilnus 
ir brangus. Lietuvių tauta ir kalba yra labai senos, 
gražios, ypatingos ir ištvermingos. Kiekvienas-a 
jaunuolis-ė turi pajusti savyje, kad jo/jos tėvelių ir 

senelių kraštas ir kalba yra verti tos garbės, tos meilės 
— didžiavimosi.

Dalyvavimas

Dalyvavimas ir veikimas išreiškia didžiavimąsi 
lietuvybe. Dalyvavimas kalboj reiškia apsisupti tos 
kalbos įrankiais ir panaudoti visas jos priemones. 
Žmogus, kuris nori mokėti lietuvių kalbą, turi kalbėti, 
skaityti, rašyti ir ypač galvoti lietuviškai. Jis tai gali 
įvykdyti, įsigydamas lietuviškų knygų, žurnalų bei 
laikraščių ir juos skaitydamas, klausydamas lietuviš
kų dainų, eidamas į lietuvišką mokyklą ir kalbėdamas 
bei bendraudamas su tais, kurie kalba lietuviškai. 
Šitas bendravimas su lietuviais yra veikimas. 
Veikimas lietuvių kolonijoj turi daug formų: religines, 
organizacines, kultūrines ir socialines formas. Reli
ginė veikimo forma pasireiškia lietuvių bažnyčioj ir 
parapijoj. Lietuviai susirenka praktikuoti savo reli
giją. Organizacinė forma pasireiškia lietuvių orga-
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„Lietuvybė yra brangus turtas, kurį lietuviai turi savo rankose. Lietuviams 
yra reikalinga tuo turtu dalintis, jį atskleisti ir parodyti pasauliui“.

nizacijose, pvz., ateitininkų, skautų ar neolituanų. 
Kultūrinė forma pasireiškia tautinių šokių ir dainų 
grupėse, vaidinimuose, meno bei rankdarbių parodose 
ir kitur. Socialinė forma reiškiasi lietuvių gausiuose 
baliuose. Išeivijoje yra vietų, kuriose trūksta veikimo 
arba nėra dalyvavimo. Tose vietose, kuriose nėra 
veikimo, yra labai mažas nesusiorganizavęs skaičius 
lietuvių ir mažai dalyvavimo. Yra labai svarbu paste
bėti, kad žmogus gali veikti lietuvių kolonijoj ir vis tiek 
nedalyvauti. Jis gali eiti į visus parengimus ir visai ne
naudoti tėvų gimtos lietuviškos kalbos. Lietuvybė susi
daro iš lietuvių tautos kalbos ir kultūros išsilaikymo. 
Jaunimas, kuris aktyviai dalyvauja ir veikia, išreiškia 
ir įgyvendina savo lietuvybę.

Užsidegimas
Jeigu jaunimas didžiuosis lietuvybe, ją išreikš ir 

įgyvendins, tai jis bus užsidegęs. Svarbiausia lietuvio 
atsakomybė būti užsidegusiu, parodyti entuziazmo 
lietuvybei. Lietuvybė yra brangus turtas, kurį lietu
viai turi savo rankose. Lietuviams yra reikalinga tuo 
turtu dalintis, jį atskleisti ir parodyti pasauliui. Jeigu 
kūrėjas neparodo savo kūrinio pasauliui grožėtis, tai 
pasaulis nei nežino, kad tas kūrinys egzistuoja. Pasau
lis yra tuštesnis ir liūdnesnis be jo. Kiekvienas lietu
vis dalį lietuvių turto laiko savo rankose. Jam atitenka 
atsakomybė dalintis, parodyti kitam žmogui. „Užsi
degęs žmogus uždega ir kitus“. Tie, kurie moka lietu
viškai kalbėti, rašyti ir skaityti, turi išmokyti tuos, 

kurie nemoka. Tie, kurie moka lietuviškus šokius ir 
dainas, turi pareigą kitus pamokyti. Lietuviai, kurie 
kuria lietuviškoj srity, turi parodyti savo kūrinius. Tie, 
kurie žino lietuviškus papročius, turi jais pasidalinti. 
Šitos lietuviškos išraiškos gali būti įgyvendintos visur 
lietuvių kolonijoj: parapijose, mokyklose, stovyklose, 
šeimose ir viešai pasaulyje. Lietuvių tautos, kultūros ir 
kalbos žinias būtų galima perteikti kitų tautų žmo
nėms. Dalykas, kuris juda, keliauja, yra naudojamas 
ir, įvertintas, gyvuoja bei visada gyvuos. Užsidegę 
lietuviai įamžins lietuvybę: lietuvybė gyvens amžinai.

Lietuvybė bus išlaikyta šioj ir kitose generacijose, 
jeigu dabartinis jaunimas, mylėdamas didžiuosis lie
tuvybe, stipriai dalyvaus lietuvių kalboj, aktyviai 
veiks lietuvių kolonijoje, bus užsidegęs ir entuziastiš
kai perteiks lietuvybę kitiems žmonėms.

Angelė Mičiulytė yra Los Angeles studentų draugovės 
narė.

AR GALIMA BŪTI DVITAUClU: LIETUVIU

IR AMERIKIEČIU

RASA KAMINSKAITĖ

Šiais paskutiniais metais, sueinant arčiau su 
Amerikos, Vokietijos ir Lietuvos lietuviais, kyla didelis 
vidinis konfliktas, būtent: „Kas aš esu?“ Žinoma, yra 
labai aišku, kad aš gimiau Amerikoje, gyvenu Ameri
koje ir esu Amerikos pilietė. Tačiau, aš jaučiuosi 
kitokia negu daugumas amerikiečių, turėdama dar 

lietuvių kultūrą. Čia ir kyla tas klausimas: ar galima 
būti dvitaučiu?

Pirmiausia, sprendžiant tokį klausimą, reikia 
atsižvelgti į asmens sąryšį su istorija. Kiekvienas 
žmogus trokšta palikti kuo nors istorijoje; nebūtinai 
knygoje, bent šeimoje. Mūsų tėvai turi pilną teisę
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„Būdami ištikimi savo tautai, drauge puoselėkime ir lojalumą gyvenamam 
kraštui“.

didžiuotis Lietuvos garbinga praeitimi. Bet ar mes, 
kurie esame gimę išeivijoje, turime tą pačią teisę?

Prie Amerikos istorijos mes nei per savo protėvius 
nesame prisidėję. Todėl mes negalime priimti jos kaip 
savo asmens istorijos. Mūsų šeimų šaknys yra giliau 
įaugę Lietuvoje. Bet žiūrint labai asmeniškai į šį klau
simą, yra labai sunku jį atsakyti. Amerikos istorijos 
mes negalime priimti kaip savo. Gimimas šiame kraš
te nesujungia mūsų su šio krašto istorija. Lietuvos 
istoriją mes paveldime iš tėvų.

Kaip su dabartimi? Ar mes prisidedame prie dabar 
vykstančios istorinės eigos? Mes iš tikrųjų kuriame 
visai naują istoriją, nenutraukdami ryšio su Lietuvos 
praeitimi, nei su Amerikos ir Lietuvos dabartimi.

Antra, reikia pažiūrėti, kur mes pritampame. 
Gimus ir augus Amerikoje, nėra sunku prisitaikyti prie 
Amerikos kultūros ir aplinkos. Mūsų gyvenimo svar
biausias tikslas, mokslas yra pagrindinai pasiekia
mas angliškose mokyklose. Ten mes susiduriame su 
amerikiečiais ir labai lengvai galime užmiršti, ką tė
vai yra kalę į galvą mums apie Lietuvą. Čia nemažas 
skaičius jaunimo pameta lietuvybę ir virsta „ameri
kiečiais“. Tačiau tie, kurie paskiria savo laisvalaikį 
lankyti lietuviškas mokyklas, priklausyti lietuviš
koms organizacijoms, šokti tautinius šokius ir t.t., 
palaiko mūsų tautą gyvą ir tuo pačiu yra kultūriškai 
turtingesni. Bet šitai yra labai greitai pastebima 
amerikiečių ir kartais net atstumiama. Iš tiesų, kartais 
galbūt yra „patogiau“ būti amerikiečiu. Geras pavyz
dys yra šiandien mūsų tautiečio šiame krašte 
patekimas nelaimėn. Jeigu nejaustume esą lietuviais, 
jo nelaimė nepaliestų mūsų tiesioginiai. Bet esant 
lietuviu yra kitaip. Natūralu yra džiaugtis ir didžiuo
tis savo žmonių atsiekimais ir liūdėti bei jausti tautinę 
atsakomybę, kai mus kas nors bando apkaltinti arba 
suniekinti. Todėl mes esame jau kitokie.

Lietuvos lietuviams mes visuomet pasiliksime išei
vijos lietuviais. Tiesioginis ryšys su Lietuva taip pat 
sukelia konfliktus. Daugelis mūsų esame tėvų ra
ginami susirašinėti laiškais su savo bendraamžiais 
giminėmis Lietuvoje ir aplankyti tėvų taip bran
ginamą šalį, ten paviešėti. Tačiau yra žmonių, kurie 
tokius jaunus lankytojus vadina net komunistais. Jie 
labai klysta. Jaunimas nėra lyg tie akli arkliai. Nu
važiavę ten, mes patys savo akimis pamatome, kokie 
suvaržyti yra lietuviai savo tėvynėje, nežiūrint to, kaip 
nuoširdžiai ir svetingai esame ten sutinkami. Tai 
pamatę, jauni lietuviai dar daugiau pasiryžta stengtis 
išlaikyti lietuvybę, bet esame stumdomi tarp dviejų, 
gal ir trijų pasaulių.

Tačiau, negalime užmiršti, kad Amerika yra 
mums davusi visa, ką mes šiandien turime. Mūsų tė
vai atvažiavo į šį kraštą ir dirbdami įsikūrė, sudarė 
sau naują gyvenimą. Ir mes, jų vaikai, esame dalis to 
naujo gyvenimo. Todėl mes negalime visiškai atstumti 
Amerikos, nes tai reikštų, kad mes nesame dėkingi 
kraštui, kuris duoda mums progą išsivystyti ir sukurti 
sau gyvenimą.

Paviršutiniškai, mes galime būti dvitaučiais. Gy
vendami Amerikoje, mes įsijungiame į amerikietišką 
veiklą, bendraujame su amerikiečiais mokyklose bei 
draugų rateliuose ir kalbame jų kalba. Tuo pačiu metu 
mes įsijungiame ir į lietuvių veiklą, draugaujame su 
kitais lietuviais ir kalbama lietuviškai. Šiuo ir esame 
dvitaučiai. Bet viduje, sąmonėje mes turime padaryti 
sprendimą, kas mes tikrai esame: ar lietuviai, ar 
amerikiečiai. Atmetant logiškus aiškinimus, mūsų 
„aš“ reikalauja vienybės. Mes galime gyventi 
Amerikoje, būdami lietuviais ir neatmesdami 
Amerikos. Tuo pačiu, ir net nesunkiai, mes galime 
gyventi Amerikoje ir būti amerikiečiais, neatmesdami 
Lietuvos. Bet viduje kiekvienas iš mūsų turi pasiekti 
sprendimą, pagrįstą jausmais ir meile tautai: ar aš esu 
lietuvis, ar aš esu amerikietis.

Rasa Kaminskaitė yra Čikagos studentų draugovės 
narė.
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EILĖRAŠČIAI Rūta Končiūtė

KAUBOJUS

Marmuro arkliai spjaudo vandenį 
tulpėm apsodintam parkely. 
Raudonodis skurdas, 
nusidažęs geltonai, 
vos išsilaiko, 
prilipęs prie balno.

* * *

Didžiojo penktadienio rytą 
varnos kieme 
pelę ėdė.

Raudonoji šviesa 
apdengė sceną; 
triukšmas gatvėje 
varnų neišbaidė.

• • * * *

Beieškodama mikroskopo, 
radau žalią megztinį, 
kurį mama žadėjo parduoti 
garažiniam išpardavime.

Mikroskopą senai naudojau 
žiūrėti į lapus, kirminus.
O dabar, kai man jo reikia, 
guli užklotas senais rūbais.

Kol tu miegojai
aš drožinėjau graviūrą medyje.
Tu nematei, kaip paveikslą užbaigiau.
Nematysi gatavų drabužių fabriko.

Visas drožles sušlaviau.

Iš ryto nusišypsosiu 
ir iškepsiu tau pusryčius.

Ko taip bijai 
mašinų judėjimo?

Juk
atominės bombos
sprogimas 
milžiniškų skruzdžių neužaugino.

Griuvimas ant cemento 
kaktos nepraskėlė.

Išgirdus ūžimą: 
lįsk po dušu, 
pripildyk ausį vandens 
ir palauk —

Už šiuos eilėraščius Rūta laimėjo poezijos premiją 1981—1982 m. „Ateities“ jaunimo konkurse.
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ESU Vilius Dundzila
Angelė Mičiulytė

Gyvuoju!
Tyliai, jautriai, nedrąsiai atėjau į pasaulį.
Egzistuoju pranašo vizijoje.
Nematomi vėjeliai mane kviečia.
Plaukiu mėlyname danguje.
Mano jausmai yra balandėliai lengvai sužeidžiami.
Giliai teka kūrybingumo upė.
Siekiu, vis trokštu tyrumo.
Gamtoje vyksta stebuklai.
Audžiu sapnų tinklą neaiškiais raštais.
Laukai auksiniai siūbuoja, dainuoju.
Guliu saulėtoj žemėj.
Skęstu raudoname saulėtekyje.
Gėlių švelniuose žieduose miegu.
Kiekvienas žmogus yra individas su savo norais ir 
aspiracijomis.
Tu esi, kaip ir aš esu...
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Nors niūri gamta 
žmonių vargintoja 
laikoma, 
jos nekaltinu. 
Nusišypsojus 
praeina audros, 
ir pasirodo saulė 
padangėse.

POPIET
Vėjas sukinėjasi 
kvapiuose pušų plyšiuose. 
Vanduo atspindi 
krantą 
ir saulę.
Apstulbęs miškas 
spokso.
Sausas oras 
neša šilumą.
Rytą nupjauta 
žole žavisi 
šilelis.
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PRINCIPAI STATO UŽDAVINIUS

DALIA GARUNAITĖ

„inteligentiškumas teigia, kad laimė bus atrasta ne piniginiu 
pelnu, bet Vaižganto formule:,laimę randa tas, kas jos ieško ir kitiems' ",

Dr. Sužiedėlis savo straipsny „Ateitininkas gy
venime“ pateikia klausimą: „Ar mūsų principingumas 
tėra platforma..., pagal kurią paranku... kaimyne 
oastebėti trūkumus, bet kuri mūsų pačių elgsenai 
lieko pozityvaus?“(l) Kitaip tariant, ar principų išpa
žinimas „... paliečia mūsų gyvenimą kokia nors 
prasme taip, kad jis būtų kitoks, negu principų neiš
skaičiavus ir jais neapsišarvavus?“(2) Mano nuomone, 
ateitininko gyvenimas mažai skirtųsi, jei jis su 
principais nebūtų susipažinęs, nes organizacijos prin
cipai neteikia revoliucionieriškų idėjų, kurios pakeis
tų jo gyvenimą, bet tik išryškina, ką įstojantis narys 
net prieš įstojant laiko svarbu ir vertinga. Panašus 
klausimas į šias dr. Sužiedėlio mintis dažnai sukelia 
neaiškumų jaunučiams egzaminų laiku: ar geriau būti 
geru žmogum, ar geru ateitininku; atsakymas — geras 
katalikiškas žmogus yra sinonimas geram atei
tininkui. Tad ateitininkų organizacija nepakeičia įsto- 

jančio nario gyvenimo ar vertybių sistemos, bet duoda 
kasdieninius uždavinius, kad jis realistiškiau siektų 
gero kataliko idealo.

Principai stato kasdieninius uždavinius, kurie iš
ryškina ateitininko, tad kataliko, idealo siekimą. Atei
tininkų idealas yra visa atnaujinti Kristuje. Kun. Tri
makas savo straipsny „Krikščioniškas 
atsinaujinimas“ šitaip apibūdina atsinaujinimą: 
„leisti Kristui padaryti mumyse gilų įspūdį ir patiems 
veikti jo įtakoje“.(3) St. Šalkauskis iškėlė šūkį „visa 
atnaujinti Kristuje“ raginti lietuvius atnaujinti savo 
katalikišką gyvenimą nihilizmo ir ateizmo akivaiz
doje. Tad visa atnaujinti reiškia atnaujinti savo katali
kiškus idealus; pavyzdžiui, mylėti ir rūpintis artimu. 
Šio idealo siekimui padeda principai, nes principai 
įprasmina kasdieninį darbą vietoj raginant atsinau
jinimą ypatingais momentais (anot dr. Girniaus, 
kovos momentais) — demonstracijomis Washingtone,
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„Ateitininkų pareiga visuomenėje yra ugdyti pareigingumo nuotaiką, pvz. 
ugdyti pareigingumo jausmą draugams pasikalbėjimais ir diskusijomis“.

studijų ar susikaupimo savaitgaliais Dainavoje. Užsi
degimas siekimui turėtų žėrėti kasdien ir nuolatos, nes, 
anot dr. Girniaus, „... visada yra momentas idėjinei 
kovai, nes ji vyksta visą laiką“.(4) Tad užsidegimas 
neišblės, jei kasdieniniais darbais bus siekiamas; 
principai gi nurodo kasdieninius uždavinius.

Katalikiškumas yra pagrindinis ateitininkų prin
cipas ir iš jo išplaukia kiti keturi principai. Šis 
principas iš tikrųjų glaudžiausiai surištas su misija 
visa atnaujinti Kristuje, nes teigia, kad ne ,aš‘, bet 
Kristus yra gyvenimo centras. Tad visa galim atnau
jinti Kristuje tik tada, kai tikim, kad Kristus yra svar
biausias mūsų gyvenimo elementas. Kun. Trimakas 
„Krikščioniškame atsinaujinime“ skatina katalikiš
kumą įgyvendinti kasdienybėje: „... tai ne vien 
skaityti, kalbėti, mąstyti ar girdėti apie Kristų, kad jis 
Dievo Sūnus, bet gyventi vadovaujantis susižavėjimu 
Dievu, padėka; atsidavimu, paklusnumu Jam bei Jo 
garbinimu, panašiai, kaip Kristus kad gyveno“.(5) Per
skaitę laikraštį, pavyzdžiui, turim krikščioniškoje švie
soj kritiškai pažvelgti į žinias, pvz. į žmonių ir val
džios elgimąsi su Vietnamo pabėgėliais.

Inteligentiškumo principas tampriai surištas su 
katalikiškumu ir duoda prasmės mokslo darbams. 
Katalikiškumas teigia, kad Kristus yra mūsų 
gyvenimo centras, tad studijos įprasmintos, jei ne dėl 
pelningos profesijos, bet dėl gilesnių motyvų mokaisi. 
Tai svarbu studentui, kuris kartais nusivylia pažy
miais, mokyklos sistema ar begaliniu darbu. Mano 
nuomone, inteligentiškumas teigia, kad laimė bus 
atrasta ne piniginiu pelnu, bet Vaižganto formule: 
„laimę randa tas, kas jos ieško ir kitiems“.(6) Tik save, 
kiek žmogiškai įmanoma, pasitobulinęs studentas, 
baigęs mokslus, gali eiti į pasaulį padėti kitiems pasi
tobulinti ir atsinaujinti. Tad tik motyvuotas ne ego- 
centrinizmu, o Kristocentrinizmu — padėjimu kitiems 
— studentas gali rasti prasmę savo kasdieninėse 
studijose.

Tautiškumas yra kitas ateitininkų principas, kuris 
padeda atsinaujinti ir kurį įtraukiam į kasdieninį 
gyvenimą. Nagrinėjant tautiškumo principo užda
vinius, reikia prisiminti dr. Girniaus kovos (pvz. tau
tinės kovos) rėmus realizuoti, už ką vietoj prieš ką 
kovoji, nes pirmas atsakymas apsprendžia ir antrą.(7) 
Pagal „Ateitininkų principų oficialią redakciją“, tau
tinė kova vyksta už „... visuotinį krikščioniškosios kul
tūros idealą tautinės lietuvių individualybės lytyse“.(8) 
Nors kovos momentuose Washingtono demonstra
cijose tenka kovoti už tautos religinę ir kultūrinę 
laisvę, ateitininkas privalo kasdieniniame gyvenime 
mokytis tautos istorijos, kalbos ir kultūros, mėginti 
plėsti tautinį sąmoningumą, pvz. išvažiavus universi
tete sudaryti lietuvišką būrelį.

Visuomeniškumo ir šeimyniškumo principai pri
verčia ateitininką išreikšti savo įsitikinimus bendruo
menėj ir šeimoj. Visuomenėj ateitininkai pratinami 
vesti ir vadovauti; Viktoras Nakas vadina MAS 
žiemos kursus „kun. Ylos elito ugdymo kursais“.(9) Ta
čiau dr. Girnius rašo, kad „... daugiau reikia laukti ne 
iš vadų, o iš pačių laisvo įsipareigojimo, nes, kur sto
kojama pareigos jausmo, ten maža ką reiškia ir 
vadai“.(10) Kitaip tariant, nedaug ką vadai padarys, 
jei nėra ko vesti Tad ateitininkų pareiga visuomenėje 
yra ugdyti pareigingumo nuotaiką, pvz. ugdyti parei
gingumo jausmą draugams pasikalbėjimais ir disku
sijomis. Pareigos jausmą įkvėpti vaikam yra svarbus 
tėvų darbas, šeimyniškumo principo uždavinys.

Ateitininkų penki principai įprasmina kasdieninį 
darbą minėtais būdais. Nors iš esmės mano veiksmai 
nedaug skirtųsi, jei ir ateitininkų ideologijos nepažin
čiau, tačiau pažįstant katalikų ideologiją, ateitininkų 
principai išryškina kasdieninius uždavinius, kad galė
čiau realiau siekti idealą visa atnaujinti Kristuje.

Išnašos

1. Antanas Sužiedėlis, „Ateitininkas gyvenime“ 
Ateitis, 1970, 8 nr., 262 psl.
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nimas“, Ateitis, 1978, 2 nr., 46 psl.
4. Juozas Girnius, Idealas ir laikas, 206 psl.
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Dalia Garūnaitė yra Čikagos studentų draugovės narė.
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ATEITININKIŠKOS VEIKLOS REIKALU

VITAS LANIAUSKAS

«... nemanau, kad veikla turėtų sustoti, jeigu ji savo narių skaičiumi nebe- 
didėtų, vis tiek galėtų ilgai išsilaikyti“.

Tik keletas savaičių, kaip baigėsi mokslo metai. 
Universitete, sėdėdamas prie knygų, net nepagalvo
davau, kad gali būti žmonių, kurie nieko nedirba. 
Keletą savaičių ir aš toks esu. Keista ir neįprasta. 
Vartau į tėvų namus atėjusią lietuvišką spaudą. 
Krenta į akis švenčiamos nelauktos amžiaus sukak
tys, jubiliejai ar pasitraukimai iš darbo. Rudens 
nuotaika. Skaičiau apie Aging America (Senstančią 
Ameriką). Senėjimo procesas stipriai palietė ir mus. 
Tik pažvelkime dešimtį metų atgal. Veikė gausios litu
anistinės mokyklos. Buvo gyva organizacijų veikla, 
tarp jų stipriai reiškėsi ateitininkai. O šiandien vaiz
das jau visai kitoks.

Noriu pasidalinti viena kita mintimi ateitininkiš- 
kos veiklos reikalu, žvelgdamas į ateitį — rytojų. Litu
anistinės mokyklos buvo atrama ir moksleivių atei
tininkų veiklai. Mokinių skaičiui sumažėjus ar 
mokykloms visai užsidarius, skaudžiai buvo paliesta ir 
ateitininkų organizacijos veikla.

Tačiau nemanau, kad veikla turėtų sustoti, jeigu ji 
savo narių skaičiumi nebedidėtų, vis tiek galėtų ilgai 
išsilaikyti. Prisiminkime netolimą praeitį, kada 
buvome moksleiviai, mūsų vadovai mus stovyklose 
vedė ir ruošė tolimesnei ateitininkiškai veiklai — 
Dievo ir savo tautos tarnybai.

Iš tolimiausių vietovių suvažiavę paskaitininkai, 
dvasios vadai, atitrūkę nuo savo šeimos ir kitų įsi
pareigojimų, patį brangiausią švenčių laikotarpį skir

davo mums. Tikiu, didžiausia padėka ir atsilyginimas 
jiems būtų, jei mes tęstume jų darbą.

Tikiu, Chicagoje ir jos apylinkėse gyvena kelias
dešimt akademiškai išsilavinusių ateitininkiškų 
šeimų. Jie turi eilę darbo, įsikūrimo ir šeimos rūpesčių. 
Pridėkime dar vieną rūpestį — ateitininkišką veiklą. Ir 
ji tebūna kaip neatskiriama gyvenimo dalis. Tam 
reikalingi iniciatoriai. Ir jie turi ateiti iš mūsų pačių 
tarpo.

Būdami moksleiviais uoliai deklamuodavome 
vadovų paruoštus eilėraščius, karžygiais pereidavome 
per sceną, o visa kita atlikdavo mūsų tėvai, sendrau
giai. Atėjo laikas mums pilnai pasireikšti.

Lietuvoje ateitininkai buvo ypatingoje dvasiškių 
globoje. Susirinkimai vykdavo klebonijose ar mokyklų 
kapelionų butuose. Lietuvos dvasiškiją ir ateitininkų 
organizaciją rišo tamprus ryšys. Gal to pasėkoje 
didžiausias nuošimtis dvasiškam luomui kandidatai 
ateidavo iš ateitininkų organizacijos. Chicagos atei
tininkai tos laimės neišgyveno. Tenkinomės savo 
veikla, gauta parapijos pastoge. Manau, ateityje atei
tininkų organizacijos ryšys su parapija dar labiau 
mažės. Gyvename išsisklaidę keliasdešimties mylių 
spinduliu, todėl rištis su kuria nors parapija nebebūtų 
ir prasmės. Mūsų veiklai pilnai atviras Jaunimo 
centras ir Ateitininkų namai.

Prieš keletą metų Draugo ateitininkų skyriuje 
skaičiau apie ateitininkų namų įsigijimą, kurie turėtų 
būti gražūs ir reprezentaciniai, tinkami draugams 
amerikiečiams pasikviesti. Buvo dėstomi samprota
vimai apie piniginius įsipareigojimus. Mūsų geradarių 
namai padovanoti, kuo gražiausi. Laikas prisidėti 
parama jų išlaikymui. Keliasdešimt mokslus baigusių 
ateitininkiškų šeimų įsiliejimas prie dabar esančių 
sendraugių būtų didelis įnašas ateitininkiškai veiklai 
pagyvinti.

Mūsų vyresnieji dėl metų naštos ilgai netęsės, o 
tada bus pilnai pasiruošta perimti jų vestą darbą.

Vitas Laniauskas yra Čikagos studentų draugovės 
narys
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„Miške ūžia, verkia, gaudžia...“

Kristina Juozaitytė studijuoja meną 
New Yorke. Už savo iliustracijas ji laimėjo pirmąją premiją 1981 ir 1982 m. „Ateities“ konkursuose.
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ANGELĖ MICIUL YTĖ

Angelė Mičiulytė gavo AA 
laipsnį iš L.A. Pierce kolegijos 1982 
m., o dabar studijuoja tekstilės 
gamybos ir jos derinių meną „tex
tile design“ California State Uni
versity Northridge.

Angelė yra meną mokinus L.A. ir 
Dainavos ateitininkų stovyklose ir 
susirinkimuose.

Ji dalyvavo „Vivoj Europoj“. Ji 
baigė Šv. Kazimiero šeštadieninę 
mokyklą ir rudenį tenai dėstys tau
tinius šokius. Ji priklauso L. A. tau
tinių šokių ir dainų ansambliui 
„Spinduliui“. („Spindulys“ yra 
išleidęs plokštelę ir koncertuos 
Australijoj 1982 m. gale.)

„Ateitį planuoju ieškoti naujų 
kūrybos šaltinių, pažinti žmones ir 
pasaulį geriau ir džiaugtis 
gyvenimu!“
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Angelė Mičiulytė Ateities 1982 m. konkurse iliustracijų srityje laimėjo antrąją premiją.
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RŪTA KONŪIŪTĖ
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Rūta Končiūtė studijuoja medicinos iliustracini meną 
Illinojaus valstybiniame universitete Chicagoje.
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LINA PALUBINSKAITĖ
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Lina Palubinskaitė studijuoja industrinį meną bei auksakalystę Clevelando meno instiiute.
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GYVENIMO VIRŠŪNĖRAMINTA PEMKUTĖ
„Gal Ateities organizacija, pasirinkdama katalikiškumo principą, savyje 
sukelia sankirtą tarp objektyviosios religijos ir religingumo“.

Bet kurios organizacijos tikslai bei principai 
priklauso nuo jos kilmės. „Jei su Aušra yra surištas 
mūsų tautinis atgimimas, tai su Ateitimi dera rišti 
dvasinis mūsų atgimimas“ (prof. St. Šalkauskis, Atei
tininkų Ideologija, 65 psl.). Ateities organizacija „savo 
kilme reiškė protestą prieš demoralizuojančią rusų 
mokyklų ir valdžios įtaką, kuri nešėsi su savimi 
nukrikščionėjimą, nihilizmą ir anarchiją“ (ten pat, 65 
psl.). Ateities organizacija įsikūrė pasipriešinimui 
prieš nukrikščionėjimo bangą. Atrodytų, kad tą avan
gardą sudaro krikščionys. Tai tiesa, bet ateitininkai 
pasirinko specifiškai katalikiškumą, o ne bendrai 
krikščioniškumą, kaip vieną iš savo penkių vedamųjų 
principų.

Gal Ateities organizacija, pasirinkdama katalikiš
kumo principą, savyje sukelia sankirtą tarp objekty
viosios religijos ir religingumo? Ar užtenka nariui tik 
prisipažinti kataliku, tokiuo vadintis tik todėl, kad į 
tokią bažnyčią tėveliai vesdavo, o pačiam nieko rimtai 
tuo klausimu nepasvarsčius? O gal svarbiau atei
tininkų organizacijai tokie asmenys, kurie būtų dvasiš
kai subrendę ir nusiteikę, kad ir nebūtinai katalikai? 
Prof. St. Šalkauskis sako, kad, „religinis susipra
timas, religinis dorinio gyvenimo pagrindimas ir 
krikščioniškas apaštalavimas savo gyvenimu ir dar
bais sudaro tris rinktinio kataliko inteligento parei
gas, prie kurių turi ruoštis kiekvienas ateitininkas, 
dalyvaudamas Ateities organizacijoje“ (Ateitininkų 
Ideologija, 91 psl.). Iš tokio pareiškimo matosi, kad 
ateitininko pareigas tiksliau apibūdina dvasingumas, 
subrendimas ir nusiteikimas, negu mokomoji ir ugdo
ma institucinė religija. Tuo atveju, prie Ateities orga
nizacijos gali pritapti asmenys, būdami vien tik krikš
čionys, bet to neužtenka pilnam ateitininkui.

Ateities organizacijos tikslai yra derinami su 
Katalikų Bažnyčia. Ateities organizacijai „aukščiau
sias visuotinis principas yra katalikiškumas. Jis riša 
ne tik visus ateitininkus kaip katalikus, bet ir visus 
ateitininkus su visais katalikais. Katalikiškumui yra 
palenkti visi kiti principai; palenkti tuo religiniu 
doriniu turinįu, kuris visur ir visiems privalomas“ 
(kun. Stasys Yla, Ateitininkų vadovas, 52 psl.). „Ypa
tingai svarbu suprasti, kad religija yra gyvenimo 

viršūnė, į kurią turi stiebtis visos kitos gyvenimo 
sritys“ (Ateitininkų Ideologija, 92 psl.). Ateities orga
nizacija yra pasirinkus Katalikų Bažnyčios tiesas 
savo gairėmis. Katalikiškumas turi daug įtakos su
brendusiam krikščioniui ne tik dorinių vertybių klau
simu, bet ir savo pripažinimu tos Bažnyčios pagrindų. 
Taigi, katalikiškumo principas apibrėžia ne vien 
objektyviosios religijos mokomąsias tiesas, bet ir dva
sinį nusiteikimą visuose gyvenimo sluoksniuose.

Dėlto, kad Ateities organizacija remiasi Katalikų 
Bažnyčios pripažinimais, yra svarbu būti kataliku, 
norint būti pilnu ateitininku. Norėdami konkrečiau 
panagrinėti šį klausimą, pažvelkime į Ateities orga
nizacijos programą. Ateitininkų suvažiavimuose, 
kursuose, stovyklose, net kartais ir susirinkimuose, 
yra švenčiama Dieviškoji paslaptis šventųjų mišių 
aukoje. Žinoma, šventosios mišios yra tik vienas iš 
daugelio atvejų, kur kyla religijos ir religijos supra
timo klausimas. Asmuo, nebūdamas kataliku, negali 
pilnai dalyvauti toje Aukoje, taigi negali būti pilnu 
ateitininku.

Ateities organizacija tam tikra prasme yra elitas, 
ruošiantis visuomenės vadus. Ateities organizacija su 
savo elitiniais reikalavimais bei principais neturėtų 
nubaidyti tokių asmenų, kurie pareiškia norą kartu 
siekti panašių tikslų. Ekumeniniais nusiteikimais turi
me vesti dialogą su visais krikščionimis, nes jie yra 
mūsų broliai. Nors jie ir negali pilnai dalyvauti atei
tininkų veikloje, jų užsidegimas ir pasiryžimas dirbti 
kartu gali būti naudingas mums visiems indefe- 
rentizmo ir valstybinio ateizmo pasaulyje.

Raminta Pemkutė laimėjo trečiąją premiją už šį rašinį 
1981—1982 m. „Ateities“ konkurse.
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ANTANO MACEINOS KNYGĄ

„ASMUO IR ISTORIJA“ PERSKAIČIUS

I

antanas maceina

ASMUO
IR 

ISTORIJA

MŪSŲ IDĖJOS DABARTIES ŠVIESOJE

1981 m. „Ateities“ leidykla išspausdino prof. A. 
Maceinos studiją, nagrinėjančią asmens santykius su 
istorija. Autoriaus ir leidėjų noras — šioje studijoje 
iškeltas mintis panaudoti jaunimo pokalbiuose ir 
svarstybose. Ši studija pasirodo kaip tik tinkamu 
laiku, nes šiuo metu yra madinga domėtis savo 
„šaknimis“: kilme, tautine ir kultūrine praeitimi.

Įvade autorius pabrėžia, kad žmogus esąs istorinė 
būtybė. Ieškant jo santykio su istorija, iškyla mūsų 
tapatybės klausimas, ypač apsigyvenus svetimame 
krašte. Tačiau ir šiuo atveju, peržengusio savo krašto 
geografines ribas asmens istorija yra jo tėvynės 
istorija. Svetur apsigyvenęs naujakurys neturi čia 
savo šaknų, todėl to krašto istorija yra jam svetima. 
Apibūdindamas asmenį, autorius parodo skirtumą 
tarp asmens ir asmenybės, kuri yra būdinga didesniu 
ar mažesniu jos galių išsiskleidimu. Asmens atžvilgiu 
visi žmonės yra lygūs.

Lygindamas asmenį su laiku, autorius sako, kad 
asmuo yra vis tas pats, o laikas kinta, praeina, slenka 
nebūtin, yra laikinas. Bet ir asmuo nėra amžinas. Man 
visai nesuprantamas ir kažin ar yra suderinamas su 
Bažnyčios mokslu prof. A. Maceinos išvedžiojimas, 
kad religinis tikėjimas asmens amžinumu tokios gali
mybės nepašalina, t.y. asmens žuvimo nebūtyje...

Kalbėdamas apie istoriją, prof. A. Maceina sako, 
kad ji yra vertybių teisėja, apie jas sprendžianti atsi
žvelgdama į praeitį, bet tik tada, kai randama kul
tūros liekanų. Istorija — praeities sudabartinimas 
arba tikriau, praeities ir ateities susitikimas (31 p.). 
Asmens tapatybė yra kartu ir jo istorijos tapatybė. 
Kaip asmuo negali tapti kitu, taip ir svetimos istorijos 
negalima paversti savąja.

Praeitis tautoje susiklosto kaip testamentinis 
palikimas, perteikiamas ateinančioms kartoms, kurios 
jį papildo savo įnašu. Tradicija papildo savo turiniu 
laiką (40 p.). Tradicijai priklauso, ką tauta yra sukū
rusi praeityje: pasakos, dainos, šokiai, dailė, literatū
ra, religija, o svarbiausia kalba. Tradicija, sako prof. 
A. Maceina, yra kultūros lytyse įsikūnijusi tautos pra
eitis. Kad ji išliktų, turi būti gyva, nuolat kylanti iš ją 
palaikančios žmogaus dvasios. Šioje studijoje stipriai 
akcentuojama tradicija, ypač į ją įeinanti gimtoji 
kalba. Bet reikia žinoti, kad daugeliui čia gimusių 
vietinė kalba yra tapusi jų gimtąja kalba, nes su ja jie 
daugiau kiekviename žingsnyje susiduria, o dažnai
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„Nors, anot A. Maceinos, išeivis privalo tapti dvikalbis ir dvikultūris, vis 
dėlto naujos šalies kultūros prisiėmimas nepadaro žmogaus šią kultūrą 
sukūrusio s tautos nariu”.

tėvai dėl nerūpestingumo ar kitų priežasčių ar išskai
čiavimų nepasirūpino juos išmokyti. Žinomi atvejai, 
kai jaunuolis, nuvykęs į savo tėvų kilmės kraštą, jau 
negali susikalbėti su savo giminėmis. Tai tautinė tra
gedija. Bet ar jis dėlto turėtų būti kaltinamas?

Toliau prof. A. Maceina, pabrėždamas gimtosios 
kalbos reikšmę, sako, kad ji sudaro esminę tautos 
istorijos lytį; kalba esanti tautos istorijos išraiška. Kad 
asmuo turėtų istoriją, reikia, kad jis turėtų istorinę 
sąmonę, kur yra tautinės praeities pergyvenimas, kaip 
savo praeities. Istorinė sąmonė reikalauja, kad jaus- 
tumės nariai amžius trunkančios tautinės bendruo
menės. Ir praeities paveldėjimas su jos teigiamais ir 
neigiamais bruęžais yra savo tautos palikimas.

Kalbėdamas apie išeivius, palikusius tėvynę dėl 
prievartos, kilusios iš vargo (duonininkai) ar priešo 
(pabėgėliai), prof. A. Maceina sako, jog jie turi viltį 
kada nors grįžti atgal, bet dažniausia tai tik savęs 
apgaudinėjimas, nes gyvenimas svetur virsta pasto
viu. Pabėgėlį autorius prilygina vargšui, o jį priglau
dusius — gailestingiesiems, kuriems jis turi būti 
dėkingas. Atėjūną priėmęs kraštas stengiasi suvirš
kinti ir įliedinti į naujos šalies visuomenę ir kultūrą. 
Dėl čia paminėtos priežasties ateivis, nenorėdamas 
būti žemesnės rūšies pilietis, ir pats stengiasi greičiau 
įsilieti į šio krašto gyvenimą, neretai pakeisdamas pa
vardę, vengia su savo vaikais kalbėti savo kilmės 
kalba, vartodamas net namuose vietinę.

Čia pat keliamas įdomus klausimas, ar iš viso 
įmanoma tėvynę palikti. Fizine prasme taip, jei 
laikytume, kad tėvynė matuojama tik erdvės matu. 
Betgi sakoma, kad tėvynė yra istorijos sukurta tautos 
buveinės, erdvės ir laiko junginys. Nėra įmanoma 
palikti tautos istorijos ribų ir įsisavinti svetimo krašto 
istoriją. Lietuviui dėl kokios nors naudos apsispren
dus būti amerikiečiu, kanadiečiu ar kitokiu, reiškia tuo 
pačiu paneigti buvimą lietuviu, yra neištikimybė savo 
istorinei kilmei, savo tapatybės paneigimas (71 p.).

Nors, anot A. Maceinos, išeivis privalo tapti dvi
kalbis ir dvikultūris, vis dėlto naujos šalies kultūros 
prisiėmimas nepadaro žmogaus šią kultūrą sukū- 
rusios tautos nariu. Išeiti iš savo tautos istorijos ir įeiti 
į svetimos šalies istoriją būtų savęs apgaudinėjimas, 
paties sunaikinimas. Toksai virstų istoriniu klajokliu. 
Toliau prof. A. Maceina nurodo, kad tremtiniai sveti
mame krašte turi būti kūrybingi, tačiau neturi 
pamiršti, kad jie gyvena svetur. Iš to kyla pareiga 
nesusilieti su čiabuviais.

Įsilieti į gyvenamo krašto visuomenę didžiausią 

pavojų sudaro mišrios vedybos. Šis kelias tautai yra 
labai nuostolingas, nes dažnai veda į nutraukimą 
ryšių su savo kilmės istorija. Jaunimui lankant gyve
namojo krašto mokyklas, yra daug progų suartėti su 
skirtingos tautinės kilmės ir net rasės bendraamžiais 
ir toks suartėjimas dažnai baigiasi mišriomis vedy
bomis, kurios reiškia nutolimą nuo savo tautos 
kamieno ir įsiliejimą į krašto visuomenę. Žinoma, tau
tinis identitetas lengviau išlaikyti valstybiniuose 
junginiuose, susidedančiuose iš įvairių tautų, kaip 
Amerika, Kanada ir pan., gi vienlytėse tautose asimi
liacija vyksta greičiau. Mišriuose tautiniu atžvilgiu 
kraštuose, ypač dideliuose miestuose, yra lengviau 
išsaugoti tautines tradicijas. Religiniai veiksniai, ak
centuodami tautiškumą, taip pat gali pasitarnauti 
ilgesniam laikui pratęsti tautinį sąmoningumą.

Grįžtant prie autoriaus užuominos dėl mišrių vedy
bų, gyvenant svetimuose kraštuose čiagimiams jos 
neišvengiamos. Bet ir tokia situacija nevisada yra 
beviltiška. Turime pavyzdžių, kai lietuviškoji šeimos 
pusė paveikia savo įtaka vedybų partnerį, kuris, 
išmokęs lietuvių kalbos, lengvai prisiderina prie lietu
viškos visuomenės aplinkos ir šeimos atžalynas yra 
auklėjamas lietuviškoj atmosferoj.

Kiekvienas svetur gyvenęs išeivis, kai jo šalis yra 
svetimųjų pavergta, virsta tremtiniu, nes tremties 
esmę sudaro išeivio santykis su jo tėvynės laisve, jo 
prievartinis atitvėrimas nuo paliktos tėvynės. Tėvy
nės pavergimą išeivis turi pergyventi, nes tai tautinė 
drama. Jei tai nebūtų juntama, tai reikštų, kad būtu
me iškritę iš istorijos, tapdami neištikimais savo tau
tai ir sau patiems.

Užsklandoje autorius sako, kad tik savo praeities 
kaip kilmės bei šaltinio pažinimas bei pripažinimas 
yra kelias asmeniui išlikti istoriniu žmogumi, negy
venant savo tėvynėje. Lietuvių jaunimo sieloje kilęs 
tapatybės klausimas galės būti išspręstas tik apmąs
tant savo ryšį su savo istorija. Taigi atrodo, kad 
autoriaus pagrindinis noras buvo atkreipti lietuvių jau
nimo, gimusio šiame krašte, dėmesį, paveikiant jo 
apsisprendimą neatitolti nuo savo tautos kamieno, 
nežiūrint oportunistinių progų, nes tada jis būtų nu
traukęs ryšius su savo tauta, o gyvenamo krašto 
istorija — jam svetima, taigi, anot autoriaus, jis būtų 
pasimetęs. Ateitininkiškajam jaunimui, įsigilinus į čia 
keliamas mintis, tai suteiks daugiau atramos įsisąmo
ninti jo siekimuose, sutvirtinant ideologinį pagrindą.

Rita Bureikaitė
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AR ATEITININKAI TINKA ŠIEMS LAIKAMS?RAMONA SMILGAITĖ
1982 m. pavasarį Chicagos studentų ateitininkų 
kandidatams buvo duotas uždavinys, perskai
čius anksčiau Ateityje atspausdintus studentų 
straipsnius — Lino Mikulionio „Ar ateitininkai 
tinka šiems laikams“, Viktoro Nako, Virgio 
Volerto, Danutės Norvilaitės ir Živilės Kliorytės 
pasisakymus „Kritiškas žvilgsnis į Studentų atei
tininkų sąjungą, (Ateitis, 1911, nr. 1, psl. 230) bei 
pasinaudojant kun. Stasio Ylos „Ateitininkų 
vadovu“, parašyti savo asmeninę nuomonę apie 
ateitininkų organizaciją bei ideologiją. Ateities 
redakcijai buvo įteikti šie trys studentų kandi
datų rašiniai.

Ateitininkai nuo pat įsikūrimo mėgino apjungti 
visą žmogų ir visas gyvenimo sritis. Taip atsirado atei
tininkų penki principai: katalikiškumas, šeimyniš
kumas, tautiškumas, visuomeniškumas ir inteligentiš
kumas. Tuos principus kiekvienas ateitininkas turėjo 
įgyvendinti.

Jauniai turėjo būti geri — klausyti tėvelių, mokytis 
gerai, būti gerais katalikais ir t.t. Jaunam būnant 
išpildyti tas pareigas yra pakankamai darbo.

Moksleiviu būnant daugiau subrendi. Buvo 
sakyta, kad jau tų pareigų — būti tik geru vaiku — 
neužtenka. Jie buvo toliau įjungiami į organizacinę 
veiklą ir mokomi vadovauti. Be tų naujų pareigų buvo 
pridėta dar viena — svarbiausia iš visų — visą atnau
jinti Kristuje. Ta naujausia pareiga turėjo apjungti 
visas kitas.

Ta svarbiausia pareiga niekad nebuvo gerai ir 
suprantamai išaiškinta. Mes, moksleiviai, žinojome 
apie šią pareigą, bet kaip mes turėjome ją įgyvendinti 
— nežinojome. Ar mes turėjome būti apaštalais ar kito-
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„Misija nėra tik moksleiviams ar studentams, bet visiems. Kiti žmonės turi 
matyti tavo ateitininkiškumą iš tavo elgesio“.

kiais mokytojais? Taip ir praėjo tie keturi metai. Mes 
jau buvome „geri studentai“ ir „idealūs vadovai“, bet 
tas šūkio nesupratimas irgi ėjo su mumis kartu.

Įstodami į studentų organizaciją, mes geriau 
nesupratom šios misijos. Kai mėginam aiškintis, 
atrandam, kad šita misija apima daugiau, negu anks
čiau galvojome. Misija nėra tik moksleiviams ar stu
dentams, bet visiems. Kiti žmonės turi matyti tavo 
ateitininkiškumą iš tavo elgesio.

Pasakyti ar parašyti yra lengva, bet atsinau
jinimą įvykdyti yra kas kita. Ateitininkų vadovas ir 
vadovybė mums pasako, kaip mūsų misiją atlikti. 
Problema nėra, kad žmonės nenori tų darbų atlikti, bet 
kad tas visas .išaiškinimas buvo skirtas aniems se

niems laikams. Pasaulis yra pasikeitęs; žmonės kitaip 
reaguoja toms pačioms problemoms. Studentams 
reikėtų paaiškinti šūkį, ideologiją šių dienų šviesoje. 
Nuo Nepriklausomybės laikų ir anksčiau ateitininkų 
organizacija yra ta pati, bet dabartinės sąlygos yra 
pasikeitusios, tai gal ir organizacija turėtų keistis? 
Ideologija neturi keistis, bet interpretacija būtinai 
turėtų keistis.

Ateitininkų organizacija neturėtų būti tik aukš
tesne vadovų mokykla. Ji turėtų pagelbėti suprasti 
save, galutinai suformuoti ir paruošti individą gyve
nimui; geriau suprasti organizaciją bei jos tikslus ir 
kaip žmogus galėtų geriau atlikti savo pareigas. Be šio 
paruošimo ir supratimo ateitininkų organizacija pasi
daro tik koks socialinis klubas.

Redakcijos pastaba

Miela Ramona,

Ateitininkų organizacija yra ne kas kita, kaip mes 
patys. Ir kuo labiau augame ir bręstame, tuo labiau 
mums patiems asmeniškai rūpi ateitininkų ideologiją 
išsiaiškinti ir ją patiems įgyvendinti.

Tad negalime mesti kaltę ant kitų, kodėl jie mūsų 
„neparuošė“, mums „nepasakė“. Atsakomybė yra 
mūsų pačių. Ir nėra tai jau toks neįmanomas dalykas. 
Reikia tik noro ir pastangų.

KAIP AŠ PAKEISČIAU ATEITININKŲ 

IDEOLOGIJĄ

VIDA MOMKUTĖ

Skaitant visas duotas kritikas bei ištraukas, dau
gelis minčių kilo man į galvą. Mano nuomonė daug 
kartų priešinosi ideologijai, bet aš suprantu, iš kur ir 
kodėl kilo tos mintys: su daugeliu idėjų sutinku, bet 
ideologiškai, o ne praktiškai. Čia kyla vienas dalykas, 
kurį visi „tikri“ ateitininkai mėgina padaryti — tai yra 

pritaikyti realybę prie ideologijos. Reikia atvirkščiai 
daryti — pritaikyti ideologiją prie laikotarpio. Tikra 
ideologija turėtų išsilaikyti ir tikti visiems laikams. Ji 
turi augti ir būti dinamiška, o ne labai griežta, nesi
keičianti. Aš manau, kad per daug ateitininkų tai ideo
logijai neleidžia augti ir bręsti; kažkodėl nenori, kad
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pasikeistų. Jie nemato, kad ji jau šioj generacijoj kei
čiasi — jaunoji karta pritaikė šią ideologiją prie šių lai
kų ir ją savyje stiprina. Ateitininkų ideologija turi būti 
stipri pirma žmoguje, o tada ir organizacija bus stipri. 
Jeigu ideologija tokia griežta, kad žmogus negali jos 
pasisavinti, tai ta ideologija ir organizacija neiš
silaikys.

Visos skaityti duotos kritiškos pastabos buvo apie 
krikščioniškumo principą. Ir man kilo daug kritikos 
apie šią ideologijos dalį. Tiesą sakant, aš niekad ne
perskaičiau tos ideologijos dalies Ateitininkų vadove. 
Bet dabar žinau, kaip beveik griežtai tas principas 
parašytas. Religija turėjo „padaryti žmogų šventą“. 
Išvada? Ateitininkai turi būti „šventi“.

Kaip prieš tai minėjau, kad ideologija turi tikti vi
siems laikams, tai sakydama turėjau šį principą 
pirmiausia mintyse. Suprantu, kad gal ateitininkų 
įkūrimo laikais reikėjo taip galvoti ir daryti, bet šiais 
laikais nėra tos tikybos priespaudos. Žmogus gali pasi
rinkti, ar tikėti ir į ką tikėti. Jis pasisavina savo tiky
bą ir pagal ją gyvena. Aš sutinku su viena kritike, kuri 
mano, kad tikėjimas egzistuoja — jie yra pamatai 
mūsų gyvenimo. Gali būti, kad vieni mato šį tikėjimą 
kaip pasyvų. Bet ką tas žodis reiškia? Kad savo būdu, 
gyvenimu ir darbais jis nemoko kitų? Kad jo gerumas 
niekam nevertas? Aš tai nemanau. Kaip sakoma, 
darbai garsiau kalba negu žodžiai. Ir neužmiršt — 
meilė Dievui reiškia meilę ir pagarbą sau ir kitiems.

Vienas kritikas mano, kad ateitininkai nėra 
ideologinė organizacija. Iki tam tikro taško su tuo 

sutinku. Ideologija nėra vienintelis jos pagrindas, bet 
ji nėra jau taip nesvarbi organizacijoje. Yra keturi kiti 
principai, kuriuos krikščioniškumas riša, bet ir jie yra 
labai stiprūs motyvai organizacijoje. Kitaip sakant, ši 
organizacija nėra ideologinė, nes tikyba nėra 
vienintelis pagrindas.

Tai kokia ši organizacija (pasidarė)? Žinoma, kad 
ji yra auklėjimo priemonė, taip kaip mokyklos ir kt. Ji 
ugdo būsimus vadovus ateinančiai ateitininkų kartai. 
(Tiesa, yra sunku rasti tuos, kurie tikrai nori vado
vauti.) Bendrai tai yra labai naudinga veikla.

Kas man į akį krito ir nepatiko, kad buvo naudo
jamas žodis „vadas“. Atrodė, kad ateitininkai buvo 
suorganizuoti vadovauti lietuviams vieni; kad tai buvo 
pasiruošimas vadovauti Lietuvai. Gal nebloga mintis, 
bet kai tuo pačiu metu naudojami žodžiai kaip „eli
tas“, mane pradeda nervuoti. Tai primena keletą 
istorinių faktų, kurie labai panašūs, o taip pat primena 
kitų žmonių nuomonę, kad ateitininkai yra uždara, 
„snobiška“ (atsiprašau už barbarizmą) grupė žmonių. 
O kas man labiausiai nepatinka, tai, kad taip moko 
visus ateitininkus. Iš šitokių minčių kyla nesusipra
timai, ginčai ir kas tai dar blogiau.

Iš to, ką iki šiol sakiau, atrodo, kad man atei
tininkų ideologija nepriimtina. Taip nėra: Aš tik nepri
imu visko iki paskutinės raidės, bet tikiu savo prasme 
— tikiu į visus principus, bet ir pritaikau juos prie 
praktiško gyvenimo. Mėginu pritaikyt prie realybės. 
Taip, sutinku su bendrai pateikiamais principais ir 
taip mėginu juos įvykdyti. Man patinka ir tai, kad ši
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„Tikra ideologija turėtų išsilaikyti ir tikti visiems laikams. Ji turi augti ir 
būti dinamiška, o ne labai griežta, nesikeičianti“.

grupė neprisijungia prie jokios politinės grupės (kiek 
aš žinau) — jei būtų prisijungusi, manau, tai būtų 
mirtinas dalykas ne tik organizacijai, bet ir visuo
menei.

Bet, dabar rašant „velnio advokatės“ role, turiu 
paklausti: žiūrint į išaiškintą ideologiją, o ne į jos 
kritiką, ar ši organizacija (ir kitos) turi gerą priežastį ir 
pagrindą veiklai. Paimant penkis principus, pagalvok:

1. Šeimyniškumas — bendrai, pasaulietiškas 
principas. Visi nori turėti laimingas, vieningas 
šeimas. Bet manau, kad šio principo rašytojai galvojo 
tik apie pilnai lietuviškas šeimas. Ką darysi su miš
riomis šeimomis? Ar jos būtinai bus nelaimingos? 
Nesakau, kad nenorėčiau ištekėti už lietuvio. Bet kas 
atsitiks tuose kraštuose, kur mišrių šeimų yra pilna?

2. Visuomeniškumas — irgi geras punktas, bet ne 
visi nori veikliais būti. Ir dėl ko būti veikliems?

3. Inteligentiškumas. Čia nėra problemų.
4. Krikščioniškumas. Tikėti Dievu, kitiems tar

nauti vietoj, kad sau; mylėt artimą kaip save ir t.t. Bet 
būti „šventuoju?“ Fiziškai visad skleist Dievo žodį? 
Nežinau.

5. Tautiškumas. Gerai prisiminti, iš kur kilome, 
kokie mūsų protėviai. Malonu turėti tą priklausymo 
jausmą, vienybės jausmą. Bet už ką „kovojame?“ 
Išlaisvint tėvynę Lietuvą, žinoma! Gerai, bet kas tada 
bus? Tikrai pagalvok. Kiek tikrai grįžtų į Lietuvą? Kur 
apsigyvens? Ką dirbs? Kas valdys? Kaip mažuma 
valdys tautą 0eigu ten tuomet esantys rusai ir kiti 
nepasitrauks)? Ar išsilaikys ekonomija? Ar turime 
užtenkamai norinčių žmonių, išsimokslinusių eko
nomijoje, politikoje ir kt? Kaip sugyvens visos tos 
grupės lietuvių, kurios visaip buvo išauklėtos (t.y. 
demokratijoje, socialistinėje sistemoje)? Pilna kitų 
svarbių klausimų. Svarbiausia, ar galima iš viso 
Lietuvą išlaisvinti? Ar tik galime išlaikyti savo tautiš
kumą, kalbą, tradicijas, tautosaką ir kt.? Pasi
rinkimas mūsų?

Sunku tikėti, kad man patinka bendrai ši ideologi
ja? Patinka, ne visiškai, bet yra daug gero. Mano 
didžiausia kritika yra, kad ideologija praktiškai turi 
būti pritaikyta, o ne atvirkščiai: realistiškai pagalvot, 
išnagrinėt ir pasirinkt.

Redakcijos pastaba

Miela Vida,

Tu rašai: „Visi .tikri* ateitininkai mėgina... pritai
kyti realybę prie ideologijos. Reikia atvirkščiai 
padaryti — tai yra pritaikyti ideologiją prie lai
kotarpio“.

Iš tikro, tikri ateitininkai, kaip Pranas Dovydaitis 
anksčiau, o dabar Viktoras Petkus gyvena pilnai pasi
šventę Dievui ir žmonėms, laikais (kur kėlė ir pats įgy
vendinto švento kataliko lietuvio inteligento-visuo- 
menininko idėją; žr. dr. J. Girniaus knygą apie 
Dovydaitį), pagaliau — ir Sibire didvyriško šventumo 
keliu. Petkus — didesnę savo gyvenimo dalį praleidęs 
ir tebepraleidžiąs kalėjimuose ir koncentracijos stovyk

lose už ateitininkišką, katalikišką ir tautinį pasi
priešinimą prieš ateistinę rusų priespaudą.

Jų pavyzdžiu tenka ir mums gyventi pagal mūsų 
ateitininkiškos ideologijos esmę — principus, ypač 
katalikiškumą ir tautiškumą. Esminius ideologijos 
dalykus tenka tik įgyvendinti, jų nebepakeisti. Kristus 
ragino savo sekėjus būti tobulais-šventais: „Būkite 
tobuli kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas“ (Mt 5, 48). Šven
tumas nereiškia „fiziškai visad skleisti Dievo žodį“, 
bet gyventi pagal Dievo valią. Tu gan taikliai aptarei 
krikščioniškumą: „tikėti Dievu, kitiems tarnauti vietoj 
to, kad sau, mylėti artimą kaip save ir t.t.“. Pasišven
tusiai tai darant jau ir imama šventai gyventi.

„... kol jaunimo religinio ugdymo problema egzistuoja, negalime sakyti, kad 
ateitininkai savo veikloje yra ideologinė organizacija“.
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ATEITININKŲ IDEOLOGIJA YRA

MANO GYVENIME SVARBUS PAGRINDAS

LINA VIERAITYTĖ

Perskaičius Lino Mikulionio parašytą straipsnį 
„Ar ateitininkai tinka šiems laikams“, man kilo kelios 
skirtingos idėjos. Daug mėnesių jau praėjo, kaip aš 
apie ateitininkus ir ideologiją buvau rimtai pagal
vojus. Lankydama Illinois universitetą Champaign- 
Urbanoje, neturėjau nei daug laiko, nei progos pa
galvoti apie tai. Bet grįžus namo į Marquette Parką, 
prie savo lietuvybės šaknų, lietuvybė, ateitininkija ir 
mano turtinga kultūra sukosi aplink mane ir skatino 
mane grįžti jos keliu. Tas kelias, mano manymu, gerai 
paaiškintas ateitininkų himne: „mūsų idėjos: tikybos 
brangybė, mokslas, dorumas, tautos reikalai“.

Linas pateikė du svarbius ir įdomius klausimus. 
Pirmas buvo: „Ar ateitininkai tinka šiems laikams?“. 
Mano atsakymas: taip. Mano manymu, ateitininkų 
ideologija ir jos visa reikšmė turėtų būti labai svarbus 
pagrindas kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl, iki 
tam tikros ribos, ateitininkija turi svarbią reikšmę 
mano gyvenime. Jos ideologija gali būti pasauliškai 
naudojama. Juk žmogus negali būti visuomeniškas, 
subrendęs ir pilnai išsimokslinęs žmogus be mokslo, 
tikybos vertės, dorumo ir tautos mylėjimo.

Antras klausimas: „Ar šie laikai tinka ateitinin
kams?“. Į tai aš atsakysiu kitu klausimu: Kokie yra 
„ateitininkų laikai?“ čia turbūt nėra atsakymo. Laikai 
vis keičiasi ir turbūt niekados nebus specialaus laiko
tarpio, į kurį bus galima įvesti ateitininkų idėjas be 
jokių problemų ir diskriminacijos. Jeigu toks laikas 
kada nors atsiras, tai tada ateitininkų nebereikės, nes 
pasaulis tada supras ateitininkų ideologijos vertę ir 
pagal ją gyvens...

* * *

Nors turbūt tėvams, mokytojams ir kitiems vyres
niems vadovams nelabai patiks mano pasisakymas, 
aš sutinku su Viktoru Naku, kad Studentų ateitininkų 
sąjunga yra efektinga vadovo ugdymo sistemos dalis, 
bet jo nariai yra pasyvūs krikščionys. Paaiškinimui 
galėčiau dešimt puslapių parašyti, bet mėginsiu 
trumpiau. Pagalvojus, mes esame tikrai tiktai pasy
vūs krikščionys. Kaip Viktoras sakė, nenorime ir ne
drįstame klausti „kodėl?“ bet taip ir yra. Žmogus nėra 
idealus ir, nors jis kuo labiausiai nori gyventi pagal 
ateitininkų ideologiją, vis nepasitaiko. Ateitininkų 
ideologija yra labai ypatingas bei svarbus dalykas, ir 
gal viena iš geriausių idėjų žmogaus gyvenimui, kurių 
tik aš esu girdėjus, ir pagal tai siūlau mėginti gyventi, 
bet teisybė yra: tai darome tik žodžiu, o ne su visa 
širdimi veikloje. Žmogus vis mėgsta kuo geriau viską 
atlikti, kad visi galėtų pamatyti, ką gero jis padarė, ir 
tuo stebėtųsi. Gaila, kad tai yra turbūt svarbiausia ir 
kartais vienintelė priežastis, kuri veda žmogaus gyve
nimą ir jo mintis.

Sutinku su Danute Norvilaite ir jos pasisakymu, kad 
ateitininkai siūlo jaunimui „ką nors gero“ ir todėl 
daug studentų pasilieka ateitininkuose, bet jie tiksliau 
nežino, kas tas geras dalykas yra. Kažkas laiko juos, ir 
ypač mane laiko ateitininkuose, bet tikrai negalėčiau 
nuspręsti, kas tas geras dalykas yra ir kodėl jis taip 
veikia. Žinau, kad norėčiau pasakyti, kad ateitininkų 
organizacija atlieka viską, ką mes norime, kad ji 
atliktų, bet to negaliu prižadėti.

Ateitininkų ideologija yra mano gyvenime svar
bus pagrindas. Bet kol jaunimo religinio ugdymo pro
blema egzistuoja, negalime sakyti, kad ateitininkai 
savo veikloje yra ideologinė organizacija. Būtų gera 
idėja, jeigu visi iš širdies norėtų ateitininkų ideologiją 
įvykdyti...

Redakcijos pastaba
Miela Lina,

Tu rašai, kad studentai nujaučia „ką nors gero“ 
ateitininkuose ir todėl „daug studentų pasilieka atei
tininkuose“, bet jie tiksliai nežino, kas tas geras 
dalykas.

Tai tikras iššūkis tiems studentams, kurie atei
tininkuose nujaučia „ką nors gero“. Ką tokie stu
dentai galėtų ir turėtų daryti dėl „religinio ugdymo 
problemos?“
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Ateitininkų federacijos vado

ŽODIS ATEITININKŲ STUDENTIJAI

Esu labai dėkingas Ateities redakcijai už 
pakvietimą prabilti į jus per mūsų žurnalo puslapius, 
skiriamus studentijai. Bandysiu dalintis mintimis, tar
tum kalbėdamas studentų ateitininkų susirinkime. 
Todėl prašysiu kiek kantrybės.

Visų pirma gal reikėtų susitarti dėl studentijos 
sąvokos. Plačiąja šio žodžio prasme visi esame stu
dentai, nes, kaip sakoma, žmogus mokosi, kol plaka jo 
širdis, kol veikia jo atmintis. Verčiau susitarkime dėl 
siauresnės to žodžio prasmės. Dėmesyje turiu Stu
dentų ateitininkų sąjungos narius, dar studijuojančius 
kolegijose ir universitetuose, siekiančius aukštojo 
mokslo diplomo ar jau pasiruošusius atsisveikinti su 
formaliomis studijomis. Tiesa, pagal SAS įstatus, 
sąjungai galima priklausyti dar dvejus metus, mokslus 
užbaigus. Taigi mūsų sąjunga gali jungti akademinę 
jaunuomenę maždaug nuo 18 iki 26 ar net iki 28 metų 
amžiaus. Tai gana platūs organizaciniai rėmai, 
kuriuose gali tilpti gražus mūsų jaunuomenės skai
čius. Be to, teko girdėti pageidavimų, kad sąjungai 
būtų galima priklausyti trejus metus mokslus už
baigus. Tuo būdu jauniems akademikams, naujai pra- 
dėjusiems savarankišką gyvenimą, būtų daugiau lai
ko lengviau ir laipsniškai pereiti pas vyresniuosius 
ateitininkus, susitelkusius į sendraugius. Jei SAS 
nariai tokiai minčiai pritartų, reikėtų formaliai šį 
reikalą sutvarkyti, atitinkamai pakeičiant sąjungos 
įstatus.

Pradėdamas pokalbį, linkiu mūsų studentijai tiks
liai suprasti jaunatvės esmę. Svarbu suvokti jaunatvės 
ypatybes, jos pagrindines žymes. Joms apibūdinti 
pasikvieskim prof. Stasį Šalkauskį, kurs jaunatvei 
skyrė tokias savybes:

„Jaunatvė turi savo nuotaiką, savo polinkius, 
savo pomėgius, savo veikseną, savo logiką, žodžiu ta
riant — savo dvasią. Jaunatvė yra gyva, pilna 
idealizmo; lengvai užsidega, giliai atjaučia, jautriai 
reaguoja, yra judri ir energinga, mėgsta, kas yra 
nauja, nepaprasta, užjaučia svetimus vargus, yra 

linkusi į pasiaukojimą, turi subtilų dorinį jausmą ir 
gražių dalykų pamėgimą. Trumpai tariant, jaunatvė iš 
savo esmės pasižymi gyvąja dvasia“ (Ateitininkų 
ideologija, p. 276).

Turėdami šias savybes, jaunosios draugės, jaunieji 
draugai, panaudokite jas besiruošdami savarankiškam 
gyvenimui. Jaunatvės gyvoji dvasia padės įsisavinti 
pagrindinius ateitininkų principus.

Pirmoji jūsų pareiga, be abejonės, — studijos ir 
visa tai, kas yra su jomis tiesiogiai susiję: paskaitų 
lankymas, patikėtų ar nurodytų studijinių darbų atli
kimas, egzaminų išlaikymas nustatytu laiku, išmintin
gas savojo laiko paskirstymas.

Organizacijai priklausantis turi surasti ir atiduoti 
jai savo laiko ir pajėgų dalį. Tačiau visada atsi- 
mintina, kad gero ateitininko pareiga neatleidžia jo 
nuo pareigos būti geru studentu. Būtina ir galima savo 
studijas suderinti ir su veiksmingu reiškimusi orga
nizacinėje veikloje. Pasidairykime aplinkui — rasime 
nemažai patrauklių pavyzdžių savo gretose.

Šalia tiesioginio studijinio darbo privalu gilintis 
savo principų pažinime ir vykdyme. Krikščioniškai 
kultūrai skleisti reikalingas tiek savo religijos paži
nimas, tiek jos išpažinimas kasdieniniame gyvenime. 
Čia jums pagelbės gera religinio turinio literatūra ir 
nuoširdi religinė praktika (Mišios, sakramentai, asme
ninis religinis susitelkimas-mąstymas, organizuotos 
pamaldos, įsijungimas į savo parapiją).

Šiemet minime lietuviškos parapijos metus. Kalba
ma ir rašoma apie įvairius būdus ir priemones lietu
viškų parapijų gyvastingumo išlaikymui ir 
tobulinimui. Visa tai svarbu ir reikšminga, tačiau 
neužmirškime ir štai ko: jei nebus lietuvių kunigų už 
Lietuvos ribų, nebus ten ir lietuviškų parapijų. Jei 
nebus lietuvaičių seselių vienuolių, skurdi bus mūsų 
religinė, tautinė veikla. Ateitininkai Lietuvoje buvo 
laimingi turėję šimtus savo narių, išgirdusių Kristaus 
kvietimą ateiti į Jo vynuogyną, tapti veikliais darbi
ninkais dvasinės sielovados srityje. Nepriklausomos

„Organizacijai priklausantis turi surasti ir atiduoti jai savo laiko ir pajėgų 
dalį. Tačiairvisada atsimintina, kad gero ateitininko pareiga neatleidžia jo 
nuo pareigos būti geru studentu“.
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Laužas studentų stovykloje.

Lietuvos kunigų seminarijų auklėtinių milžinišką dau
gumą sudarė ateitininkai. Deja, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje ir 
Vakarų Europoje pašaukimų atžvilgiu esame tikri 
skurdžiai.

Visi galime džiaugtis, kad šiemet kunigystės siekti 
pasiryžo du veiklūs mūsų nariai studentai. Jie verti ne 
tik visų mūsų linkėjimų, bet ypač mūsų maldų, kad 
jiems pasisektų pasiekti savo tikslą. Taip pat džiugu 
pažymėti, kad šiuo metu Šv. Kazimiero kolegijoje, 
Romoje, mokosi du Kanados ateitininkai, ruošdamiesi 
kunigystei. Ir juos turėtų lydėti mūsų maldos.

Ir mūsų jaunuolės turėtų pagalvoti apie galimumą 
papildyti seselių vienuolių eiles. Neminėsiu vienuolijų 
vardų — jūs pačios lengvai surasit priemones suži
noti, kuri vienuolija galėtų būti arčiausia širdies. 
Seselių didžią talką visai lietuvių visuomenei visi 
galime lengvai matyti ir justi gyvenamuose kraštuose.

Atsimintina, kad mūsų 1981 m. kongresas Chica- 
goje pripažino gausesnio religinių pašaukimų skai
čiaus reikalingumą ir ragino visus ateitininkus ne tik 
melstis, kad atsirastų daugiau dvasinių pašaukimų, 
bet ir pagalvoti apie galimą dvasinį pašaukimą. Šis 
reikalas keltinas savitarpyje ir visuomenėje visomis 
progomis.

Sielodamiesi tautiškumu, turime visais galimais 
būdais ugdyti ne tik pagarbą, bet ir meilę lietuvių 
tautai. Gal atsiranda iš šalies gundymų nesidomėti 
savo „šaknimis“, savo tautine kilme, nes mūsų tauta 
esanti negausi... Tačiau tikrovė yra kitokia. Mums 
lietuvių tauta yra didelė ir didinga daugeliu atžvilgių. 
Nereikia ieškoti gausių pavyzdžių iš mūsų tautos 
istorijos. Pasitenkinkime šį kartą tik vienu.

Devynioliktojo amžiaus antroje pusėje, kada visoje 
Europoje banguote bangavo tautinio sąmonėjimo 

apraiškos, mūsų tautai buvo uždraustas savasis 
raštas, kėsintasi išplėšti visiems amžiams lietuviška 
knyga, būtų ji grožinė, religinė, tautinė ar mokslinė 
literatūra. Tas draudimas, kaip žinome, truko net 40 
metų, taigi beveik dvi generacijas. O vis dėlto tauta 
neliko tamsoje. Tautos dvasinis pasipriešinimas buvo 
galingesnis, negu Rusijos caro ir jo žandarų areštai, 
kalėjimai, ištrėmimai iš tėvynės.

Valančius, Daukantas, Baranauskas, Basanavi
čius, Kudirka, Maironis, Jakštas-Dambrauskas, Tu
mas-Vaižgantas ir kiti kalbėjo į pavergtą tautą savo 
raštais, spausdintais už Lietuvos ribų. Atsirado knyg
nešiai, sukūrę vieną įspūdingiausių laikotarpių mūsų 
tautos istorijoje. Jie išnešiojo maldaknyges, skai
tinius, Aušrą, Varpą, Apžvalgą, Tėvynės sargą po pri
spaustą ir dusinamą šalį... Spaudos draudimas bai
gėsi lietuviško sąmoningumo ir tautinio atsparumo bei 
religinio ištikimumo pergale. Labai panašus pasi
priešinimas, veiksminga rezistencija rusinimui ir 
bedievinimui vyksta Lietuvoje ir šiandien. Tai liudija 
L.K. Bažnyčios Kronika, Aušra, Perspektyvos, Vytis ir 
kiti pogrindžio savilaidiniai spaudiniai. Apie tai aki
vaizdžiausiai byloja iškilūs pagrindinių žmogaus 
teisių tokie gynėjai, kaip Paulaitis, Petkus, Sadūnaitė, 
Skuodis, Garuckas, Jaugelis, Šeškevičius, Laurinavi
čius, Steponavičius, Sladkevičius, Stanelytė ir kiti.

Būdami ištikimi savo tautai, drauge puoselėkime 
ir lojalumą gyvenamam kraštui. Ateitininkams tai 
išbandytas kelias. Ryškių pavyzdžių turime dar ir iš 
tolimų prieškarinių laikų. Dar prieš 1914 m. Amerikon 
atvykę ateitininkai Leonardas Šimutis, Fabijonas 
Kemėšis, Kazys Pakštas, Aleksandras Aleksis, Jonas 
Navickas, Pranas Juras, Ignas Albavičius, Konstan
tinas Vasys, Matas Zujus, Juozas Karalius ir kiti šau
niai suderino savo lietuviškumą su ištikimumu Jung-
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„Krikščioniškai kultūrai 
skleisti reikalingas tiek 

savo religijos pažinimas, 
tiek jos išpažinimas 

kasdieniniame gyvenime“.

R. Bureikaitė, L. Vaičekauskaitė,
A. Pemkus, S. Birge lis.

tinėms Amerikos Valstijoms. Jie buvo pirmose gretose 
Amerikos lietuvių, padėjusių Lietuvai nepriklausomy
bės atgavimo darbuose.

Panašiai elgėsi ir vėliau iš Lietuvos atvykę atei
tininkai, kaip Jonas Balkūnas ir kiti. Atsiminkime, 
kad dauguma čia paminėtų asmenų anuo laiku buvo 
dar tik studentai.

Tautiškumui stiprinti ir gyvinti esama daug prie
monių. Dauguma jūsų dar būdami moksleiviais 
lankėtės vasaros stovyklose, rudens ar žiemos kur
suose, pravestuose kun. Stasio Ylos arba vadovau
jantis jo patirtimi ir išbandytais metodais, tad dabar 
lieka savo žinias praplėsti savo pačių skaityba. 
Vertėtų atsiminti 1981 metų Kongreso priminimą: 
„Kiekvieno ateitininkų vieneto valdyboje turėtų būti 
vienas narys, kurio pareiga būtų supažindinti narius 
su naujomis lietuviškomis knygomis bei žurnalais ir iš 
viso rūpintis tautinės kultūros reikalais. Visose gyve
namose vietovėse ateitininkai stengiasi sudaryti lietu
viškų knygų skaitymo būrelius...“

Linkėčiau jums visiems perskaityti kiek galima 
daugiau lietuviškų knygų, ypač ateitininkų autorių 
parašytų. Pirmiausia skaitytina Ateitis. Kas bent kiek 
valdo plunksną, turėtų jos vaisių pateikti Ateičiai. 
Neužmirštini ir Aidai, skiriami platesnei visuomenei.

Kalbant apie šeimyniškumą, svarbu pabrėžti 
ištikimybę savo tėvams, sesėms ir broliams. Vieninga, 
tampri, glaudi šeima yra nuostabi Dievo dovana, kurią 

privalu branginti, ja džiaugtis, ja gėrėtis, jos dvasi
nėje aplinkoje tobulėti.

Ruošdamiesi savarankiškam gyvenimui, jūs 
galvojate ir apie savo šeimos sukūrimą. Ateitininkiš- 
kas auklėjimas jums kalba apie Krikščioniškos ir 
lietuviškos šeimos pranašumus. Dalyvavimas su 
savaisiais ir tarp savųjų sudaro tą aplinką, kurioje 
geriausia susidraugauti su kitos lyties jaunuoliu, 
patekti kilnios meilės glėbin ir susitarti kurti šeimą, 
kuri būtų ir krikščioniška ir lietuviška. Aplink save 
matote daug gyvų pavyzdžių, kaip tvirtai laikosi atei
tininkų šeimos, kokie glaudūs saitai jas jungia, kaip 
jos palaiko artimus savitarpio ryšius.

Jau pačiu priklausymu Ateitininkijai, jūs pasi

renkant visuomeniškumą — dalyvavimą žmonių telki- 
mesi draugėn, turint vienodus siekimus, norint pagel
bėti kitiems ir patiems būnant pasiruošus dvasiškai 
praturtėti. Visuomeniškumas jums gali reikšti jungi
mąsi į draugijas ar mažus sambūrius asmenų, turin
čių bendrus ar skirtingus tikslus. Visuomeniškumas 
leidžia kiekvienam tobulėti solidarume su kitais ir ki
tiems. Visuomeniškumas skatina domėjimąsi gyve
nama aplinka, jos žmonėmis, jų įvairia veikla. Jis taip 
pat įpareigoja gyventi ne vien sau, bet savo patirtimi 
ir sugebėjimais dalintis ir su kitais. Visuomeniškumas 
gali apimti ir apima įvairias gyvenimo apraiškas. Be 
jo neįmanomas nei ekonominis, nei politinis gyvenimas.

Ne visi galime būti aktyviais visuomenininkais, 
bet visi galime būti visuomeniški. Štai kodėl jums
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neturėtų būti svetima ne tik domėtis kitomis lietuvių 
organizacijomis (L. Bendruomene, L.K. Susivienijimu, 
L. Vyčiais ir kt.), bet ir jose dalyvauti, kiek jūsų laikas 
ir kitos aplinkybės leidžia. Reikėtų domėtis ir gyve
namo krašto politine santvarka, jo politinėmis orga
nizacijomis, partijomis. Žinoma, mokslus tebeeinantis 
jaunimas neturėtų aktyviai įsivelti į partinę veiklą, bet 
teoretinis jų programų pažinimas skatintinas. Ne sve
timos jaunimui turėtų būti ir išeivijoje veikiančios 
lietuvių politinės organizacijos, nors kai kam ir atro
dytų, kad jos jau atgyvenusios savo prasmę. Tačiau 
verta su jomis susipažinti. Daugelis jų tebeatspindi 
nepriklausomos Lietuvos politinius laimėjimus, 
siekimus ir rūpesčius. Kai savo susirinkimuose susi
pažįstate su Lietuva — jos dabartimi ir praeitimi — 
nevenkit pokalbių ir apie jos praeities ir ateities politinį 
vaizdą. Galima daug ką iš Lietuvių istorijos palyginti 
su Amerikos politiniu gyvenimu ir jo ryškesniais 
veikėjais praeityje. Toks lyginimas praplėstų politinio 
sąmoningumo akiratį.

Linkiu jums visiems ugdyti savitarpio draugiš
kumą. Ateitininkas ateitininkui turi būti tikras drau
gas, pasiruošęs pagalbai ir paramai visais atvejais. 
Tikras draugiškumas nelaukia jokio atsilyginimo. Jis 
turi lydėti draugus visą gyvenimą. Dalyvavimas idėji

nėje organizacijoje pakelia draugiškumą iki aukščiau
sio lygio. Taip pat neužmirština, kad mums, kaip 
krikščionims, kiekvienas žmogus yra artimas.

Rūpindamiesi savimi ir savo artimais draugais, 
nepamirškite ir savo jaunesnių ateitininkų — mokslei
vių, jaunių ir jaunučių. Kur tik galite, pagelbėkite jų 
globėjams, talkininkaukite jų veikloje. Jie tikrai 
įvertins jūsų paramą. Talkininkaudami jaunesniems, 
patys pajusite gyvą reikalą geriau susipažinti su savo 
ideologija, su ateitininkišku sąjūdžiu. Jeigu paklaus
tumėt, kas skaitytina, stengiantis būti sąmoningesnių 
ateitininku, atsakyčiau taip:

Nesibaidykit nors ir du kartus paskaityti šias kny
gas: Stasio Šalkauskio „Ateitininkų ideologiją“, Sta
sio Ylos „Ateitininkų vadovą“, Juozo Girniaus „Praną 
Dovydaitį“ ir „Idealą ir laiką“. Be to, 1981 metų 
Kongreso svarstybas, pranešimus, paskaitas, reli
ginius žodžius, paskelbtus Ateityje.

Dėkoju už kantrybę visiems, kurie perskaitė mano 
„pamokslavimą“. Šis prabilimas per studentams skir
tą Ateities laidą yra nuoširdi pastanga eiti į pokalbį, 
nors ir teko pakartoti mintis, kuriomis dažnai dali
namės atskirai susitikdami įvairiose vietovėse. Sėk
mingų naujų akademinių metų!

Juozas B. Laučka

„ Visuomeniškumas gali apimti ir apima įvairias gyvenimo apraiškas. Bėjo 
neįmanomas nei ekonominis nei politinis gyvenimas“.

I. Ardytė, L. Žiedonytė, A. Puškoriūtė, A. Žmuidzinaitė, V. Budrytė, G. Pemkutė — linksmos stovyk lautojos.

295

33



Geriausios draugės: Rasa Zigaitytė, piešinio autorė 
Viktutė Venclovaitė, Jūra Avižienytė ir Daiva Gri- 
gaitytė. Visos keturios baigė aukštąją mokyklą ir šį 

rudenį tapo studentėmis. Už šį piešinį Viktutė Venclo
vaitė laimėjo pirmąją premiją 1981—1982 m. „Atei
ties“ konkurse moksleivių grupėje.MOKSLEIVIAIPASISAKO APIE STUDENTUS

Ateitininkiškojo jaunimo sąskrydžio metu Cleve- 
landė gegužės 1 d. įvyko studentų ir moksleivių 
bendros diskusijos apie veiklą ir bendravimą. Po 
jų moksleiviai štai ką pasakė apie studentus. 

Aš daug studentų nepažįstu, bet man buvo įdomu susi
tikti ir klausyti jų. Man buvo įdomu žinoti apie jų susi
rinkimus ir kaip jie veikia.

Saulius Puškorius

Studentai, atrodo, turi įdomią situaciją, nes tėvai 
neverčia juos dalyvauti studentų veikloj. Dėl to tik tie, 
kurie tikrai nori dalyvauti, tenai dalyvauja.

Julius Palūnas
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Man atrodo, kad moksleiviai ir studentai neužtenka
mai bendrauja. Susitikus pastebėjau, kad tarp mūsų 
nėra didelių skirtumų ir kartu mes sudarome stipresnę 
veiklą.

Vita Palūnaitė

Tik keletą studentų pažįstu. Bet mes daugiau susi- 
pažinsim, kai turėsim daugiau susirinkimų. Bet man 
dabar yra lengviau pasikalbėti su jais. Aš manau, kad 
mūsų bendravimas bus sėkmingas, nes ir dabar buvo 
gera susitikti.

Darius Steponavičius

Mano įspūdis yra, kad studentai turi veiklą ir kad būti 
sėkmingu studentu reikia įdėti daug darbo.

Ramūnas Balčiūnas

Susitikti su studentais man buvo labai įdomu. Jie 
pasakojo, kaip jie veikia, kad jie yra savo vadovai ir 
savo susirinkimus patys suruošia. Man labai patinka, 

kad jie patys veikia. Dabar aš labai laukiu to laiko, kai 
aš būsiu studentas.

Tauras Bublys

Buvo įdomu matyti, kaip studentai su mumis bendraus 
ir kaip mes su jais bendrausime. Buvo keli studentai, 
kurie nieko nesakė. Man atrodo, kad jie, kaip dau
guma moksleivių, jautė, kad jie buvo įmesti į nepažįs
tamą padėtį ir nelabai galėjo išreikšti savo jausmus ir 
idėjas. Man asmeniškai buvo įdomu išgirsti kitų stu
dentų ir moksleivių idėjas ir pačiam pergalvot, ką jos 
man reiškia.

Rimas Puškorius

Kas yra studentas? Aš iš tikrųjų nežinau, bet ateinan
čiais mokslo metais aš pats būsiu vienas iš jų. 
Šiandien susitikus su studentais aš pastebėjau, kad 
gera dalis studentų iš tikrųjų nėra studentai. Studen
tai yra drąsūs. Jie patys viską turi organizuoti ir 
veikti. Nėra globėjų ir tėvų, kurie jiems duoda per 
galvą veikti. Būti studentu reiškia būti veikliam.

Edis Čepulis

MOKSLEIVIAI APIE RYŠIUS SU STUDENTAIS
Žemiau spausdinami paštu pasiųsti klausimai ir moksleivių atsakymai.

Ką Tu žinai apie studentų ateitininkų veiklą?

Iš tikrųjų nedaug žinau apie studentų veiklą. Mat 
Detroite moksleiviai su jaunučiais daugiau susi
pažįsta. Bet atrodo, kad Detroito studentai ir Studentų 
ateitininkų sąjunga bendrai yra grupė ateitininkų, 
kurie uoliai ir nuoširdžiai dirba savo organizacijai. 
Nors su studentais susitinku tik per Detroito šeimos 
išvykas, rudenio arbatėles ir vasarą per įvairias 
stovyklas, mano nuoširdus sprendimas apie studentus 
ir jų veiklą turėtų būti, kad jie yra geri ir gabūs 
žmonės.

Dana Petrusevičiūtė iš Detroito

Mano nuomone, Studentų ateitininkų sąjungos veikla 
yra labai slapta ar tyli. Aš visai jų nepastebiu, 
išskyrus jų nuotraukas Drauge. Aš labai mažai žinau 
apie studentus ateitininkus, ką jie daro, kada ar kur.

Algis Sodonis iš Chicagos

Ar Studentai ateitininkai pavieniui ar organi
zuotai padeda moksleivių veiklai Tavo mieste?

Studentai Detroite daugiausia pavieniui padeda moks
leiviams. Kai kada, kai yra kokia problema suruošti 
susirinkimą, tai studentas -ė padės išspręsti. Du stu
dentai šiais metais yra moksleivių globėjai.

Nata Zarankaitė iš Detroito 

Chicagoje yra keli studentai, kurie padeda moksleivių 
veiklai: moksleivių kuopų globėjai,-os. Šitie studentai 
dirba vieni.

Gytis Liulevičius iš Chicagos

Šiais metais Lipniūno kuopa darė tik vieną dalyką su 
studentais ateitininkais. Per mūsų pončkų balių jie 
ruošė barą ir mums davė visą pelną. Mums labai pa
dėjo ir balius labai sėkmingai praėjo su jų pagalba. 
Bet barą suorganizavo studentė Rūta Musonytė, mūsų 
kuopos globėja; tai nėra tikrai žymus pavyzdys, kaip 
SAS ir MAS kartu dirba.

Algis Sodonis iš Chicagos

Ar studentai ir moksleiviai galėtų kartu ką atlikti? 
Ką jie galėtų atlikti?

Aš manau, kad studentai ir moksleiviai turėtų kartu 
dirbti, bet yra sunku sugalvoti ką. Būtinai keli iš 
studentų turėtų ateiti į visas kuopas prisistatyti, kad 
žinotume, kas jie yra. Irgi gera turėti kokį kolegijų 
vakarą, kada studentai pateiktų savo įspūdžius apie 
universitetą bendrai, savo mokyklas, ką studijuoja ir 
t.t. Aš žinau, kad man būtų labai įdomu.

Algis Sodonis iš Chicagos

Studentai ir moksleiviai kartu galėtų suruošti reko
lekcijas, susikaupimus, iškylas. Galėtų kartu rengti fi-
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nansų vajų, iš kurių gautus pinigus galėtų atiduoti 
kokiai nors organizacijai ar nelaimingai šeimai.

Nata Zarankaitė iš Detroito

Kaip studentai ateitininkai galėtų prisidėti prie 
moksleivių veiklos?

Būtų gera sudominti ir įtraukti visą studentų drau
govę. Yra būdų šią mintį įvykdyti: būtų įmanoma 
suruošti kelis bendrus susirinkimus į metus. Nuo tų 
bendrų susirinkimų abidvi sąjungos praturtėtų. Moks
leiviai gali daug išmokti iš studentų, ir aš manau, kad 
yra studentų, kurie galėtų pasimokyti iš moksleivių.

Vėjas Liulevičius iš Chicagos

Mano nuomone, studentai ir moksleiviai Detroite 
turėtų susivienyti, kartu turėti susirinkimus (kartais, 
priklausant nuo susirinkimo temos, turėtume atskirus 
susirinkimus), nes abiejų grupių dalyvių skaičius yra 
gan mažas. Tarp mūsų nebūtų jokių nepatogumų, nes 
viens kitą gan gerai pažįstam. Būtų įdomu kartu su 
studentais per susirinkimus padiskutuoti ir padėti 
vieni kitų veiklai.

Nata Zarankaitė iš Detroito

Ar Tu planuoji įstoti į Studentų ateitininkų 
sąjungą?

Kai ateis laikas ir proga, aš planuoju stoti į Studentų 
ateitininkų sąjungą.

Vėjas Liulevičius

Norėčiau įstoti į studentus ateitininkus, nes noriu dar 
ir toliau būti ateitininkė, bet ar būsiu studentė atei
tininkė, tai priklausys ir nuo to, ar studentų atei
tininkų veikla Detroite išsilaikys.

Nata Zarankaitė

Sunku tiek toli į ateitį žiūrėti, bet aš tikiuosi, kad įsto
siu į Studentų ateitininkų sąjungą. Pastebėjau, kiek 
daug iškrenta ir visai neįstoja į Studentus atei
tininkus. Nežinau kodėl, bet tikiuosi, kad Atei- 
tininkija man dar bus įdomi ateityje.

Algis Sodonis

Būdama studente aš turbūt daugiau važiuosiu į 
stovyklas visur, o ne tik į Dainavą. Aš labai norėsiu 
vadovauti moksleivių stovykloj, ir gal kokiu nors svar
biu būdu paveikti visą organizaciją. Prieš virsdama 
studente labai norėčiau sustiprinti Detroito mokslei
vių kuopą. Man rodos, kad vyresnis ateitininkas (i. e. 
studentas) visados turi, po savo pareigų savo kuopoj 
ar grupėj, kreipti dėmesį į kitas kuopas ir ypač dirbti 
su jaunesniais ateitininkais.

Dana Petrusevičiūtė
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STUDENTŲ ATEITININKŲ 1982-1983

VEIKLOS METŲ KRIKŠČIONIŠKOSIOS 

PROGRAMOS MEDŽIAGA

1981 m. Ateities Jubiliejinio kongreso entuziastingose 
diskusijose studentai, apsvarstę savo uždavinius krikš
čioniškoj srity, nutarė iš savanorių studentų sudaryti 
komisiją paruošti krikščioniškąją programą visoms 
studentų ateitininkų draugovėms. Pagal nutarimą 
programa turi apimti: 1. asmeninę sritį, 2. draugovių 
idėjinę-susitelkimo sritį ir 3. veiklos sritį. Pagal šias 
gaires komisija paruošė medžiagą-pasiūlymus, kurie 
yra sugestijos visoms draugovėms ir atskiriems stu
dentams. Komisija prašo šiom sugestijom pasinau
doti, savo gyvenimui ir draugovės veiklai pritaikyti.

Turinyje: 1. Veikla šiems metams: lietuviška 
parapija. 2. Asmeninis susikaupimas kasdien. 3. 
Susikaupimas susirinkimo metu. 4. Mūsų bendra 
malda: Lietuvių parapija (šešios temos diskusijoms 
susirinkime, veiklai ir pritaikymui gyvenime). 5. 
Siūlomi klausimai bendroms diskusijoms.

Šią medžiagą paruošė: Rūta Končiūtė, Edis Salik- 
lis, Vilius Dundzila, Domas Lapkus, Edis Razma ir 
kun. dr. Kęstutis Trimakas.

Medžiagą paruošusieji laukia konstruktyvios 
kritikos, pastabų, sugestijų, pranešimų apie tai, kuo 
kas pasinaudojo. Prašom rašyti arba tiems, kurie tą 
medžiagą paruošė, arba Rūtai Končiūtei, 1804 
Belleview Avenue, Westchester, IL 60153 USA.

VEIKLA ŠIEMS METAMS: LIETUVIŠKA PARAPIJA

Šįmetiniai metai (1982) buvo paskelbti Lietuvių 
Parapijos Metais. Šie metai tęsis iki 1983 m. kovo 
mėnesio. Dėl jų ypatingos reikšmės tiek krikščioniš
kumui, tiek lietuviškumui, siūlome, kad visi studentai 
ateitininkai jungtųsi į lietuviškas parapijas ir dėtų 
pastangas jose veikti.

Siūlome sekti Los Angeles studentų ateitininkų 
pavyzdžiu: — pasikviesti į savo draugovės susi

rinkimą artimiausios lietuvių parapijos kleboną, su juo 
pasikalbėti, kaip ir kuo jaunimas galėtų parapijai 
padėti, kaip prie jos veiklos prisidėti, kaip padaryti 
Mišias labiau prieinamas jaunimui, kaip jaunimas 
galėtų aktyviau įsijungti į Mišias, kaip klebonas (ir kiti 
parapijos kunigai) galėtų praturtinti studentų atei
tininkų pasaulėžvalgą bei veiklą.

Toliau veikti pagal susidariusias sąlygas savoj 
lietuviškoj parapijoj.

ASMENINIS SUSIKAUPIMAS KASDIEN
Ateities Jubiliejiniame kongrese daug studentų kal
bėjo apie reikalą kasdien susikaupti asmeniškai. 
Tuometinis , Studentų ateitininkų sąjungos pir
mininkas Edis Razma siūlė kiekvienam studentui 
kasdien susikaupusiai paskaityti religinę knygą, kad 

ir Daily Word kurią jis pats skaito. Seka jo ir Domo 
Lapkaus pasisakymai.

Pas ateitininkus viso dėmesio centras yra organiza
cija. Mūsų veikla gyvuoja susibūrimuose — stovyk
lose, susirinkimuose, kursuose, kongresuose. Nesame
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kreipę pakankamai dėmesio į individo ateitininko 
pareigas ir reikmenis. Man ta spraga yra ypatingai 
aiški ateitininko asmeniniame krikščioniškame 
gyvenime. Dėl to siūlau kuklų būdą tą spragą pradėti 
atitaisyti.

Kai mes norime lavintis kokiame sporte ar gilintis 
kokioj mokslo šakoj, turime reguliariai atlikti fizinę ar 
protinę mankštą pasirinktoje srityje. Tokią kasdie
ninę mankštą turime taip pat atlikti asmeniniame 
krikščioniškame gyvenime, jei norime jį giliau įgy
vendinti. Nėra savaime aišku, kaip tai padaryti.

Aš buvau supažindintas ir dabar naudoju vieną 
metodą, kuris man duoda kasdien vieną vertingą 
mintį asmeninei meditacijai. Daily Word yra mažas 
mėnesinis žurnalas, kuriame kiekvienai mėnesio 
dienai yra skirta puslapio ilgio mintis su vieno sakinio 
ištrauka iš Šv. Rašto. Minčių temos parinktos padėti 
krikščioniui kasdien matyti Dievo žodį, suprasti ir per
gyventi kasdieninius rūpesčius ir įvykius.

Kai aš perskaitau dienos mintį atsikėlęs iš ryto, 
turiu apie ką pagalvoti bevalgant pusryčius ar beva
žiuojant į mokyklą ar į darbą, kai turiu kokią ramią 
minutę. Dienos nuotaika pasidaro tuo pačiu ramesnė ir 
šviesesnė ir jaučiuos kasdien truputį dvasiškai sustip
rėjęs.

Raginu studentus ateitininkus pabandyti pasi

naudoti šiuo žurnalu kaip savo asmeninio krikščioniš
ko rytmečio mankšta.

Edis Razma

Daily Word — tai yra mėnesinė knygutė (plona ir nedi
delio formato; galima įsidėti į kišenę), kuri turi naują 
mintį kiekvienai dienai. Kainuoja tiktai du dolerius 
metams. Knygutės išleidžiamos kas mėnesį.

Perskaityti vieną mintį iš Daily Word trunka tik 
kelias minutes kasdien, bet yra labai verta visiems, 
kurie nori pasikalbėti su Dievu kasdien. Atgaivina 
žmogų ir duoda jam naują pozityvią mintį, su kuria 
gali eiti į pasaulį.

Domas Lapkus

Daily Word galima užsisakyti šiuo adresu: Daily Word, 
Unity Village, Missouri 64065 USA (metams tik $2.00 
dol.)

Daily Word yra naudinga knygutė, tačiau ji nėra 
vienintelė. Svarbu yra kasdien susikaupti, prisiminti 
Dievą, Kristų, atsiverti Jo dvasiai ir su Juo pasi
kalbėti, pasiryžti kuo geriau savo pareigas atlikti, ką 
gera kitiems padaryti. Šv. Raštas, ypač Evangelijos, 
ar krikščioniškos minties knyga mums padeda 
susikaupti ir prie Jo prisiartinti.

MŪSŲ BENDRA MALDA:
LIETUVIŲ PARAPIJA

ĮVADINĖS PASTABOS

Paruošė Vilius Dundzila

Kaip suaugusieji mokosi1?

1. Suaugusieji mokosi, kai jie jaučia žinių stoką. 
Suaugusieji, kurie dalyvauja programos ruošime, nori 
išmokti tai, ką jie ruošia.

2. Suaugusieji mokosi, kai jie gali su kitais 
žmonėmis diskutuoti svarbias ir įdomias temas.

3. Suaugusieji mokosi, kai jie nori savo tikėjimą, 
išreikštą žodžiais arba religinių apeigų lankymu, 
tikrai įgyvendinti.

Si programa

1. Ko nori studentai ateitininkai iš religinės 
programos? Ko jiems reikia II Vatikano teologijos ir 
apeigų pakeitimų šviesoje?

2. Studentai turi būti pasiruošę savo nuomones ir 
įsitikinimus pakeisti.

3. Šią programą reikia pritaikyti draugovės 
nariams.

4. Ši programa rišasi su naujų apeigų supratimu, 
kuris pagrįstas nauja teologija.

5. Programą reikia įvertinti.

Sugestijos

1. Išdiskutuokime, ką norime atlikti, atkreipdami 
dėmesį į minėtus klausimus.

2. Suraskime kompetentingą studentą programai 
vadovauti.

3. Nutarkime susirinkimų formatą.
4. Baigdami programą atšvęskime mišias kartu, 

kad atspindėtų iškeltos šios programos mintys.
5. Iš anksto pasiruošti susirinkimams.
6. Melstis.

Tikslai

1. Studentus ateitininkus įtraukti į diskusijas, 
išryškinančias maldos, bendravimo ir bendruomenės 
požymius.
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2. Padaryti mišias naudingas ir vertingas stu
dentų gyvenime.

3. Įvelti studentus mišių ruošos užsiėmimuose.
4. Mažomis grupėmis statyti krikščionių bend

ruomenę — lietuvių parapiją.
5. Perduoti žinias apie bendruomenės maldas.
6. Atpažinti ir išrišti problemas, neleidžiančias 

sudaryti krikščionių bendruomenę.
7. Jautriai elgtis su kitais žmonėmis.
8. Išugdyti gilią maldą ir dvasinį susitelkimą.

Pastabos dėl diskusijų

1. Ši programa susideda iš diskusijų: draugiško 
žmonių žodinio santykiavimo. Plepėjimas, pyktis, 
dominavimas, kritika, susipešimas, prie žodžių kabi- 
nimasis, nuliūdimas, rėkimas, priešingų minčių (kurių 
niekas vis tiek nepriima) iškėlimas gadina diskusijas.

2. Diskusijoms padeda apklausinėjimas, išryškini
mas, patvirtinimas, savo nuomonė, savo pergy
venimai ir savo jausmai.

3. Diskusijos prasideda klausimais: kas, kada, 
kaip, kur, kuris, kodėl. Diskusijos neprasideda 
klausimais: ar, ar, ar, ar, ar ir ar.

4. Diskusijas reikia paremti pagyrimais-
įvertinimu, ne kritika.

5. Diskutuojantys žiūri viens kitam į akis.
6. Diskutuojantys sako „taip“, „gerai“, „o“, „aš 

jaučiu, kad“ ir pan.
7. Klausimus bendrai visiems pateikti, nebent yra 

aiškus reikalas, kad vienas grupės narys turėtų 
atsakyti į klausimus, išaiškinti savo nuomonę ir 
jausmus.

8. Nurodyti skaitiniai priklauso prie temos gairių.
9. Melstis!

TEMA I: KODĖL MES ClA?

Temos gairės

Draugovės nariai turėtų šias gaires perskaityti ir 
jas apgalvoti namuose prieš susirinkimą.

1. Kodėl einame į bažnyčią?
2. Yra daug priežasčių, kodėl žmonės švenčia 

Dievą.
3. Mes Dievo kviečiami jį švęsti: a. krikščionys dėl 

to kenčia ir miršta; b. žmonės liudija dieviškos šventės 
naudą.

4. Renkamės dalintis tikėjimu ir jį paryškinti.
5. Dievui nereikia mūsų švenčių.
6. Mums reikia švenčių: a. mūsų gyvenimą turtina; 

b. mums Dievą priartina.
7. Mes esame Dievo įpėdiniai šiame pasaulyje.
8. Ką mes pergyvename mišiose: a. apatiją, b. 

nuobodumą, c. dvasinį nepasitenkinimą?
9. Mišių ir apeigų reforma nėra lengva: a. daug 

kas įsižeidžia ir atitolsta; b. reikia susitaikyti ir išgyti.
10. Švenčių reforma atspindi Bažnyčios supratimo 

pakeitimą.
11. Mums reikia naujų vynmaišių naujam vynui.
12. Mes kviečiami krikščioniškai gyventi, ne tik 

švęsti.
13. Pakeitimais tikimasi mūsų dvasinį gyvenimą 

pagerinti.
14. Dievo garbinimas, malda ir sakramentiniai 

veiksmai nėra burtai (magika).
15. Tiesa turi pagrįsti mūsų šventes.
16. Kiekvienas turi stengtis pagerinti bendruo

menės maldą.

Skaitiniai

Skaitiniai priklauso prie temos gairių; bent kai ką 
kiekvienas turėtų perskaityti prieš susirinkimą 
namuose.

5-oji Mozės knyga, 12:4-12; Apaštalų darbų knyga, 
2:42-46; Evangelija pagal Joną, 21:9-14; The Ministry 
of the Celebrating Community, psi. 9-16 iki „The very 
first“.

Diskusiniai klausimai

1. Kodėl mišios kai kuriems nuobodžios? Ar tai 
teisu sakyti? Kodėl?

2. Kaip tu jauties ir galvoji apie mišias?
3. Kas tave mišiose trukdo?
4. Kas iš tavo pažįstamų yra įgyvendinęs krikščio

niškumą? Kaip jis skiriasi nuo kitų žmonių? Ar jis iš 
viso skiriasi?

5. Kodėl mes kartu švenčiame Dievą?
6. Kaip tu įvertintum mūsų tikėjimą? Kaip jis 

skiriasi šiandien nuo praeities?
7. Kodėl dalyvaujame mišiose?
8. Ką reiškia: „Dievui nereikia mūsų švenčių?“
9. Kaip malda turi būti krikščioniškumo pavyz

dys?
10. Kaip tu apibūdintum tas mišias, kuriose daž

niausia dalyvauji?
1. Kai kurie sako, kad mišios prastai atliekamos. 

Kodėl?
12. Ko trūksta mišiose?
13. Kaip galime mėginti išgydyti apeigų pakei

timų žaizdas?
14. Ko tu nori iš II Vatikano suvažiavimo 

reformų? Ko dar nesupranti? Ko dar tikies?
15. Kaip maldų ir apeigų pakeitimas pakeičia 

mūsų tikėjimą?
16. Kodėl mūsų dėmesio centre turi būti mūsų dva

sinis gyvenimas, o ne apeigos?
17. Kodėl kai kurie žmonės tikisi burtų mišiose ir 

maldoje?
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Susirinkimo formatas

Prieš susirinkimą atrenkami diskusiniai 
klausimai.

Namuose kiekvienas draugovės narys perskaito 
temos gaires, diskusinius klausimus ir, ką gali, iš 
pasiūlytų skaitinių.

1. Malda ir skaitymas. 2. Giesmė (nebūtina). 3. 
Programos tikslų santrauka. 4. Diskusijos ir mišių įverti- 
tinimas. 5. Diskusijų santrauka. 6. Malda.

Mišių įvertinimas

Įvertinti paskutines mišias, kuriose dalyvavote:
1. Jeigu tu būtum svetimas tai parapijai, kaip 

parapijos nariai su tavim pasielgtų? Ignoruotų? Pras
tai? Gerai? Labai draugiškai?

2. Kiek reikšmės turi mišios tavo gyvenime? 
Nieko? Labai mažai? Truputį? Patenkinamai? Daug?

3. Kaip mišios, kuriose dažniausiai dalyvauji, 
išreiškia bendruomenės tikėjimą ir krikščioniškąjį 
įsipareigojimą? Nieko? Labai mažai? Truputį? Tvar
koj? Labai gerai?

4. Jeigu aš mišioms parašyčiau pažymį, jis būtų: 
nepaprastai puikiai, labai gerai, gerai, šiaip sau, 
blogai, labai blogai.

TEMA II: KATALIKŲ VAIŠINGUMAS
Temos gairės

1. Vaišingumas esminiai išreiškia mūsų bendrą 
tikėjimą.

2. Mes galvojome, kad esame „kongregacija“.
3. Todėl apeigų pakeitimai mums sudaro 

sunkumų.
4. Bet mes nebeturime būti pasyvūs.
5. Mes turime tapti „švenčianti bendruomenė ar 

bendrija“.
6. Mišiose prieš II Vatikano susirinkimą: a. mažai 

kas aktyviai dalyvavo; b. visi galėjo būti „aktyviai“ 
pasyvūs, jei norėjo; c. žmonės buvo bevardžiai; d. 
aktyvūs žmonės turėjo maža užsiėmimo; e. viskas 
sudarė „nuo pasaulio pradžios“ nurodytą tvarką.

7. Mūsų apibūdinimas ir mūsų šventės nesutampa.
8. „Kongregacijai“ buvo: a. skaitoma; b. giedama; 

c. kalbama; d. įsakoma žiūrėti; e. įsakoma klausyti; f. 
įsakoma sekti.

9. Žodis „kongregacija“ nebetinka: mes ja nesame, 
nes taip nebesielgiame.

10. Visi aktyviai dalyvauja.
11. Mūsų atsakomybė bendruomenei prasideda su 

krikštu.
12. Įšventinti ir neįšventinti kartu yra atsakingi.
13. Mūsų uždavinys: sklandžiai švęsti Dievą.
14. Visi švenčiantys (ir bendruomenė, ir kunigas) 

yra celebrantai.
15. Tai ne tik žodžių pakeitimas: mūsų buvimas 

pasikeitė.
16. Mes turime: a. atmesti pasyvumą ir tapti 

aktyviais; b. kreipti dėmesį šventei; c. „prisikelti“ iš 
„numirusių“.

17. Ką mes matome mišiose: a. nuobodumą; b. 
apatiją; c. svajones?

18. Tai mirtinos ligos, žudančios mūsų tikėjimą.

19. Nepaisant tikėjimo pastiprinimo, nenorima 
keisti.

20. Jau amžius prastai, nevykusiai šventėme 
mišias.

21. Mes galime geriau švęsti mišias.
22. Ar mes norime priklausyti Kristaus Bendrijai?
23. Jei taip, tai turime daugiau daryti, negu žiop

soti ir nuobodžiauti mišių metu.
24. Taigi: a. susipažinti su žmonėmis ir pasi

kalbėti; b. išaiškinti bažnyčios pastato įrengimus vai
kams ir svečiams; c. išmokti žmonių vardus ir bend
rauti; d. susipažinti su kunigais, diakonais ir kitais 
ministeriais; e. sėdėti tokioje vietoje, kad galėtume 
lengvai dalyvauti; f. dalyvauti, ne tik sekti ar svajoti.

25. Visi ministerial (ir kunigas, ir diakonas) turi 
estetiškai rengtis ir elgtis.

26. Turime liudyti Kristų, tad ir atitinkamai elgtis.
27. Jeigu mums nerūpi, mes kitus apsunkinsime ir 

erzinsime.
28. Mūsų judesiai turi būti reikšmingi.
29. Vaišingumas kainuoja: a. atvirumu; b. 

dosnumu; c. noru dalyvauti.
30. Mūsų vaišingumas kviečia kitus tikėti ir tikėji

mą įgyvendinti.
31. Mūsų vaišingumas Jėzų sudabartina. Jis 

mums padeda.
32. Mes galime padaryti. Kiti krikščionys yra 

anksčiau padarę!

Skaitiniai

Patarlės, 1-7; Pauliaus pirmas laiškas korintie- 
čiams, 11:17-22; Evangelija pagal Joną, 13:12-17; 
Gathering for Each Other (arba The Ministry of the 
Celebrating Community, psi. 16-19, #3).
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Diskusiniai klausimai

1. Jeigu nedalyvaujame taikos pasisveikinime, ką 
tai parodo?

2. Kaip suprasti žodį „kongregacija?“
3. Kodėl žmonės pasyvūs mišiose?
4. Kaip mes turime būti aktyvūs dalyviai mūsų 

tikėjime?
5. Ką atsimenate apie mišias prieš II Vatikano 

reformas?
6. Ar išaiškinimas „švenčianti bendruomenė“ ar 

„bendrija“ reikšminga? Kodėl?
7. Kaip galime paveikti žmones priimti naująjį 

supratimą, kad jie giliai įgyvendintų tikėjimą?
8. Kodėl daug kam patinka būti bevardžiais, pasy

viais? Kaip mišios juos paveikia? Ką galima padaryti?
9. Kodėl kunigai ir diakonai yra lygūs visiems ki

tiems žmonėms, švenčiantiems mišias?
10. Kaip mes esame atsakingi už mišių kokybę?
11. Koks elgesys priešinasi vaišingumui mišiose?

12. Kaip galvoji: kaip įvesti pakeitimus, kad 
žmonės kitaip ir tinkamai galvotų ir elgtųsi?

13. Kodėl apatija, pasyvumas ir nuobodumas 
apsunkina mišias?

14. Kaip tikėjimas ir vaišingumas rišasi?
15. Kokia elgsena turėtų būti mišiose? Kodėl?
16. Kokia elgsena nepriimtina mišioms? Kodėl?
17. Kaip galime Jėzų užgožti mišiose?
18. Kaip būti vaišingiems mišiose?

Susirinkimo formatas

Namuose kiekvienas draugovės narys perskaito 
temos gaires, diskusinius klausimus ir bent kai ką iš 
pasiūlytų skaitinių.

1. Susirinkdami susirinkimui ir mišioms, pasisvei
kinkite. 2. Malda, arba maldos liturgija, arba malda ir 
skaitinys. 3. Diskusijos. 4. Kaip jaučiatės, kad žmonės 
sveikinasi? 5. Diskusijų santrauka. 6. Giesmė.

TEMA III: KĄ TU SAKEI?

Temos gairės

1. Žodžio liturgija yra daug kam nuobodi: ji 
„gaišina“ laiką prieš neva svarbią mišių dalį.

2. Kodėl? a. Daug kas nesupranta mišių; b. Žodžio 
liturgija dažnai prasti paruošiama, jei iš viso; c. 
Žmonės neatviri kitie. o žmonėms.

3. II Vatikano susirinkimas pabrėžė Šv. Rašto 
svarbą krikščionio gyvenimui.

4. Mes dar vis nežinome, kur Šv. Raštas priklauso.
5. Skaitinių ir pamokslų kokybė parodo, kad mums 

nerūpi Šv. Raštas.
6. Mūsų bendra istorija (su žydais) pagrįsta Dievo 

apreiškimu, surašytu Šv. Rašte.
7. Pirmieji krikščionys nepaprastai įvertino Dievo 

žodį.
8. Bažnyčios mokymas pagrįstas Šv. Raštu.
9. Dievo žodis mus subvna.
10. Dievo žodis mums pasako, kokie esame ir kokie 

turime tapti.
11. Šv. Raštas nurodo standartą, pagal kurį turime 

įvertinti mūsų gyvenimą, pagrįstą krikščionybe.
12. Nėra lengva klausyti Dievo žodžio. Dar 

sunkiau jį gerai skelbti.
13. Dievo žodžio skaitytojai turi iš anksto 

pasiruošti.
14. Skaitytojai turi lavintis ir pasiruošti.
15. Mes turime atsakomybę prižiūrėti, kad Dievo 

žodis būtų tinkamai skelbiamas.
16. Daugiažodžiavimas kenkia skaitiniams (pvz. 

nereikia skaitytojų komentarų).
17. Muzika ir tyla padeda įsigilinti ir mąstyti.
18. Sunkiau priprasti prie tylos, negu muzikos.

19. Mūsų asmeniška užduotis: klausyti ir klausti, 
ką Dievas mums sako.

20. įgyvendinti Dievo žodį, turime: a. draugiškai 
elgtis: 1. pavėlavusieji; 2. muzikantai; 3. celebrantai; 4. 
patarnautojai; b. atsakingai elgtis kartu su ben
druomene: 1. dalyvauti; 2. klausytis; 3. mąstyti; 4. 
kalbėti.

21. Bendruomenės prastas dalyvavimas kenkia 
visiems.

22. Mes kviečiame dalyvauti, tai galime atsisakyti. 
Negalime: a. trukdyti nedalyvavimu; b. svajoti ar 
kitkuo užsiimti; c. skaityti, kol kitas garsiai skaito ar 
aiškina; d. nekreipti dėmesio.

23. Klausytojai seka skaitytojus, ne knygutes.
24. Tyla yra nepaprastai svarbi: ji — a. nėra 

triukšmo nebuvimo laikotarpis; b. yra paskirtas laikas 
susikaupti ir pamąstyti; c. laikas asmeniškai 
pasikalbėti su Viešpačiu; d. laikas atsiskirti nuo 
rūpesčių ir kitų užsiėmimų; e. laikas atsikratyti 
kliūčių, užstojančių kelią pas Dievą.

25. Skaitytojai turi atsakomybę: a. atsargiai ir 
pamaldžiai pasiruošti skelbti Dievo žodį; b. aiškiai 
kalbėti; c. protingai kalbėti; d. kūną tinkamai 
suvaldyti.

26. Skaitinius skaito ne vien įvesdinti skaitytojai, 
išėję tam tikrus paruošiamuosius kursus.

27. Skaitytojai yra mes visi, bet ne visi kartu.
28. Skaitytojai yra pasauliečių „ministerial“.
29. Tai geras pavyzdys: bendruomenės nariai tar

nauja bendruomenei: a. bendra malda; b. pavyzdžiu.
30. Jei Dievo žodis yra nereikšmingas, tai mūsų 

kaltė.
31. Yra daug priežasčių, kodėl Dievo žodis 

nereikšmingas.
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32. Mūsų užduotis — ištirti ir išnaikinti šias 
priežastis.

33. Dievas pasitiki mumis, mums užduodamas 
atsakingai skelbti jo žodį.

34. Ir tai reiškia tą žodį visų pirmiausia įgyvendin
ti.

Skaitiniai:

5-oji Mozės knyga: 4:32-40; Antras laiškas Timotie
jui, 4:1-5; Evangeliją pagal Norkų, 4:1-20; The Ministry 
of the Celebrating Community, nuo psi. 21 „How...“ iki 
psi. 22 # 4; Gathering for Each Other, psi. 5 „Listen
ing“ ir psi. 16-18 „Listens“.

Diskusiniai klausimai

1. Ar mes pasiruošę klausytis Dievo žodžio 
mišiose? Kodėl?

2. Ką reikia daryti, kad švenčianti bendruomenė 
būtų Šv. Rašto maitinama?

3. Kodėl žodžio liturgija dažnai nuobodi ir 
„nereikalinga?“

4. Kaip įvertintum skaitytojus (ar gal skaitytoją) 
mišiose?

5. Kodėl Dievo žodis mums svarbus?
6. Ką gali Dievo žodis mums padaryti?
7. Kaip Šv. Raštas yra krikščioniško gyvenimo 

standartas?
8. Kaip galima pagerinti žodžio liturgiją?
9. Kada dažniausia daugiažodžiaujama?
10. Kaip bendruomenė turi atsakyti?
11. Kaip galima žmonėms pasakyti, kokią žalą jie 

daro, jei nesiklauso ar blogai skaito?
12. Kaip bendruomenės nusistatymai paveikia jos 

tikėjimą?
13. Kodėl tyla?
14. Kaip geriau suprasti ir vartoti tylą?
15. Kaip priversti skaitytojus atsakingai skaityti?
16. Kaip įvelti daugiau žmonių į žodžio liturgiją?
17. Kaip Šv. Raštas gali būti įgyvendintas?
18. Kaip Šv. Raštas yra mūsų gyvenimo šaltinis ir 

veidrodis?

Susirinkimo formatas I:

1. Giesmė. 2. Malda: Melskimės, kad geriau 
suprastume Tavo žodį. (Tyla.) Tėve, Tavo Sūnus mums 
sako, kad Tavo žodį įgyvendinantys yra palaiminti. 
Padėk mums, Šv. Dvasios pagalba, Tavo žodį kuo 
geriau pažinti, kuo dažniau skaityti ir nuolatos sekti. 
Meldžiamės Jėzaus vardu, žodžiu tapusiu kūnu. Amen. 
3. Skaitinys: (parinkti ką nors iš nurodyto sąrašo). 4. 
Tyla. 5. Diskusijos (parinkus diskusinius klausimus). 
6. Palaiminimas: Teeiname, gilindamiesi į Tavo žodį ir 
įgyvendindami Tavo žodį. (Persižegnojant.) Padėk 
mums Viešpatie Tėve, Sūnau ir Dvasia. Amen.

Susirinkimo formatas II:

1. Skaitinys (parinkti ką nors iš nurodyto sąrašo).
2. Išdėti Šv. Raštą prie uždegtos žvakės. 3. Įvertinkite 
paskutinių mišių žodžio liturgiją (skaitytojai, muzika, 
tyla, ritmas, skuba, nuotaika, jausmingumas, pasiruo
šimas, pamokslas). 4. Diskusijos (parinkus disku
sinius klausimus). 5. Santrauka. 6. Malda.

TEMA IV: KO MES SIEKIAME?

Temos gairės

1. Šiomis dienomis daug kas domisi malda. Anks
čiau tik kai kurie protestantai rūpinosi malda, o mes 
kartodavome poterius ar iš maldaknygių skai
tydavome ilgių ilgiausias poetines maldas.

2. Daug kas materializmu nebepatenkinti.
3. Daugelis žmonių sakosi neturį dvasinio gyve

nimo.
4. Mišios nuobodžios.
5. Visi vienu ar kitu būdu pateisina savo nusi

statymus.
6. Šie nusistatymai užslepia gilias problemas.
7. Kai kurie nesupranta, kad mišios yra ben

druomenės malda.
8. Mišios vertingos, jei jos yra malda.
9. Katalikai palaiminti maldos formų gausybe: 

nekatalikai tokio pasirinkimo neturi.
10. Nelengva išspręsti šias problemas.
11. Nebėra nuostatų, įsakančių, kaip turėtume 

elgtis. Tai tik paviršutiniškumas.
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12. Malda yra Dievo ir žmogaus santykis, tam tikra 
komunikacija.

13. Mūsų norai ir pajėgumai paveikia mūsų maldą.
14. Dievas gali parinkti mums neįprastą laiką su 

mumis pasikalbėti.
15. Kristus yra su mumis įvairiais pavidalais: 

svarbiausia — mūsų bendruomenėje, jo mistiniam 
kūne. Taip pat — duonos ir vyno bei visų kitų bend
ruomenės sakramentinių veiksmų pavidalais. Be to, jis 
yra kituose pavidaluose, kiekviename žmoguje.

16. Mūsų bendruomenė yra Kristaus Kūnas ir 
Kraujas. Per ją mes ir kiti sutinkame Kristų.

17. Malda turi daugelį stilių ir formų.
18. Krikščionybė yra Dievo pažinimas ir su juo 

susivienijimas.
19. Mūsų santykiai su Dievu nurodo kaip santy

kiauti su žmonėmis.
20. Mes turime, mums reikia melstis.
21. Susivienydami su Dievu, susivienyjame su 

žmonėmis.
22. Mišios yra tikėjimo malda.
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23. Kartais sunku tikėti.
24. Kartais jaučiame Dievo buvimo stoką.
25. Tikėjimas — ieškojimas, o malda tam pritaria.
26. Be tikėjimo negalime melstis.
27. Kuo stipresnis ir gilesnis mūsų tikėjimas, tuo 

geresnė mūsų malda.
28. Mažai ar labai netvirtai tikintys gali lengvai 

nesusigaudyti mišiose.
29. Mes galime netikintiems ir silpnai tikintiems 

malda ir pavyzdžiu padėti.
30. Prastai mišias laikanti bendruomenė parodo 

savo silpną tikėjimą.
31. Atsakingumas mišiose įrodo tikėjimo tvirtumą.
32. Dievo garbinimas, jeigu gerai atliktas, stiprina 

tikėjimą.
33. Dievo garbinimas, jeigu prastai atliktas, 

silpnina tikėjimą.
34. Nėra tikėjimo be maldos.
35. Nėra maldos be tikėjimo.
36. Bendruomenės malda veda į asmeninę maldą.
37. Bendruomenės malda turi mūsų asmeniškus 

sugebėjimus praplėsti.
38. Asmeninė malda svarbi, kad galėtume daly

vauti bendruomenės maldoje.
39. Bendruomenės malda yra tuščia, jei nedaly

vaujame.
40. Kiti žmonės ar daiktai negali mūsų vietoj 

melstis.
41. Žodžiai nepadaro geros maldos.
42. Mūsų maldos kokybė daug nulemia.
43. Tyla gali būti gera malda.
44. Reikia retkarčiais pasiklausyti, ką Dievas 

mums sako.
45. Triukšmas nereikalingas mišiose. Jį reikia 

išnaikinti.
46. Mūsų tikėjimas yra bendruomenės įkvėptas.
47. Malda dalinamės Jėzaus kunigyste.
48. Mišios yra mūsų šventė, išreiškianti mus.
49. Mažų grupių malda yra labai svarbi.
50. Mes kviečiami atnaujinti mūsų maldą.
51. Mūsų veiksmai nurodo mūsų maldos svarbą.
52. Jei gerai melsimės, kiti mus seks.
53. Mes negalime trukdyti kitų maldos.
54. Maldos visados reikia, jos visados trūksta.

4. Kodėl mūsų aplinkybės maldą nuvertina ar 
suprastina?

5. Kodėl malda turi būti pagerinta?
6. Kokios maldos formos yra katalikiškos?
7. Kokios maldos formos yra krikščioniškos? 

Kokios būdingos tik jūsų apylinkėje?
8. Kas nustato maldos svarbą mūsų gyvenime?

* 9. Kodėl Bažnyčia negali įsakyti melstis?
10. Malda yra šventas pokalbis. Ką tai reiškia?
11. Kaip mūsų asmeniški reikalavimai ir pa

jėgumai paveikia maldą?
12. Kada Dievas su mumis netikėtai pasikalba?
13. Kodėl mūsų gyvenimai turtingesni, turint dau

gybę maldos formų?
14. Kaip prisiartiname viens prie kito, prisi

artindami prie Dievo?
15. Kaip malda ugdo dorybę? Ar tai pakeičia 

pasaulį?
16. Kodėl žmonės netiki? Ką netikėjimas padaro 

tikėjimui?
17. Kodėl tikėjimas yra Dievo ieškojimas?
18. Ar reikia melstis tikėti? Ar reikia tikėti 

melstis?
19. Kaip galime padėti tiems, kurie turi dvasinių 

problemų?
20. Kaip bendruomenės išsireiškimas mišiose ar 

kitose pamaldose parodo bendruomenės tikėjimą?
21. Kaip mūsų bendradarbiavimas ir draugavimas 

įrodo tikėjimą?
22. Ką galime išmokti per mišias apie maldą?
23. Kodėl turime priklausyti bendruomenei, kuri 

meldžiasi?
24. Ką tyla atsiekia?
25. Kaip galime mišių nuotaiką pakelti?
26. Kokios maldos formos galėtų būti vartojamos 

jūsų bendruomenėje pagilinti jos pamaldumą ir krikš
čioniškumą?

27. Ką mes darytume, jeigu beveik tobulai melstu- 
mėmes bendruomenėje?

28. Kaip galime išvengti kitam trukdyti melstis?
29. Už ką turėtume melstis?
30. Kaip šeimoje galime pagilinti krikščioniškumą?

Skaitiniai: Susirinkimo formatas

Esteros knyga, 6:12-16; Jokūbo laiškas, 1:23-27; 
Evangelija pagal Matą, 18:19-20; The Ministry of the 
Celebrating Community, psi. 19, #3.

Diskusiniai klausimai

1. Kaip žmonės meldžiasi? Kokias maldos formas 
jie naudoja?

2. Ar jūsų bendruomenėje žmonės domisi malda? 
Kodėl?

3. Kodėl žmonės nieko „negauna“ iš mišių?

Jau daugelį kartų buvo pateiktas susirinkimo 
formatas. Dabar turite patys sugalvoti. Pastebėkite, 
kad formatai vis buvo kitokie, nors ir visi buvo gana 
panašūs. (Ar mišios neturi būti taip pat šiek tiek vis 
kitokios?)

Susirinkimas: 1. Giesmė. 2. Malda. 3. Skaitinys. 5. 
Diskusijos. 6. Filmas (žr. pavyzdžius filmų sąraše). 7. 
Užsiėmimas. 8. Antra giesmė. 9. Antra malda. 10. Ant
ras skaitinys. 11. Pamokslo santrauka. 12. Įver
tinimas.

Jūs sugalvokite įdomiau, negu kad čia paruošta!
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TEMA V: SIENOS
Temos gairės

1. Mišių ruoša nėra mišios ir nėra malda.
2. Mišių ruoša yra svarbus pasiruošimas mišioms.
3. Ruošiant mišias, ųegalime užmiršti tikslo.
4. Mišios ir kitos šventės paveikia mūsų tikėjimą.
5. Šventės ir mišios turi paveikti mūsų gyvenimą.
6. Jeigu visus matytume kaip brolius ir seseris, 

būtų lengviau su jais dirbti ir švęsti.
7. Žmonės ateina švęsti mišias, norėdami išspręsti 

gyvenimo problemas.
8. Ar Dievas gali nusisukti nuo savo žmonių?
9. Koks „dievas“ valdo neveiklią bendruomenę?
10. Mes švenčiame Dievą, taip, kaip norime. Ką 

padarom, tą padarom.
11. Daug kas nesirūpina gerai švęsti mišias.
12. Negalime vaidinti mišiose.
13. Mes turime būti tikri krikščionys.
14. Mišios turi tvirtinti, remti ir stiprinti mūsų 

tikėjimą.
15. Mišios turi mus uždegti tarnauti silpniesiems.
16. Sekime pavyzdį.
17. Mūsų gyvenimas ir šventės pasauliui parodo, 

koks Dievas mums yra.
18. Mes turime užduotį: a. pažinti bendruomenę; b. 

rūpintis vargšais; c. dalintis ir draugauti.
19. Mišios neturi būti mirusiems (ne tik tiems 

kapuose, bet ir mums, kai esame gyvi „numirėliai“).
20. Pirmieji krikščionys nurodo, kaip turime elgtis: 

a. jie savim ir kitais rūpinosi; 1. dvasiniais reikalais. 2. 
materialiniais reikalais, b. jie suprato, kad krikščionio 
gyvenimas yra rungtynės; c. jie nuolankiai ir 
paprastai tikėdami gyveno.

21. Pirmųjų krikščionių gyvenimas juos žymiai 
išskyrė iš pasaulio.

22. Jeigu kartu meldžiamės, turime bendrauti.
23. Jeigu mes tikrai tikime, mes turime įgyvendinti 

tikėjimą.
24. Tikėjimas rungtyniauja su pasauliniais 

reikalais: seksu, gėrimais, turtu, apsisvaiginimu, 
aistromis, geismais ir t.t.

25. Mūsų šventės nėra geros, jei jos vien gražios ir 
estetiškos.

26. Gyvenimas daug ko reikalauja. Tai reikia 
suderinti su tikėjimu.

27. Jeigu tik norime surasti, galime surasti daugelį 
išteklių mūsų tikėjimui.

28. Mes kviečiami dirbti, o ne vaišintis savo 
klikose.

29. Mes kviečiami rungtyniauti su pasauliu ir, 
reikalui esant, blogio įtaka bei pasekmėmis Bažnyčio
je.

30. Taigi, turime dvigubą misionierių užduotį.
31. Mūsų malda turi šviesti kitiems.
32. Melsdamiesi turime parodyti savo nuoširdumą 

ir tikrus jausmus. Melsdamiesi turime parodyti, kad 
kas nors darosi.

33. Pasimeldę negalime užmiršti tikėjimo.
34. Neužmirškime tų, kurie stengiasi tapti bend

ruomenės nariais.
35. Mes kviečiami būti Jėzumi.
36. Mes pavargstame nuo gyvenimo. Bendruo

menė turi mus atgaivinti.
37. Mes turėsime duoti atskaitomybę už visą savo 

gyvenimą.

Skaitiniai

Pranašo Amos knyga, 5:11-15; Jokūbo laiškas, 
3:13-18; Evangelija pagal Matą, 25:31-40; The Ministry 
of the Celebrating Community, psi. 22, #4.

Diskusiniai klausimai

1. Kaip reikia pasiruošti mišioms?
2. Kokie antriniai rūpesčiai nukreipia mūsų 

dėmesį, ruošiant mišias?
3. Kaip mes elgiamės, kai žinome, kad esame bro

liai ir seserys?
4. Kaip turime elgtis su kitų problemomis ir 

sunkumais?
5. Kodėl bendruomenei kenskminga be atsako

mybės ir be rūpesčio melstis, rinktis ir Dievą švęsti?
6. Ar mes gauname tai, ko norime?
7. Kaip tėvai turi būti savo vaikams pavyzdys?
8. Ką mes galime padaryti kitiems mūsų bendruo

menės nariams?
9. Kodėl turime rūpintis gyvenimu tų, su kuriais 

meldžiamės?
10. Kaip galime tapti tokie, kokiais pirmieji krikš

čionys yra buvę?
11. Kaip pasaulis įvertina mūsų krikščioniškąjį 

gyvenimą?
12. Ar mes galime tiktai atsiskirti nuo pasaulio? 

Kas tada būtų?
13. Mes negalime didžiuotis savo išganymu. 

Kodėl?
14. Kodėl mes, būdami krikščionys, turime vi

siems gera daryti?
15. Kaip mišios ir pamaldos gali padėti mums?
16. Ką mes darome mūsų apylinkėse įrodyti mūsų 

tikėjimą?
17. Kaip tarnyba kitiems įrodo mūsų maldą kartu, 

t.y. tikrą maldą?
18. Kaip tarnaujame pamaldose ir šventėse?
19. Kodėl linksmavakariai nėra tikra tarnyba?
20. Kaip mūsų tikėjimas ir įsitikinimai rišasi?
21. Kokie mūsų nusistatymai apie pasaulį ir Baž

nyčią?
22. Kaip galime išnaikinti mūsų blogus nusi

statymus? Kaip įgyvendiname tuos nusistatymus?
23. Kaip mūsų misionieriškumas bando mūsų 

tikėjimą?
24. Kodėl kas nors turi atsitikti, kai meldžiamės?
25. Kodėl tylus krikščioniškas gyvenimas geresnis, 

negu pamokslavimas parkuose su garsiakalbiais?
26. Kaip turime nusiteikti tarnauti kitiems?
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27. Ar mes turime išspręsti savo problemas 
tikėjimo šviesoje?

28. Kaip galime padėti tiems, norintiems tikėti?
29. Kaip mes esame apaštalai, Dievo pasiun

tiniai?
30. Ar mes galime pasirinkti, ar norime įgyvendin

ti tikėjimą ar ne? Jei sakome, kad tikime, bet nieko ne- 
arome, ar tikime?

Surasti naujausias žinias apie vargšus ir pan
agrinėti. Kiek jų yra? Ar jie arti, ar toli? Kur juos 
surasti? Ką mes padarysime?

Susirinkimo formatas

Vėl patys sugalvojame susirinkimo formatą, bet 
vartokime šv. Pranciškaus taikos maldą.

TEMA VI: BRENDIMAS
Temos gairės

1. Šios programos tikslas: mūsų bendrą maldą 
pagyvinti ir įgyvendinti.

2. Jėzus prižadėjo: a. su mumis būti; b. mums duoti 
gyvybę; c. mus nuvesti namo pas mūsų gerąjį Tėvą.

3. Mes turime su juo bendradarbiauti tai padaryti.
4. Užduotys: a. draugai; b. klausa; c. švenčianti 

bendruomenė; d. malda; e. naujos tarnybos; f. giesmė;
g. priimti Dvasią.

5. Didelė užduotis — brendimas: a. mes turime 
atsakomybių, nes mes tikime; b. mes turime tarnauti 
mūsų Bažnyčiai; c. mūsų tikslas yra sukurti švenčian
čią bendruomenę.

6. Reikia daug dirbti subręsti.
7. Mes esame vaikai.
8. Mes turime išpildyti suaugusiųjų reikalavimus.
9. Ką reiškia asmeniškas tikėjimas? a. Bažnyčia; 

b. Jėzus; c. maldos tradicija ir formos; d. naujos 
tarnybos; e. Dievo šventės — pamaldos — mišios; f. 
didžioji padėka — eucharistija; g. dvasinis gyvenimas;
h. Bažnyčios istorija; i. menas; j. tikėjimo ir civilizaci
jos sankryža; k. krikščioniškosios tiesos reikalavimai.

10. Tėvai turi rūpintis savo vaikais: a. neužtenka 
siųsti į pamokas; b. pamokos yra tik pagalbinis 
įrankis, o ne visuma.

11. Suaugę turi lankyti pamokas: a. vaikystėje 
išmokti dėsniai jau pasikeitę; b. bręstantis turi 
mokytis; c. paskaitos to neatsiekia; d. geros retkarčiais 
programos neatstoja nuolatinių kad ir vidutiniškų 
programų.

12. Patarimai: a. tėvai turėtų rinktis pamokoms; b. 
tėvai turi paremti katekizuotojams; c. tėvai turi būti 
pavyzdys savo apylinkėje.

13. Mažos grupės ugdo bendruomenę: a. asmuo 
bręsta; b. bendruomenė įgyja ritmą.

14. Pamokslai: a. apie Jėzų; b. apie tikrą kančią; c. 
apie turtą ir neturtingumą; d. apie tarnybą; e. apie 
tikėjimą.

15. Pamokslai daugiausia žmones paliečia.
16. Duoti progą mažoms grupėms pasimelsti ir 

ugdyti švenčiančią bendruomenę namuose.
17. Mišios yra ypatingas laikas paveikti daugelį 

žmonių.
18. Mes turime kuo daugiau stengtis turėti kuo 

geresnes ir kuo tobulesnes pamaldas.

19. Mes turime pergyventi, ne išsiaiškinti.
20. Visi turi prisidėti: a. atvykti laiku; b. padėti 

kunigams; c. ruošiantis mišioms; d. ugdant švenčian
čią bendruomenę; e. draugiškai ir ramiai bendradar
biaujant su žmonėmis; f. klausant; g. gydant; h. 
kalbant; i. kreipiant dėmesį į pagrindinį celibrantą; j. 
nepaskęstant vien savo rūpesčiuose; k. atvirai pasi
kalbant su kunigais.

21. Ką padarome, tą gauname.
22. Nuo mūsų priklauso, kas darosi.
23. Mūsų bendruomeninis gyvenimas priklauso 

nuo pamaldų.
24. Reikia kunigus remti, kad ir jie bręstų.
25. Liturginis komitetas būtinas.
26. Liturginio komiteto darbas tobulinti bend

ruomenę ir jos šventes.
27. Parapijos taryba turi atsakomingai sukviesti 

liturginį komitetą.
28. Laikas ir pinigai reikalingi suruošti geras 

mišias.
29. Apsiskaitymas ir programos padės suaugusiems 

susigaudyti.
30. Tarnyboje esantys bendruomenės nariai turi 

toliau lavintis.
31. Turėtų būti keletas rūšių muzikos.
32. Suaugę žmonės turi pasirinkti savo mišių 

formą ir stilių.
33. Tarnai turi pasitikėti, ką jie daro.
34. Tarnai, vyrai ir moterys, nėra pusiau pasaulie

čiai: visi, ypač kunigai, yra pasauliečiai su tam 
tikromis pareigomis.

35. Mes nesubręsime, nebent rimtai pasi
stengsime.

36. Malda ir darbai be tikėjimo yra neteisybė.
37. Subrendę gerai melsimės ir tinkamai gyven

sime.

Skaitiniai

Pranašo Joelio knyga, 2:21-27; Pirmasis Petro 
laiškas, 2:6-10; Evangelija pagal Joną, 15:12-17; San
trauka knygučių.
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Diskusiniai klausimai

1. Ar Jėzus išpildys savo pažadus, jeigu mes 
nebandysime?

2. Koks svarbiausias bendruomenės uždavinys?
3. Kas yra subrendęs žmogus?
4. Kaip galime sukurti suaugusiųjų Bažnyčią?
5. Ar vaikai užima antrų eilę ar vietų Bažnyčioje? 

Kų reikia daryti?
6. Ko suaugę žmonės nori iš Bažnyčios?
7. Kokias programas reikia paruošti suaugusiems, 

kad jie subręstų?
8. Kodėl reikia rengti sakramentų supratimo 

seminarus?
9. Kaip galime pasiekti suaugusius parapijoj?
10. Kodėl mažos grupės yra sėkmingesnės?
11. Kaip reikia apylinkę įtraukti j religinį 

gyvenimų?
12. Kaip suaugusiųjų lavinimosi programos padės 

bendruomenei?
13. Ar ypatingi pamokslai turi galios?
14. Kaip įvesti plačios apimties pamokslus?
15. Kada kartu meldžiamės, apart mišių?
16. Kokias galimybes turime?
17. Kokia malda padeda šeimai?
18. Kaip pagerinti mišias?
19. Kaip žinoti, ar mūsų pakeitimai veikia?
20. Kaip padaryti, kad Žmonės nesivėluotų?
21. Kų reikia padaryti geriau pasiruošti kartu 

melstis?

22. Kų galime padaryti ugdyti bendruomenę savo 
parapijoje?

23. Kaip bendruomenė parodo, kad ji daro, kų nori 
daryti?

24. Kdoėl visi turi prisidėti?
25. Kų daryti, kad išmoktume giedant melstis?
26. Kas turi teisę negiedoti?
27. Kaip reikia palaikyti ryšį su kunigais?
28. Kaip tinkamai kritikuoti kunigus?
29. Kodėl mes esame atsakingi?
30. Pagyrimas ir kritika paveikia žmones. Kas 

geriau?
31. Kuo liturginis komitetas turėtų užsiimti?
32. Kaip liturginis komitetas turi tarnauti bend

ruomenei?
33. Už kų liturginis komitetas yra atsakingas?
34. Kų mes dabar galime padaryti?
35. Kaip bendruomenės tarnai yra atsakingi?
36. Kaip bendruomenė gali padėti giesmininkams?
37. Kaip įvertinti muzikų?
38. Kaip galime įvesti įvairias mišias patenkinti 

įvairius žmones?
39. Kokie ženklai parodo, kad atsiekėme, ko 

norėjome? ’

Susirinkimo formatas

Paruoškime mišias ir pažiūrėkime, ar jos geriau 
padėjo mums prisiartinti prie Dievo.

MIŠIŲ ĮVERTINIMAS

Mišių apeigų, jų turinio bei dalyvių elgesio įvertinimu 
norima padėti jose dalyvaujantiems įgyti „skonį“, 
jautrumų — kaip tie visi dalykai daugiau ar mažiau 
padeda jiems mišiose priartėti prie Dievo.

Mišios gali būti įvairiai vertinamos. Pateikiame 
vienų būdų. Jos gali būti įvertinamos taškų sistema. 
sprendžiant, kiek jų apeigos, turinys ir dalyvių elge
sys daugiau ar mažiau padėjo jų metų prisiartinti prie 
Dievo. Taškų sistema: 1 — labai prastai, 2 — nekas, 3 

— patenkinamai. 4 — gerai. 5 — labai gerai, 6 — nepa
prastai gerai. Po mišių atšventimo mišių dalyviai 
kiekvienų kartų gali šia taškų sistema įvertinti mišias 
bendrai paėmus, o taip pat atskirus dalykus, kaip pvz. 
dalyvaujančiųjų aktyvumas, jų draugiškumo išraiška, 
kunigo elgesys, jo pamokslas, skaitytojų skaitymas, 
maldų vadovų elgesys, parinkti skaitiniai, sukurtos 
maldos, muzika, giesmės ir kt.

MEDŽIAGA

Filmai

The Good. Good. Good Like by Rolf Forsburg (10 
min. Dancing Prophet 15 min.). Dancing Prophet 15 
min.). Bread and Wine by Nicholas and Tony Franga- 
kis. God's Grandeur by Mary Williams (4 min.). They 
Shall See by Nicholas Frangakis (6 min.). Search. 
TeleSPOTS (6 min.) Peace-Maker by Thomas Rober- 
deau (7 min.). Eucharist by Nicholas Frangakis (9 
min.)

Šie filmai gaunami vyskupijų centrų knygynuose 
(Diocesan Audio-Visual Services library).

Literatūra

Hans Kueng. The Church. Eugene Walsh knygos: 
Theology of Celebration; Practical Suggestions for 
Celebrating Sunday Mass; The Order of Mass: 
Guidelines: Talking to Adults; Schillebeekx, Ministry. 
The Liturgy Documents. The Ministry of the 
Celebrating Community; Gathering for Each Other.

Knygos gaunamos: Avemo’s Religious Art and 
Books, 5249 W. Irwing Park Road, Chicago, IL. Telef.: 
•286-5353.
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SIŪLOMI KLAUSIMAI BENDROMS DISKUSIJOMS

Rūta Konfiūtė

1. Kokią rolę Katalikų Bažnyčia turi mūsų dabar
tiniam gyvenime? Ar skiriasi nuo reikšmės lietuviams 
Lietuvoj? Kaip?

2. Yra sakoma: „Visada turi būti pasiruošęs mirti 
už tėvynę“. Ar tai yra realistiška, katalikiška? (j tą 
klausimą įeitų ne tik mirti, bet ir žudyti už tėvynę, kaip 
neseniai atsitiko Argentinoje (Falklando salose).

3. Šiais laikais mažėja skaičius norinčių stoti į 

kunigystę- bei vienuolynus. Kodėl taip yra? .Jeigu 
mums dabar užeitų karas (Amerikoje), ar jūs manote4, 
kad pašaukimų skaičius padidėtų? Kodėl?

•I. Ar jūs manote, kad ateityje visos pasaulio reli
gijos daugiau skirsis ar darysis panašesnės? Ar kada 
nors visos (ar keletas jų) galėtų sėkmingai susijungti 
(kaip Bahai dabar bando)?

SUSIKAUPIMAS SUSIRINKIMO
Edis Saliklis

Mes manome, kad susikaupimo tikslas yra duoti progą 
studentams pagalvoti apie savo gyvenimą krikščio
niškoj šviesoj. Tai neturėtų būti laikas teikti infor
maciją, nors dalyviai tuo laiku gali pasisemti naujų 
minčių. Galima sakyt, kad šis laikas yra kūrimo 
laikas, nes dalyviai dažniausiai tuo metu kiek atsi
naujina. Trumpos meditacijos yra labai tinkamos 
studentų ateitininkų susirinkimams, nes tai įdomus ir 
atgaivinantis būdas prisiartinti prie Dievo. Medita
cijos gali būti tarp 15-20 min. ilgumo. Tai dviejopai 
patogu: jos nereikalauja milžiniško pasiruošimo; o taip 
pat tame susirinkime lieka daug laiko kitiems reika
lams. Kai kuris jaunimas negatyviai reaguoja į medi
tacijas, bet raginam visus neatsisakyti šitos savęs 
brandinimo firmos. Tinkamai ir atvirai naudojama, 
jos atgaivina ir teikia prasmės gyventi, veikti ir kurti.

Yra įvairių būdu meditacijas atlikti. Rengėjai turi 
pilną laisvę pateikti meditacijas, kaip jie nori, nes nėra 
nustatytų gairių. Šią laisvę yra svarbu užlaikyti ir ja 
tinka pasinaudoti. Dera parodyti savo kūrybos. Mes gi 
6a pateiksime tik keletą pastabų, kurios palengvins 
meditacijų paruošimą.

Meditacijos dažniausiai susideda iš šių dalių: 1) 
Dalyviai atsisėda, ramiai susitelkia. Galima ir užsi
merkti (visi dalyviai gali atsigulti ant nugarų, bet 
kartais tai nepatogu). Be abejo, patys rengėjai turi 
pasilikti laisvi skaityti ir vaikščioti. 2) Aplinkos 
kūrimas prasideda. Rami plokštelių muzika padeda 
visiems susitelkti. Galima uždegti vieną ar keletą 
žvakių. 3) Dabar prasideda susikaupimo tema. Yra be
galė temų pasirinkti. Jeigu metų laikas yra kuo ypa
tingas (pvz. gavėnia, pavasaris, Kalėdos), tai galima 
to laiko temą pabrėžti. Kitos temos gali būti: drau
gystė, pomirtinis gyvenimas. Dievo jėga, gamtos

METU

grožis. Rengėjai neturės sunkumų pasirinkti temą. 
Skaitomi tie eilėraščiai ar ištraukos, kurie rišosi arba 
apibūdina šias temas. Galima naudoti garsiųjų rašy
tojų knygų ištraukas. Kai mes Chicagoje ruošėm medi
tacijų prieš Velykas, buvo skaitoma ištrauka iš D. H. 
Ijiwrence novelės „The Man Who Died“, kuri apibū
dina Prisikėlimą iš Kristaus perspektyvos. Mes 
skaitėme anglų kalba, bet galima rasti daug medžia
gos lietuvių kalba. Skaitant ištraukas, muzika tebe
grojo ir dalyviai, gali pamąstyti apie tas iškeltas 
mintis. Yra įdomiau, jeigu būtų keletas skaitytojų, 
stovinčių atskiruose kambario kampuose.

Temos išvystymas gali būti kitoniškas. Rengėjas 
gali skaityti savo paties sukurtą rašinį. Kai kurie iš 
mūsų yra dalyvavę meditacijoj, kurioj rengėjas labai 
vaizdingai apibūdino nelaimę, kurioje visi mūsų 
grupės nariai žuvo. Tada jis aiškino, kaip televizijos 
žiniose mūsų šeimos nariai kalbėjo apie mus. Visi 
dalyviai tikriausiai pradėjo galvoti apie savo gyve
nimą ir mirtį. Nors tai buvo dramatiška ir truputį bau
ginanti meditacija, ji buvo efektinga ir mes ją labai 
gerai prisimename. 4) Temą pateikiant, turi būti 
nemaža pauzių, kuriose dalyviai gali pagalvoti apie 
pateiktas mintis. Pauzės gali būti neilgos (pusė 
minutės). Viską pabaigus skaityti naudinga turėti 
ilgesnę pauzę, kuriso metu galima muziką pagarsinti.

Tokie yra pagrindiniai trumpos meditacijos 
elementai. Galima įvairint kiekvieną dalį arba jų visai 
nenaudoti, bet sukurti visai skirtingą formą. Mes 
paruošėm šitas gaires, kad tie asmenys, kurie nori 
suruošti meditaciją, turėtų pagrindą, kurią jie gali 
tobulinti ir paįvairinti. Tikimės, kad visos draugovės 
suruoš bent vieną meditaciją. Jeigu būtų klausimų, 
prašom kreiptis pas Edį Saliklį, 6720 S. Maplewood 
Ave, Chicago IL 60629. USA.
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Padėka už prisiminimą

Jums ir Ateities žurnalo štabui 
nuoširdžiai dėkoju už prisiminimą 
sukakčių proga. Mano talka Jums 
labai kukli. Jei galėsiu, aišku, 
talkinsiu toliau. Didžioji našta 
Jūsų rankose ir mes kiti negalim 
atsidžiaugti Jūsų kūrybiškumu, 
darbštumu ir mokėjimu sutelkti vis 
naujų rašančių. Dievo palaimos 
Jums visiems!

Kun. Stasys Yla 
Putnam, Conn., JAV

Laukia studentų Ateities

Labai laukiu studentų Ateities nu
merio! Ačiū labai už tokią progą, 
Jūsų duotą, save išsireikšti. Įdomu 
bus pamatyti mano amžiaus jauni
mo kūrybą. Laukiu (nekantriai!)...

Angelė Mičiulytė 
Los Angeles, Calif., JAV

Malonu. Štai lauktasis žurnalo nu
meris. — Red.

Apie studentus

Apie studentus; nors pajėgūs 

trūksta „corporate memory“ (maž
daug: visai studentų sąjungai pri
klausančios „atminties“, tęsti
numo — Red.). Situacijai nepadeda, 
kai vyresnieji studentai (25-30 metų 
amžiaus) nedalyvauja stu
dentuose.

Audrius Tadas Klimas 
Rochester, N.Y., JAV

Komplimentai

Didžiausi komplimentai už puikų 
redagavimą Ateities. Aš manau, 
kad Ateities sulaukė tokios da
barties, kad ji niekad nebuvo tokia 
turininga, ir graži, ir skoninga, ir 
moderniška, kaip dabar. Ypač 
paskutiniai trys numeriai. Dėkingi 
esame visi ateitininkai... Džiaugia
mės, visa šeima.

Bronius Krokys, liepos 26 d.
Rochester, N.Y., JAV

Linkiu Jums daug sėkmės visa
me... Ateitis, kaip ir visuomet, pui
kią... Grynas malonumas ją skai
tyti.

Rasa (Razgaitienė) 
Lattingtown, N.Y., JAV

Dėl Jonės evangelijos

Gausiau negu įprastai skaitytojų 
buvo reaguota į Gintos Remeikytės 
eilėraštį „Pasiklausykite Evan
gelijos pagal Jonę“ (Ateitis, 6 nr., 
206 psl.). Vieni teigė, kad tai 
„nepagarbu“, kad „turinys tvar
koj, bet ne forma“; kad iš viso toks 
eilėraštis „neturėjo būti spaus
dinamas Ateityje. Kiti, priešin
gai, tvirtino, kad „gerai“, jog ši 
tema buvo iškelta; gerai, kad Atei
tis „išdrįso“, kad „verta“ buvo 
atspausdinti.

Šį eilėraštį spausdinau, nes: 1. jis 
vaizduoja moters pergalę prieš 
blogį; 2. moters galimybė būti išga
nytoja, blogio pergalėtoja, stipriai, 
bet visai apgalvotai įvilkta paly
ginimu; 3. eilėraštyje neįžiūriu nei 
nepagarbos, nei nemoralumo: 
sukrečiantis blogio žiaurumo 
atvaizdavimas primena Kristaus 
kančios atvaizdavimą; 4. Žmogaus 
— ar tai vyro, ar tai moters — per
galė, net buvus išniekintu,-a, yra 
tikrai džiugi žinia, t.y. evangelija.

Kęstutis Trimakas 
Ateities vyr.redaktorius

STUDENTAI TARP ŽEMĖS IR DANGAUS

Vita Polikaitytė, baigusi Califomijos universitete Los 
Angeles (UCLA) muzikos studijas bakalauro laipsniu, 
turėjo vokalinį rečitalį birželio 6 d. Ji toliau siekia 
magistro laipsnio.
Audra Kubiliūtė buvo išrinkta kalbėti Illinois uni
versiteto Chicagoje mokslo metų užbaigimo iškilmėse 
birželio 13 d. Tame universitete ji studijuoja inžinerijos 
administravimą.

Petras V. Kisielius buvo išrinktas kalbėti medicinos 
mokslus baigiančiųjų vardu Northwestern universi
tete... Wem weyga (Kaip laikotės)? — taip jis dabar 
sveikinasi su visais, grįžęs iš Afrikos Kenijos misijų.

Asta Grakauskaitė, neseniai gavusi doktoratą iš far- 
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makologijos, pelnė stipendiją (Fellowship) gilintis toje 
srityje Harvardo universiteto ligoninėje.
Jolita Kisieliūtė įgijo doktoratą ir už savo diserta
ciją „The Effect of Vividness on Attitudinal Judg
ment“ gavo premiją iš Amerikos Prekybos (Marketing) 
Sąjungos.

Rita Bureikaitė, studijavusi Pomona kolegijoje anglų 
kalbą ir literatūrą, kolegijos siunčiama išvyksta pus
mečiui šioje srityje pasigilinti Oxfordo universitete 
Anglijoje.
Laima Sidrytė, studijavusi Illinois universitete Urba- 
noje, planuoja toliau studijuoti meną Europoje.

Tokias ir panašias studentiškas žinias prašom siųsti 
Ateities redakcijai.
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Clevelando ateitininkų metinės šventės akademijos 
garbės prezidiumo nariai (iš kairės): Roma Balytė, Zita 
Kripavičiūtė, Nijolė Balčiūnaitė, Rima Janulevičiūtė, 

kun. dr. Kęstutis Trimakas, Edis Čepulis ir Andrius 
Kazlauskas.

ATEITININKŲ 
JAUNIMO 
SĄSKRYDIS 
Studentų 
diskusijos 
Clevelande

Balandžio 30 d. iki gegužės 2 d. 
įvyko Ateitininkų šeimos šventė 
Clevelande, kurios proga buvo su
šauktas ateitininkiškojo jaunimo 
sąskrydis su atskira programa stu
dentams ir moksleiviams (moks
leivių programa jau buvo aprašyta 
Ateities 7 nr.). Čia pateikiamas stu
dentų programos aprašymas.

Studentų savaitgalio programa 
prasidėjo šeštadienio rytą parapi
jos viršutinėje salėje su disku
sijom, kurioms vadovavo kun. 
Kęstutis Trimakas ir Edis Razma. 
Buvo aptartos tos pačios keturios 
veiklos sritys, kurios buvo liečia
mos kongrese: 1. atsinaujinimas 
Kristuje, 2. mūsų rūpestis Lietuvai, 
3. kultūros naudojimas ir vys
tymas ir 4. kartų bendravimas.

Kongreso studentų diskusijų san

trauka bei nutarimai buvo iš pra
džių pristatyti, po to tų nutarimų 
įgyvendinimo iki šiol apyskaita. 
Neįgyvendinimas nutarimų prie
žastis baigė kiekvienos temos 
diskusijas.

Pirmutinė tema — Atsinauji
nimas Kristuje. Studentų disku
sijos šia tema kongrese laikomos 
„įspūdingiausiu, brandžiausiu ir 
našiausiu kongreso renginiu (Atei
tis, 1981, nr. 9-10, 340 psl.), nes iš 
jos kilo eilė nutarimų sąjungos reli
ginės veiklos pagyvenimui bei 
savanorių komisija, kuri toliau 
vysto sąjungai religinę programą.

Ką gero tai atnešė sąjungai? 
Religinė komsija Chicagoje regulia
riai susirenka ir lipdo sąjungai reli
ginės veiklos programą. Los 
Angeles draugovės studentai 
sėkmingai įgyvendina nutarimą 
įsijungti į savo parapiją, prisi
dėdami prie jos sekmadienių šv. 
Mišių ruošos bei kitų pareigų. Kitos 
draugovės neįgyvendino vieno 
nutarimo suruošti kasmetinės drau
govės rekolekcijas, nors anksčiau 
buvo suruošusios. Bendrai, są
junga, draugovės ir pavieni stu

dentai veikė sporadiškai ar niekad 
nebandė panaudoti kongreso 
pasiūlymų savo veikloje.

Kodėl? Pirma, sąjunga neturėjo 
centro valdybos po kongreso. Centro 
valdyba būtų galėjusi padėt bei 
ragint šių nutarimų įgyvendinimų. 
Antra, patys studentų nutarimai 
niekad nebuvo paskelbti. Šio 
sąskrydžio diskusijose buvo pasiū
lyta: supinti stovyklos, kursų ir 
susirinkimų religines temas; su- 
ruošt rekolekcijas kartu su mokslei
viais (ypač jei truktų lėšų ar būtų 
nedaug dalyvių), suruošt narių na
muose jaukias rekolekcijas ir šv. 
Mišias. Svečias kun. J. Kidykas iš 
Clevelando iškėlė gal svarbiausią 
reikalą — palaikyti dažną ryšį su 
Dievu. Buvo nutarta visoms drau
govėms šiais veiklos metais 1. 
skatinti visus studentus palaikyti 
kasdieninį ryšį su Kristumi ir 2. 
jungtis į lietuviškas parapijas, 
Mišias ir palaikyti ryšius su 
parapijų vadovais.

Panašiom diskusijom peržvel- 
gėrn kitas veiklos sritis: kultūros 
naudojimą ir vystymą bei mūsų 
rūpestį Lietuva. Matėm vėl, kad
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Moksleiviai ateitininkai išpildo programą Maironio 50 m. mirties su
kakties paminėjime Clevelando ateitininkų šventėje.

kongresas atnešė vertingų minčių. 
Tik iki šiol mažai buvo įgy
vendinta. Kartų bendravimo 
veiklai aptarti susirinkom kartu su 
moksleiviais pabendraut ir bandyt 
išvystyti kokį nors dialogą su jais. 
Nors be jokių ypatingų staigmenų, 
šis susitikimas leido mums bent 
pažint kai kurių moksleivių vardus 
bei veidus ir gal pralaužt ledus atei
ties veiklai.

Šio sąskrydžio tikslas — vėl pri
simint Ateitininkų Kongreso min
tis bei dvasią — buvo vertingas ir 
naudingas įvykis. Gaila, kad ne
galėjo atvykt daugiau studentų ir 
bendrai ateitininkų, bet atvy
kusieji jautė, kad jų susitikimas 
buvo reikšmingas.

STUDENTŲ 
ŽIEMOS
KURSAI
prie Chicagos

Šaltis ir sniegas nenugąsdino 
Ateitininkų namuose, prie Chi
cagos, susirinkusių studentų sto
vyklautojų. Geros nuotaikos ir 
originalių idėjų kupini susirinko 
studentai ateitininkai iš Toronto, 
Detroito, Clevelando, Chicagos, 
Los Angeles. Savo šiluma ir nuošir

dumu ateitininkus studentus malo
niai apgaubė ir priglaudė Atei
tininkų namų vadovybė. Kursus 
studentai pradėjo susipažinimo 
vakaru su dainomis ir žaidimais.

Kursų dienotvarkę paįvairino 
paskaitos. Pirmoji paskaita buvo 
pravesta kunigo J. Šarausko: galė
jome giliau pažvelgti į save ir į mū
sų ateities darbų tikslus. Po paskai
tos vyko diskusijos, kuriose 
stovyklautojai buvo susiskirstę į 
kelias grupes.

Giliau susimąstę visi laukėme 
artėjančių Naujų metų. Studentų 
gretas Naujųjų metų sutikime 
papildė ateitininkai sendraugiai ir 
kiti atvykę svečiai. Gerai suorgani
zuotam vakare visus maloniai pasi
tiko p. Razmienė, p. Stončienė ir 
kiti.

Naujųjų metų pirmomis die
nomis dar turėjome galimybę giliau 
pažvelgti į mūsų ateities planus ir 
tikslus, susitikdami su dr. kun. 
Kęstučiu Trimaku, prof. Jonu Rač
kausku, prof. Arūnu Liulevičium.

Aktualia Lenkijos padėtimi buvo 
labai susidomėję visi studentai. Į šį 
klausimą galėjome rimčiau pa
žvelgti pravestose diskusijose. Šios 
diskusijos visiems padėjo rimčiau 
susimąstyti ir pamatyti sunkią 
būklę, kurioje taip sunku atrasti 
sutarimą ir vieną sprendimą.

Laisvalaikio metu turėjome 
progų pasidžiaugti gražia gamtos 

aplinka. Arklio rogėmis tempiami, 
susipažinome su įdomia vietove. 
Kursai nepraėjo be sniego kovos, o 
vakarai buvo užpildyti dainomis ir 
šokiais.

R. D.

STUDENTŲ 
PAVASARIO 
KURSAI 
Dainavoje

Pavasario kursai įvyko Dai
navos stovyklavietėje 1982 m. kovo 
19-20 d. Juos suruošė Toronto drau
govė.

Penktadienio rytą anksčiau suva
žiavusieji nekantriai laukė dar 
atvykstančiųjų draugų. Kiti atvyko 
vakare apie aštuntą vai. Tada 
prasidėjo linksmavakaris. Vakaru 
džiaugiamės be sudėtingų planų 
žinodami, kad rytojus išauš su pla
ninga dienotvarke.

Išsimiegoję, pilni energijos stu
dentai rinkosi į valgyklą pusry
čiauti. Rūta Girdauskaitė ir Birutė 
Nakrošiūtė vaišino visus gardžia 
kiaušiniene. Visi apsilaižę klausėsi 
tolimesnių pranešimų. Morkus 
Sungaila su Birute Nakrošiūtė pra
vedė labai įdomią loteriją su ori
ginaliais fantais — indų plovimo 
pareigomis.

Po pusryčių grupė rinkosi Gitos 
Kupčinskienės paskaitai. Ji kal
bėjo apie lietuviškas liaudies 
dainas, Bostono ansamblį ir jos 
nuotykius lankantis Lietuvoje. Po 
pietų ji vadovavo diskusijoms apie 
liaudies dainas ir jų reikšmę kas
dieniniame gyvenime.

Diskusijos vyko grupiniuose 
rateliuose, kuriuose girdėjome daug 
kūrybinių bei vaizdžių idėjų bei 
sugestijų.

Kadangi vakaro programoje 
buvo pramatyta lietuviškų patar
lių tema, tai visi naudojo laisva
laikį ruoštis vakaro vaidinimams.

Prieš vakarienę išklausėme šv. 
Mišias. Andrius Kazlauskas vėliau 
pranešė Federacijos vado Juozo 
Laučkos patarimą: reikia išsirinkti 
studentų centro valdybą.
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Rūta Končiūtė, Laura Vaičekauskaitė, Vitas Birgelis, Aidas Kriaučiūnas, Almis Lukavičius.

Prieš kursus buvo paskelbta, kad 
per šio vakaro programą visiems 
bus progos išvaidinti savo mėgia
miausias fantazijas, apsirengiant 
kokiuo lietuvių tautosakos hero
jumi ar heroje. Šie ,herojai“ pasi
rodė vakarienės metu. Tenka paste
bėti, kad aprangos buvo gan 
įspūdingos.

Per vakarienę Andrius 
Kazlauskas pranešė, kad, kaip 
pasakyta, taip ir padaryta: 
Chicagos draugovės nariai pasi
siūlė laikinai perimti iki rudenio 
centro valdybos pareigas: pirm. 
Rita Dapkutė, vicepirm. Rasa 
Narutytė, sekr. Rima Janulevi- 
čiūtė, ižd. Edmundas Saliklis, 
nariai — Silvinija Kučėnaitė, Rūta 
Končiūtė, Rūta Musonytė ir Edis 
Razma.

Vakarinę programą pravedė 
Birutė Nakrošiūtė ir Morkus Sun- 
gaila mus pralinksmindami juo
kingomis patarlėmis — tarp kur
santų pasirodymų.

Programos gale seselė Igne, Rūta 
Staniškytė ir Gitą Kupčinskienė 
padainavo liaudies dainų. Pasku
tinei dainai prisijungė ir Rūta Kon
čiūtė su Edžiu Salikliu.

Manytumėt, kad studentai yra 
„užaugę“ žmones, tačiau šokiai 
prasidėjo su vaikiškais žaidimais. 
Visi tupinėjome kaip vištos: nepa- 
vargstančia višta ir gaidžiais liko 
Reinytė, Kazlauskas ir Sungaila.

Pasilinksminę vaikiškomis pra
mogomis kursantai toliau links
minosi daugiau subrendusia veikla 
— šokiais.

Sekantį rytą visi patenkinti, nors 
ir pavargę, skirstėsi.

R.S.

???? B Nekrošiūtė, M Sungaila
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Algis Rašymas, Almis Lukavičius. Laura Vaičekauskaitė, Vita Reinytė.

CHICAGOS 
DRAUGOVĖS 
1981-1982 METŲ 
VEIKLA ‘

Ateitininkų kongreso paveikti 
pradėjom savo veiklos metus su 
dideliu entuziazmu. Matydami nuo
širdų dalyvavimą ir susirūpinimą 
Studentų ateitininkų sąjunga, pra
dėjom pirmą susirinkimą diskutuo
dami pokongresines mintis ir 
nutarimus.

Kongrese studentų diskusijose 
stipriai buvo pasisakyta už gilesnį 
krikščioniškosios dvasios ugdymą. 
Ten pat kongrese savanoriškai 
susidarė komisija paruošti pasiūly
mus ir medžiagą studentų krikščio
niškai veiklai.

Chicagos draugovės pirmame 
susirinkime atstovai iš tos komi
sijos — Domas Lapkus, Edmundas 
Saliklis ir Rūta Končiūtė — pateikė 
komisijos darbo apmatus ir prašė 
pasiūlymų. Kalbėjusieji pritarė 
reikalui studentams ugdytis krikš
čioniškame sąmoningume.

Advento laikotarpyje įvyko drau
govės antras susirinkimas. Kun. K. 
Trimakas vadovavo pašnekesiui 
apie advento reikšmę mūsų 
gyvenime. Po diskusijų daly
vavome draugovės Mišiose.

Kongreso metu buvo kilusi idėja 
duoti studentams progą vėl įsi
gilinti į kun. St. Ylos paruoštus 

moksleivių žiemos kursus ir pa
žvelgti į juos studentų akimis. Chi
cagos draugovė nutarė pasisavinti 
šią idėją ir suruošė studentų žiemos 
kursus Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Nepabūgę šaltos žiemos 
iš įvairių miestų suvažiavo gan 
didelis būrys studentų. Kursų tema 
buvo pažiūrologija (maždaug pagal 
kun. Ylos paruoštą moksleivių 
žiemos kursų planą).

Paskaitas laikė: kun. dr. J. Ša- 
rauskas — „Pažiūros į žmogų ir jo

„... Arvydas 2ygas išmokė mus 
kelias naujas liaudies dainas...“ 

gyvenimą“; kun. dr. K. Trimakas 
— „Mano krikščioniškos pasau
lėžiūros bruožai“; dr. J. Rač
kauskas — „Pažiūrų lūžyje gimsta 
ateitininkai“ ir dr. A. Liulevičius — 
„Ateitininkų misija sąjūdžio kryp
tyje“. Nežiūrint intensyvios kursų 
dienotvarkės buvo laiko pasilinks
minti.

Arvydas Žygas išmokė mus 
kelias naujas liaudies dainas, žai- 
dimus-šokius. Dainos ir šokiai 
vakarais nesibaigė ligi ryto. 
Studentus lydėjo daina net rogučių 
pasivažinėjimuose. O Naujus 
metus smagiai sutikome su sen
draugiais ir kitais atvykusiais 
studentais.

Valdybai atsigavus, buvo suruoš
tas susirinkimas gavėnios metu 
apie mirtį. Stengėmės atsakyti į 
klausimus: jeigu mes dabar mirtu
me, ar mes būtume patenkinti savo 
gyvenimo atsiekimais, ar mes 
tikrai norėtume žinoti, kada mes 
mirsime, ir pan. Susirinkimą bai
gėme Domo, Edmundo ir Rūtos 
suruoštu susikaupimu.

Velykų vakarą, Jaunimo centre, 
Chicagos draugovė, vadovaujant 
Rimai Janulevičiūtei, Domui Lap
kui ir Danai Juodvalkytei, suruošė 
šokius. Visi smagiai praleido laiką 
„Aido“ orkestrui palydint šokių 
žingsnius.

Paskutinio 1981-1982 veiklos
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metų draugovės susirinkimas įvyko 
birželio mėnesio pabaigoje. Susi
rinkimo kalbėtojai buvo mūsų kan
didatai (kandidatai buvo Dana 
Juodvalkytė, Rita Dapkutė, Pra
nas Pranckevičius, Vida Momkutė, 
Lina Vieraitytė, Gaja Pemkutė, 
Ramona Smilgaitė, Darius Poli- 
kaitis). Dėl įvairių priežasčių tik 
trys kandidatai, Rita, Pranas ir 
Dana dalyvavo susirinkime ir 
pateikė savo referatus. Perskaitę du 
straipsnius (Viktoro Nako „Kritiš
kas žvilgsnis į Studentų atei
tininkų sąjungą“ ir Lino Miku- 
lionio „Ar ateitininkai tinka šiems 
laikams“), ir naudodami kun. St. 
Ylos „Ateitininkų vadovą“, kandi
datai turėjo pareikšti savo nuo
monę, ar ateitininkai šiems lai
kams, ar turėtų ką pakeisti. Visi 
trys kalbėjusieji stipriai pasisakė 
už tvirtesnį ideologijos pasi
savinimą. Buvo sugestijų ir dėl stu
dentų veiklos: vienas pasiūlymas

Diskusijos Čikagos studentų draugovės susirinkimo metu.

Čikagos studentai ateitininkai; D. Pauliūtė, D. Saliklytė, V. Kuprytė, V. 
Dudėnaitė.

buvo, kad reikėtų studentams daž
niau susieiti ir praleisti laiką disku
tuojant įvairias temas, o nelaukti 
tų kelių suruoštų susirinkimų per 
metus; kitas pasiūlymas buvo, kad, 
nors kritika gali ir atsiekti gero, bet 
ji dažnai gali ir pažeisti.

Sekančią dieną užbaigėm veik
los metus šv. Mišiomis ir kan
didatų įžodžio davimu.

Senai valdybai (Ritai Dapkutei, 

Lidijai Dudėnaitei, Rasai Naru- 
tytei) užbaigus darbą, nauju drau
govės pirmininku būti sutiko Ed
mundas Saliklis. Linkime jam ir jo 
valdybai daug sėkmės ir ištvermės 
sekančiais veiklos metais.

Didelę padėką reiškiame kun. 
Trimakui, kuris su mumis kantriai 
dirbo ir mūsų neapleido.

Rasa Narutytė

Čikagos draugovės 1982-83 m. val
dybos leidžiamas aplinkraštis 
„Chicago SAS žinios“.

315

53



omas Bublys vadovauja Clevelando ateitininkų 
šventės iškilmingajai akademijai. Už jo kun. Gedi
minas Kijauskas, S. J., ir kiti garbės prezidiumo nariai.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas Clevelando ateitininkų 
savaitgalyje kalba tema „Suaugusiųjų psichologinė 
odisėja pro iliuzijas ir dūžius“.

Clevelando sendraugiai ateitininkai klausosi kun. dr. 
Kęstučio Trimako paskaitos.

ATEITININKŲ 
DIENOS
Clevelande

Kun. K. Trimako paskaita

Šiemetinė, jau tradicija virtusi Cle
velando ateitininkų šeimos šventė, 
pradėta penktadienį, balandžio 30 
d. vakare su dr. kun. Kęstučio Tri
mako, Ateities vyr. redaktoriaus 
paskaita Dievo Motinos parapijos 
mažojoje salėje. Įdomus ir didelės 
erudicijos paskaitininkas pažvelgė 
į temą — „Suaugusiųjų psicho
loginė odisėja pro iliuzijas ir dū
žius“. Prelegentas tai temai nag
rinėti yra plačiai susipažinęs su 
pasauliniais autoriais, sprendžiant 
žmogaus brendimo ir senatvės 
problemas. Dalyviai pateikė eilę 
klausimų. Tą patį vakarą, atei
tininkų jaunimas turėjo savo vaka
ronę Lietuvių namuose. Dalis jų 
atvyko pasiklausyti ir kun. 
Trimako paskaitos.

„Harmonijos“ koncertas

Šių metų Ateitininkų šeimos 
šventės didelė atrakcija buvo jau
no New Yorko mišraus kvarteto 
„Harmonija“ koncertas Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje. Prieš 
metus įsikūrusį kvartetą sudaro 
jaunyste, grožiu, muzikiniais bei 
vaidybiniais talentais tebesidžiau- 
gią dainininkai: sopranas Rasa 
Bobelytė-Brittain, altas Birutė Ra- 
lytė-Malinauskienė, bosas Petras 
Tutinas ir baritonas bei vadovas 
Viktoras Ralys; akompanuotojas 
Matas Yatskauskas. New Yorko 
ansamblis dvelkė pavasariu ir 
skambančia gražia daina.

Gausi auditorija jauną ansamblį 
iš karto pasitiko su džiaugsmu. Ta 
koncerto šiluma lydėjo klausytojus 
per visus dainos ir muzikos har
moningus skambesius. Dai
nininkams nepagailėjo triukš
mingų aplodismentų ir bisavimų.

Jaunojo kvarteto programos 
pagrinde — liaudies dainos, 
lietuvių kompozitorių kūriniai, nau
jos harmonizacijos bei V. Ralio 
aranžamentai. Daugelį jų išpildytų 
dainų jau buvome ne kartą girdėję, 
bet jų nauja interpretacija ir aran-
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mišraus kvarteto „Harmonijos“ koncerto Clevelande ateitininkų savait-Publika klausosi New Yorko 
galyje.

žavimas spindėjo maloniu 
šviežumu.

Iš rečiau girdimų kūrinių, kvar
tetas išpildė Viltenio „Poeto svajo
nę“, M. Mažvydo „Gyvenimą tas 
turės“. Gražiai skambėjo Ralio 
aranžuota „Kur bėga Šešupė“, „Nei 
kur, nei kada“, K. Žižiūno „Šlama 
šilko vėjas“ ir kvarteto vadovo 
aranžuota daina „Nemunėlis“.

Skambūs buvo ir duetai. Gerai, 
kad dainininkai scenoje neliko 
tiktai nejudantys statistai, bet su 
savo artistiška vaidyba įsijungė 
harmoningai į dainų tekstus ir 
melodijas. Publikai pasisekė 
išprašyti dvi dainas, kurios buvo 
įrašytos programoje.

Gėlės, trumpas rengėjų sakinys 
(dr. A. Idzelis) ir kvarteto atstovo 
P. Tutino žodis užbaigė pusantros 
valandos trukusį pavasario kon
certą, palikusį tikrai malonų ir 
nepamirštamą įspūdį. P. Tutinas 
savo padėkos žody pabrėžė, kad 
pagrindinis jo įsikūrimo motyvas 
buvęs labai paprastas — „Mėgs
tam dainuoti“. Linkime tą dai
noms pamėgimą toliau puoselėti, 
tobulėti, plėsti repertuarą ir apva
žiuoti Amerikos ir kitų kraštų lie
tuvių kolonijas. Esant jauniems ir 
talentingiems, negalima leisti ta
lentams rūdyti. Dabar, kada vis 
sunkiau didesniems ansambliams 
pajudėti iš miesto į miestą, jaunai 
„Harmonijai“ susidaro didelės gali

mybės savo mėgstamą muzikinę 
veiklą išplėsti. Tikimės, kad šis 
žavus ansamblis tos progos nepra
leis. Tokie mūsų linkėjimai!

Šventės pamaldos ir akademija

Ir kai šių metų gegužės pirmąjį 
sekmadienį Clevelando atei
tininkai su savo vėliavomis rinkosi 
Dievo Motinos šventovėn ir pripil
dė beveik jos ketvirtadalį kai į atei
tininkų eiles įsijungė 12 naujai 
davusių priesaiką narių, matome 
šios organizacijos gyvastingumą, 
didelius ir sunkius įsipareigojimus, 
kuriuos jiems uždeda ateitininkų 
sąjūdis.

Šventovėje vėliavos, aukojimo 
procesija, visų bendras giedojimas, 
„Harmonijos“ kvarteto giesmės ir 
kvarteto solistės Rasos Brittain 
„Avė Maria“ kėlė šventišką nuo
taiką. Kunigai Gediminas Kijaus- 
kas, Kęstutis Trimakas ir Jonas 
Kidykas aukojo didžiąją Auką.

Svečias kun. K. Trimakas pa
moksle ryškino — Viltys optimistų, 
kurie žadėjo pasauliui gerovę, su
bliūško; matome, kad pusė pasau
lio skendi diktatūroje, kad pasaulis 
yra kryžkelėje, kur daug konfliktų 
tarp tautų ir idėjų... Reikia ruoštis 
ateičiai, kurti ateitį. Kalkutos 
motina Teresė išgirdo savo vidaus 

balsą padėti nelaimingiesiems gat
vių vargšams.

Mūsų tautiečiai pavergtoje Tėvy
nėje rodo nepalaužiamą dvasią, 
nepasiduodami priespaudai. Tokie 
ir panašūs pavyzdžiai mums kalba. 
Neturėtumėm išleisti jų iš akių ir 
minčių. Nesame vieni: gerasis 
Ganytojas kalba mūsų šeimoms, 
parapijoms, organizacijoms, bend
ruomenei.

Po Mišių ir kavutės svetainėje, 
ateitininkai ir svečiai rinkosi į 
didžiąją parapijos salę akademijai.

Clevelando ateitininkų šventės 
Mišių celebrantai (iš kairės): kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, S.J., ir kun. 
Jonas Kidykas, S.J.
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Sudarius garbės prezidiumą, prie
saiką priėmė keturi jaunučiai, šeši 
vyr. moksleiviai ir dvi Giedros 
korp! narės.

Naujuosius ateitininkų šeimos 
narius sveikino kun. G. Kijauskas, 
pabrėždamas priesaikos, už kurią 
okupuotoje Lietuvoje ją davusieji 
būtų skaudžiai nubausti, giliąją 
prasmę. Toliau sveikino kun. K. 
Trimakas, Z. Stungienė, E. Čepulis 
ir R. Janulevičiūtė.

Minint Maironio 50 metų mirties 
sukaktį, šios akademijos meninei 
daliai buvo panaudota Maironio 
kūryba. Jaunųjų programa buvo 
gerai paruošta, neištęsta ir įvairi. 
Jaunimą programai paruošė N. 
Balčiūnienė, Z. Kripavičiūtė, Z. 
Stungienė ir A. Zorskienė. Reikia 
didelio pasiaukojimo, meilės ir su
gebėjimo dirbti su šių dienų jauni
mu. Šioms jaunoms darbuotojams 
priklauso didelė pagarba ir padėka.

Pagrindinę šventės kalbą pasakė 
Gintė Damušytė. Jos kalba 
daugiausia lietė Lietuvos pogrin
džio spaudą, jos perspausdinimą 
čia, vertimus į kitas kalbas ir pla
tinimą. Mūsų išeivijos uždavinys 
yra liudyti savo tautą, kelti jos kan
čias ir nedalią. Informacija per 
spaudą, radiją ar televiziją — mūsų 
tautos balsas.

Lietuvių Informacijos centras, 
įsikūręs prieš trejetą metų, šešis 
kartus per metus išleidžia Kroniką 

anglų kalba. Centras informacine 
medžiaga aprūpina Vatikano ra
diją, lietuvių ir kitų tautų spaudą, 
ieško progų ją pateikti į didžiąją 
amerikiečių spaudą, radiją ar tele
viziją. Renka žinias iš kitos spau
dos, veda ir plečia nuotraukų bei 
skaidrių archyvus, renka žinias 
apie politinisu kalinius, dirba su 
tarptautinėmis organizacijomis, 
kaip Amnesty International ir t.t. 
Darbo daug, bet dirbančiųjų tiktai 
trys. Džiugu, kad atsiranda talki
ninkų, kurie šią instituciją remia 
visokeriopai.

Mišri auditorija jaunosios talen
tingos darbuotojos G. Damušytės 
pranešimą išklausė su dėmesiu. 
Šventė baigta Ateitininkų ir Lie
tuvos himnais. Akademijai sklan
džiai vadovavo Romas Bublys.

Šventės rengėjai

Didžiausią šventės rengimo naštą 
nešė Ateities klubo valdyba — 
pirm. V. Leparskas, dr. A. Idzelis, 
J. Kliorienė, M. Titienė ir D. Sta- 
niškis. (To savaitgalio šeštadienį 
Clevelande vyko ateitininkiškojo 
jaunimo sąskrydis, kurį orga
nizavo N. Balčiūnienė, o vadovavo 
kun. dr. K. Trimakas ir E. Razma iš 
Chicagos; šio sąskrydžio mokslei
vių programa aprašyta Ateities 1 
nr., o studentų — šiame nr. — 
Red.).

LITERATŪROS
IR DAINOS VAKARAS 
Adelaidėje

Š. m. liepos mėn. 31 d. Adelaidės 
ateitininkų sendraugių literatūros 
ir dainos vakaras buvo skirtas 
jubilijatų Maironio bei Bernardo 
Brazdžionio kūriniais pasigėrėti. 
Pirmutinioji dalis prasidėjo puikia 
Br. Rainio deklamacija „Kur šian
diena jinai?..“ Po kelių Maironio 
jubiliejams skirtų žodžių, bent dalį 
šio didžiojo Tautos žadintojo kūry
bos lobiu pažinom ir pamilom iš 
sumaniai atrinktų, sklandžiai, įti
kinančiai padeklamuotų-paskai- 
tytų Jaunosios Lietuvos poemos 
posmų bei keletos citatų ir mūsų 
dabartį artimai paliečiančių eilė
raščių.

Adelaidės (Australijoje) atei
tininkų sendraugių 1982 m. liepos 
mėn. 31 d. suruošto Literatūros ir 
dainos vakaro programos dalyviai 
(iš dešinės): sendraugių pirm. A. 
Kubilius; vakaro organizatorius Pr. 
Pusdešris; ,,Vaidilos“ teatro 
aktoriai — N. Skidzevičius, Br. Rai
nys, V. Ratkevičius, I. Sabeckienė; 
S. Kubilius; „Nemuno Dukros“ — 
A. Kaminskienė, S. Pusdešrienė 
(vad.), B. Budrienė; garsų opera
torius S. Gusčia; akompaniatorė D. 
Kaminskienė.
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Antroji programos dalis, skirta 
poetui B. Brazdžioniui, pradėta 
paties Brazdžionio deklamacija (iš 
plokštelės). Po trumpos, suglaustos 
poeto biografijos, Mylimųjų vakaro 
deklamacijos jautraus dueto 
(Irenos Sabeckienės ir Sietyno Ku
biliaus) prieita ir prie kitų jo kūry
bos lobių. Knyga po knygos jo poe
zijos rinkinį prisimenant, 
išgirdome giliai dramatišką dekla
maciją „Ką sakė mūrininkas Jėzui, 
prasmingąją „Ženklų psalmę“, 
maištingąją „Paskutinį žodį 
pasmerktojo mirti“, jaudinančią 
„Aš čia gyva“. Programa baigta 
sklandžia pagaunančia Siet. Ku
biliaus deklamacija „Trys vizijos“. 
Dviem išėjimais, keturiom dainom, 
tarp jų A. Bražinsko Maironį 
primenančia „Dubysa pavasarį“. 
Visa programa sumaniai paruošta, 
gyvai pateikta ateitininko poeto 
Prano Pusdešrio, o eilėraščiai įtiki
nančiai, net jaudinančiai padekla
muoti — paskaityti Vaidilos teatro 
šauniųjų aktorių. Vakaras baigtas 
ateitininkų sendraugių pirmininko 
Augustino Kubiliaus nuoširdžiu 
padėkos žodžiu programos daly
viams ir svečiams.

Po to, programos dalyviai bei 
dalis svečių dar turėjo progos pasi
dalinti vakaro įspūdžiais, pabend
rauti prie ateitininkų (vadovaujant 
V. Rupinskienei) paruošto vaišių 
stalo.

Dalyvis

METINĖ
ŠVENTĖ
Philadelphijoje

Beveik kiekvienais metais 
Philadelphijos ateitininkai su
ruošia metinę šventę, kurion susi
renka sendraugiai, studentai, 
moksleiviai bei jaunučiai atei
tininkai ir jų bendraminčiai. 
Šiemet šventė vyko gegužės 30 d. 
Šv. Andriejaus parapijoj. Pradėta 
šv. Mišiomis už mirusius ir gyvus 
ateitininkus. Kun. Kajetonas Saka
lauskas pamoksle išryškino, jog 
ateitininkiškas judėjimas, kilęs 
nihilizmo laikais, ir dabar turi 
grumtis su ateizmu bei tais, kurie 
skelbia, kad Dievas yra miręs.

Šūkis — „Viską atnaujinti Kristu
je“ ir šiuo metu yra aktualus.

Vadovaujant Teresei Gečienei, 
prie altoriaus, atnešus organiza
cijos vėliavą, moksleivio atei
tininko įžodį davė Regina Krušins- 
kaitė, Algimantas Cesonis ir 
Paulius Kazakauskas, o studentų 
— Jolanda Cesonytė, Aušra Gečy- 
tė, Lidija Zerr, Rasa Krokytė ir 
čikagiškis Linas Palubinskas. 
Juosteles uždėjo bei ženklelius 
prisegė svečiai iš Chicagos: Daiva 
Barškėtytė ir Linas Palubinskas.

Mišių metu giedojo moksleiviai ir 
studentai, niujorkiečiams Stasiui 
Janušai ir Dariui Kudžui gita
romis pritariant. Šventės išvaka
rėse jie praktikavosi bei bendravo 
vaišingiuose Rimo ir Romos Ceso- 
nių namuose, New Jersey. Mišių 
skaitymą gražiai atliko J. Ceso
nytė.

Po sumos parapijos salėje vyko 
iškilmingas posėdis, kurį pradėjus 
sendraugių pirm. Juozui Kanana- 
vičiui, į garbės prezidiumą buvo pa
kviesta Daiva Barškėtytė, Mokslei
vių ateitininkų sąjungos 
pirmininkė, Linas Palubinskas, 
MAS vicepirmininkas, Jolanda 
Cesonytė, Philadelphijos mokslei
vių pirm. Andrius Janušas, New 
Yorko moksleivių ateitininkų atsto
vas, dr. Jonas Dunča, posėdžio 
paskaitininkas ir Teresė Gečienė, 
Philadelphijos moksleivių atei
tininkų globėja. Sveikino D. Barš
kėtytė ir A. Janušas. Įžodį davusių 
vardu kalbėjo Aušra Gečytė.

Pagrindinę kalbą pasakė jaunas 
chemijos daktaras J. Dunča. 
Paskaitininkas suskirstęs žmones į 
tris grupes — blogus, gerus ir labai 
gerus, kiek ilgiau sustojo prie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikų, kurioms šiemet sukanka 
dešimt metų nuo pirmojo numerio 
pasirodymo. Apsčiai citavo mūsų 
sąžinės kalinių pareiškimus teis
muose bei laiškuose, rašytuose iš 
kone, stovyklų.

Dr. Dunča apgailestavo, kad, 
nežiūrint mūsų partizanų pralieto 
kraujo, pogrindžio spaudos leidėjų 
didelės aukos, kovojančių dėl reli
ginių teisių nuolatinio brutalaus 
persekiojimo, mes, gyveną išei
vijoj, nepakankamai padedam 
jiems. Yra atvejų, kada, iškilus 

opiems mūsų tautai reikalams, mes 
net nepasiunčiame įtaikingiems 
JAV-bių politikos vairuotojams 
laiškų bei telegramų, prašant 
padėti palankia prasme išspręsti 
iškilusias problemas.

Meninėje dalyje sesutės Audra ir 
Raminta Rudytės padeklamavo po 
vieną eilėraštį. Moksleiviai atei
tininkai skaitė politinių kalinių 
laiškų, paimtų iš LKBK-kų ištrau
kas. Jie taip pat suvaidino vaizdelį, 
pavadintą „Tarybinė mokykla“. 
Jame pavergtoje Lietuvoje moky
toja įsako mokiniams išmokti po 
ateistinį eilėraštį. Pastarieji, moky
tojai išėjus, susimeta krūvon ir su
taria padeklamuoti po vieną posmą 
Brazdžionio „Garbės himnas“. Tai 
ir padarė sekančioje pamokoje. Tas 
labai nustebino ir sunervino moky
toją. Ji skėryčiodamasi pasigriebia 
žurnalą ir išbėga iš klasės.

Scenoje stovėjo gražus Rasos 
Krokytės paruoštas plakatas su 
užrašu: „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika. 1972-1982. Jame buvo 
apie 20 mūsų politinių kalinių nuo
traukų. Iškilmingą posėdį, kuris 
buvo baigtas Ateitininkų himnu, 
pravedė Algis Šalčiūnas.

Šventės programa buvo origi
nali, skirtinga nuo anksčiau 
buvusių, atlikta jaunų žmonių. 
Rengėjai yra dėkingi, bet kuo 
prisidėjusiems prie jos paruošimo. 
Išskirtiną padėką reiškia svečiams 
iš Chicagos, gitaristams ir kitiems 
studentams iš New Yorko.

Prieš posėdį susirinkusieji pasi
dalino įspūdžiais ir pasivaišino 
ateitininkų paruoštais už
kandžiais.

Bronius Vaškaitis

SENDRAUGIŲ
1981-1982 M. VEIKLA 
Chicagoje

Chicagos sendraugių ateitininkų 
veiklos metai prasidėjo susi
rinkimu Jaunimo centre sekma
dienį, 1981 m. spalio 25 d. Savo 
įspūdžiais apie neseniai Chicagoje 
įvykusį Ateitininkų kongresą pasi
dalino A. Skrupskelienė ir A. 
Liulevičius. Susirinkime pradėta 
sudaryti skyriaus valdyba sekan-
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Cicero sendraugiai ateitininkai: V. 
Norkienė, E. Tamošiūnienė, A. 
Laniauskienė, A. Skuopienė.

tiems veiklos metams. Vėliau 
sukviestos valdybos pilnas sąsta
tas: Kazys Pabedinskas — pirmi
ninkas, kun. Antanas Saulaitis, SJ 
— dvasios vadas, Marytė Salik- 
lienė — vicepirmininkė, Rasa Šoliū- 
naitė — narė, Arūnas Liulevičius — 
sekretorius.

Skyriaus veikla pasižymėjo 
tradiciniais platesnio masto ren
giniais (kūčios, šeimos šventė) ir 
taip pat mažesnės apimties subu- 
vimais-kultūrinėmis popietėmis, 
kurios vyko Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Pirmoji iš šių popiečių 
įvyko sekmadienį, gruodžio 13 d. — 
tai buvo popietė su poete Julija 
Švabaite-Gyliene. Poetė skaitė savo 
kūrybą žvakių šviesoje, o už langų 
laukais atėjo žiemos vakaro prie
blanda. Buvo tai tikrai retai proga 
pabendrauti su poete ir geriau 
pažinti ją ir jos kūrybą.

Tą patį sekmadienį kiek anks
čiau įvyko konsulo dr. P. Daužvar- 
džio minėjimas, kurį rengiančių 
organizacijų tarpe buvo ir Chi- 
cagos sendraugių ateitininkų sky
rius. Minėjime skyrius irgi buvo 
gausiai atstovaujamas.

Gruodžio 19 d. vakare Jaunimo 
centro mažojoj salėj įvyko Chica- 
gos ateitininkų kūčios. Altoriaus 
paruošimu ir stalų papuošimu rūpi
nosi Chicagos studentų ateitininkų 
draugovės nariai. Kūčių tra
dicinius valgius paruošė gabi 

šeimininkė O. Norvilienė. Kūčios 
prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
koncelebravo kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC, ir Ateities redaktorius 
kun. dr. K. Trimakas. Pamokslą 
pasakė kun. Bagdanavičius, o V. 
Vaičiūno žodį teisme jautriai per
skaitė K. Pabedinskas. Laužėme 
brolio P. Kleinoto, SJ, keptas plot- 
keles. Meninėje programoje pasi
rodo Pr. Dielininkaičio kuopos 
nykštukai — tai J. Norvilienės 
paruošti kuopos jaunučiai. Kūčios 
skirtą lietuvių poetų ir rašytojų 
kūrybą nuotaikingai skaitė jauna 
aktorė Daiva Markelytė. Gie
dojome kalėdines giesmes, kurias 
palydėjo akordeonu Rasa Šoliū- 
naitė.

1982 m. sausio 10 d. siaučia 
rekordiniai šalčiai. Žmonės perspė
jami nė nebandyti nosies kišti į 
lauką. Šią popietę turėjusi įvykti 
kultūrinė popietė su Arvydu Tamu
lių nukeliama į gegužės mėnesį.

Sausio 29 d. — vakaronė Jau
nimo centro jaukioje kavinėje. 
Vakaronę ruošia Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Chicagos židi
nys kartu su Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrium. Gausiai susi
rinkusiems dalyviams prof. dr. 
Janina Reklaitienė skaito paskaitą 
„Šiuolaikinė lietuvių kalbos reikš
mė kalbotyroje”. Ši įdomi ir aktu
ali paskaita jau atspausdinta Aidų 
žurnale. Taip pat paskaitą savo 

klausytojams perdavė P. Petručio 
vadovaujama „Margučio“ radijo 
valandėlė.

Vasario 21 d. popietei renkamės į 
Ateitininkų namus, Lemonte. Šią 
popietę skyrius ruošia vėl kartu su 
LKMA Chicagos židiniu. Popietę 
pradedame šv. Mišiomis, kurias at
našauja skyriaus dvasios vadas 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. A. 
Maceinos knygai „Asmuo ir istori
ja“ nagrinėti skirtose svarstybose 
dalyvauja kun. Vytautas Bagda
navičius, MIC, Aušra Liulevičienė 
ir prof. dr. Algis Norvilas. Po jų 
pasisakymų vyksta labai gyvos 
diskusijos, kurios dar tęsiasi prie 
pyragų ir kavos puodukų.

Kovo 14 d. kultūrinė popietė Atei
tininkų namuose: architektas ir 
architektūros istorikas Algi
mantas Tamašauskas kalba apie 
Lietuvos gotiką ir baroką, parody
damas ekrane įdomiausius 
Lietuvos pastatus ir komentuo
damas apie juos. Daug sužinome 
apie savitas Lietuvos plytinės 
gotikos ir baroko tradicijas. Taip 
pat sužinom, kad reikia kelių dienų, 
kol Ateitininkų namų grindyse 
įdėtas šildymas pradeda su šalčiu 
kovoti.

Balandžio 4 d. visas sekma
dienis skiriamas rekolekcijoms 
Ateitininkų namuose. Rekolekcijų 
rengimu rūpinosi komitetas, kurį 
sudarė J. Baužys (pirm.), O.

320

58



Baužienė, D. Boydstun, A. Liulevi- 
čius, E. Razmienė, M. Tamulio- 
nienė ir S. Tamulionis. Rekolek
cijoms susirinko gražus skaičius 
dalyvių. Rekolekcijoms vadovavo 
kun. J. Vaškas, MIC.

Balandžio 24 d. sekmadienio 
popietė skirta pabendrauti su rašy
toju Česlovu Grincevičiu. Į ją susi
renka itin gražus skaičius dalyvių. 
Rašytojas paskaito dvi nuotaikin
gas apysakas — apie Vilniaus 
laikrodį ir apie geraširdį dvari
ninką. Rašytojas išprovokuojamas 
pasidalinti savo kūrybos užsklan
domis ir prisiminimais iš Kauno, 
Vilniaus ir Salzburgo.

Gegužės 15 įvyksta iš sausio 
mėnesio atkeltoji popietė su Arvy
du Tamulių, kuris su dalyviais 
pasidalina savo įspūdžiais iš kelio
nės į Lietuvą su inžinierių ekskur
sija. Smagu pavaikščioti senojo 
Vilniaus gatvėmis ir apžiūrėti 
Trakų pilį. Smagu taip pat pa
vaikščioti ir Ateitininkų namų 
parke ir pasidžiaugti atgijusia 
gamta.

Studentų stovykloje: V. Keblys, D. Balčiūnaitė, L. Kuliavas, A. Lėlytė ir V. 
Do veiny tė.

Gegužės 30 — Sekminės. Būriais 
renkamės į Ateitininkų namus atei
tininkų šeimos šventei. Prie atei
tininkų vėliavomis apsupto, bijū
nais ir berželių šakomis papuošto 
altoriaus šv. Mišias atnašavo Atei
ties vyr. redaktorius kun. dr. K. Tri
makas, kuris pasakė dviem šim
tams susirinkusių Sekminių 
pamokslą. Jis linkėjo, kad nesu- 
vestume viso savo gyvenimo į 
ieškojimą gabalėlio aukso — 
didelio ar mažo, kuris mirštant vis 
tiek išslys iš rankų. Meldė, kad 
kūrybos dvasia ugnies liežuviais 
nužengtų į kiekvieno iš mūsų 
gyvenimą. Mišių skaitymus skaitė 
Ramunė Kubiliūtė ir Juozas Poli- 
kaitis, kuris taip pat sklandžiai 
vadovavo giedojimui, Dariui Po- 
likaičiui talkinant akordeonu. 
Aukojimo procesijoj dalyvavo visų 
keturių sąjungų nariai: jaunius 
Marius Polikaitis, moksleivis Vėjas 
Liulevičius, studentė Vida Reinytė 
ir sendraugių skyriaus pirmi
ninkas Kazys Pabedinskas. Tuoj 
po Mišių saulėtoj Ateininkų namų 
terasoj būriavomės šiltų pietų, 
kuriuos taip skaniai paruošė ta
lentingoji šeimininkė Ona Norvi
lienė. Ištisas savaites nenustojo 

skambėti M. Saliklienės ir M. 
Tamulionienės telefonai — tai 
šventės dalyviai iš anksto savo šei
moms užsakinėjo šiltus pietus. Prie 
pietų išdalinimo išnikusiems daly
viams talkino A. Abromaitienė, G. 
Cepaitytė, A. Liulevičienė, I. Poli- 
kaitienė, M. Saliklienė, I. Stončie- 
nė ir M. Tamulionienė. Šaltų 
gėrimų stalą aptarnavo studentai 
Edis Razma, Arūnas Pabedinskas 
ir Andrius Pabedinskas. Užkandę 
ir pasišnekučiavę susirinkom į 
Ateitininkų namų didžiąją salę 
šeimos šventės meninei progra
mai. Jaunas Cicero moksleivis 
Juozas Vilutis programą pradėjo 
padeklamuodamas poeto B. Braz
džionio eilėraštį „Teateina Tavo 
karalystė“. Tada pasiklausėme 
keturių studento Dariaus Polikai- 
čio sukomponuotų dainų, B. Braz
džionio eilėraščių žodžiais. Dainas 
padainavo pats kompozitorius su 
Rimos Polikaitytės ir Audriaus 
Polikaičio palyda. Į šventę atsi
lankė ir trys maži piemenukai, 
kurie labai gražiai padainavo 
kelias taip Sekminėm tinkančias 
piemenukų dainas. Tie piemenukai 

— tai Pr. Dielininkaičio kuopos jau
nutės Lidija ir Vilija Gražulytės ir 
Venta Norvilaitė. Poetas Kazys 
Bradūnas savo žodyje pasidžiaugė, 
kad šį Sekminių savaitgalį mūsų 
visų žingsniai susitinka su poetu 
Bernardu Brazdžioniu. Gausiom 
katutėm sutikom mūsų ypatingą 
šventės svečią — poetą Bernardą 
Brazdžionį, kuris su atidžiai besi
klausančia auditorija pasidalino 
visa virtine eilėraščių, viena su kitu 
sujungdamas taikliais ir nuotai
kingais komentarais. Ilgai mintyje 
klausytojams liks girdėti eilėraš
čiai ir poeto žodžiai: „Gyvenu tikėji
mu, viltim, svajonėm ir sapnais“. 
Šventės dalyviai paliko pasi
džiaugti šiltu ir saulėtu Sekminių 
popiečiu (kuris buvo kaip oazė 
labai lietingoje savaitėje) smagiai 
ant vejos besikalbėdami ir stebė
dami bežaidžiantį jaunimą. Kaip ir 
visuose sendraugių ateitininkų 
skyriaus renginiuose šiais metais, 
taip ir šeimos šventėje buvo ir Atei
ties leidyklos stalas. Su Sekminių 
šeimos švente baigėsi ir Chicagos 
ateitininkų sendraugių skyriaus 
veiklos metai.
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SAS stovykloje: G. Pemkutė ir A. Puškoriūtė.

TRUMPAI
Ateitininkų namų tradicinė vasa
ros gegužinė įvyko rugpiūčio 15 d. 
Ateitininkų namuose Lemont, IL. 
Žolinių šventės proga kun. dr. 
Kęstutis Trimakas atnašavo šv. 
Mišias.

JAUNUČIAI-JAUNI AI
Jaunųjų stovykla įvyko liepos 4- 
18 d. Dainavoje. Stovyklos vado
vybę sudarė: Juozas Polikaitis 
komendantas, Vida Damušienė, 
Valentina Černiauskienė, Marytė 
Gaižutienė, Raminta Marchertienė, 
Ona Norvilienė vyr. šeimininkė, Ire
na Polikaitienė, Dalia Staniškienė, 
Jūra Vasiliauskienė, Darius Poli
kaitis, dr. Stasys Rudys ir Paulius 
Staniškis. Stovyklos tema buvo 
„Tautinė laiko raketa“.

MOKSLEIVIAI
Cleveland© Maironio kuopos 
narių susirinkimas įvyko birželio 5 
d. Dariaus Steponavičiaus namuo
se. Visi susirinkusieji parašė 
prezidentui Reagan po laišką, 
prašydami padėti Marijai Jurgu- 
tienei su dukra atvykti iš Lietuvos į 
JAV. Po to sekė naujosios valdybos 
rinkimai. Naująją valdybą sudaro 
šie asmenys: Danius Barzdukas 
(pirm.), Ramūnas Balčiūnas 
(vicepirm.), Sigutė Bankaitytė 
(sekr.), Julius Palūnas (ižd.) ir Gytis 
barzdukas (narys). Kuopos dvasios 
vadas yra kun. Gediminas Kijaus- 
kas, SJ, o globėjai — Nijolė 
Balčiūnienė, Zita Kripavičiūtė ir 
Andrius Razgaitis.

Moksleivių stovykla Dainavoje 
įvyko birželio 20 d. - liepos 4 d. 
Vadovai buvo šie asmenys: kun. 

Daugintis, SJ, kun. Antanas Mar
kus ir kun. Alfonsas Savickas 
(kapelionai), Edis Razma (komen
dantas), Dalia Bilaišytė (vyr. 
mergaičių vadovė), Aras Žliobas 
(vyr. berniukų vadovas), Darius 
Polikaitis (akordeonistas), Jonas 
Sidrys ir Vidas Žlioba (vandens sar
gai), P. Žilevičienė, Gaja Pemkutė, 
Ginta Palubinskaitė ir Dalia Paliū- 
tė (šeimininkės), Danutė Balčiūnai
tė, Rita Bureikaitė, Rita Kazlaus
kaitė, Virginija Kuraitė, Raminta 
Pemkutė, Vilius Dundzila, Vitas 
Laniauskas, Danielius Mališka, 
Vidas Neverauskas, Linas Palu
binskas ir Edis Šulaitis.

Ateitininkų rengiama jaunimo 
stovykla Baltijoje įvyko liepos 25-31 
d. Stovyklos kapelionas buvo kun. 
J. Aranauskas, SJ.

Moksleivių stovykla Neringoje
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Religinės literatūros premija

Ateitininkų Federacijos lietuvių religinės literatūros premija už 1981 ir 1982 metais pasi
rodžiusį geriausią religinio pobūdžio veikalą bus paskirta 1983 metų pradžioje. Premijos 
mecenatas — kun. dr. Juozas Prunskis. Jos dydis — 2,000 dolerių. Ateitininkų Federacijos 
valdybos kvietimu, premijai paskirti komisijon sutiko įeiti Washingtono apylinkės atei
tininkai: kun. dr. Tomas Žiūraitis. O.P., Virginija Gureckienė, Kęstutis Cižiūnas, Aleksand
ras Radžius ir Antanas Vaičiulaitis. Religinio turinio veikalų leidėjai arba autoriai premijai 
rekomenduotinų knygų po vieną egzempliorių prašomi atsiųsti premijos komisijai iki 1983 m. 
sausio 15 dienos, Ant. Vaičiulaičio adresu: 9307 Chanute Drive, Bethesda, Md. 20014.

Federacijos valdyba

įvyko rugpiūčio 15-28 d. Stovyklos 
kapelionas buvo kun. Leonas 
Zaremba, SJ. Stovyklos vyriausia 
vadovė buvo Gitą Kupčinskienė, 
administratorė Birutė Tutinaitė ir 
slaugė Teresėlė Lukaitė.
Moksleivių stovykla Wasagoje 
įvyko šią vasarą. Stovyklos vado
vybėje buvo kapelionas kun. Ignas 
Mikalauskas, OFM, Arūnas Ciu- 
berkis, Ramūnas Underys ir Rita 
bei dr. Kęstutis Viliai.

STUDENTAI
Studentų stovykla įvyko rugpiū
čio 15-22 d. Dainavoje. Stovyklos 
vadovai buvo šie asmenys: Pranas 
Pranckevičius (komendantas), Rita 
Dapkutė, Rima Janulevičiūtė, Sil
vija Kučėnaitė, Rūta Musonytė, 
Rasa Narutytė, Ramona Rapšytė, 
Zita Šloliūnaitė ir Nata Zarankaitė 
(šeimininkės), Virgilijus Kasputis, 
Edis Razma, Darius Siliūnas, Dona
tas Siliūnas ir dr. Mindaugas Siliū
nas. Stovyklos tema buvo „Lietu
va“. Paskaitininkai buvo šie 
asmenys: Gintė Damušytė, Dovas 
Šaulys, Povilas Vaičekauskas ir 
adv. Povilas Žumbakis.

SENDRAUGIAI
Los Angeles sendraugių skyriaus 
susirinkimas įvyko gegužės 30 d. 

Prano ir Marytės Grušų namuoi 
Susirinkimas buvo skirtas Federa
cijos dvasios vado kun. Stasio Ylos 
kunigystės 50 metų sukakčiai pami
nėti. Apie kun. Ylą pakalbėjo Jonas 
Motiejūnas ir prel. Petras Celiešius.

Sendraugių stovykla Dainavoje 
įvyko liepos 18-25 d. Stovyklos 
vyriausias vadovas ir organizato
rius buvo Vytautas Šoliūnas. Sto
vyklos akademinės programos 
ruoša rūpįnosi dr. Algis Norvilą. 
Paskaitininkai buvo Birutė Bublie
nė, Antanas Dundzila, Vilius Dund- 
zila, kun. Algimantas Kezys, SJ, 
kun. Kazimieras Pugevičius, Emili
ja Sakadolskienė, dr. Linas Sidrys 
ir Janina Udrienė. Stovyklos aka
deminėje programoje taip pat daly
vavo dr. Teresė Kazlauskienė, Saulė 
Palubinskienė, dr. Jonas Račkaus
kas, Rima Sidrienė ir dr. Mindau
gas Vygantas.

SVEIKINIMAI
Ateities redakcija nuoširdžiai svei
kina šiuos abiturientus: Dalią Bilai- 
šytę (baigusią architektūrą Illinois 
universitete, Chicagoje), dr. Saulių 
Cibą (baigusį medicinos mokslus 
Harvard universitete) ir Dalią 
Jasaitytę (baigusią teisės mokyk
lą).
Ateities redakcija nuoširdžiai 
sveikina Jolitą (Kisieliūtę) ir Vytą 

Naručius, sukūrusius naują atei- 
tininkišką šeimą.

Ateities redakcija nuoširdžiai 
sveikina Rasą ir dr. Raimundą 
Šilkaičius, susilaukus antro sūnaus 
Daniaus Pauliaus.

UŽUOJAUTA
Jonai Paulionytei mirus, Ateities 
redakcija reiškia užuojautą visiems 
jos artimiesiems.
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STUDENTŲ ATEITIS
Naujas fenomenas Ateities ir ateitininkijos istorijoje
Kultūrinės bei kūrybinės veiklos svarstybose Ateities Jubiliejiniame kongrese 
pernai rugsėjo 6 d. Chicagoje studentai ateitininkai apsisprendė išleisti stu
dentišką Ateities numerį. Po metų štai šis numeris įteikiamas į skaitytojų bei 
visos lietuvių išeivių visuomenės rankas. Studentai visais laikais daugiau ar 
mažiau tampriai rišosi su Ateitimi. Jie daugiau negu bet kuri kita ateitininkiškoji 
karta patį žurnalą redagavo. Jie juk ją pradėjo (Dovydaitis su Draugeliu), redaga
vimą tęsė ir prieš nepriklausomybės paskelbimą ir po jo, ir nepriklausomybės 
laikais... Jie tremtyje ją atgaivino ir toliau su pertraukomis redagavo. Tiesa, sen
draugiai nuolatos juos remdavo, įsiterpdavo ir redaguoti, bet studentai nešė 
didesnę redagavimo naštą ilgiau, net kai Ateitis būdavo skelbiama moksleivių 
žurnalu.
Visgi specialus studentų Ateities numeris yra naujas fenomenas tiek Ateities 
žurnalo istorijoje, tiek ateitininkijos spaudos horizontuose. Tiesa, jie patys yra 
nepriklausomoj Lietuvoj pradėję ir Vokietijoj vėl trumpai atgaivinę Studentų 
Dienas, o JAV-ėse ilgiau išlaikę Gaudeamus. Istoriškai yra reikšminga, kad Atei
ties 70 metų sukaktį mininčiame kongrese studentai apsisprendė išleisti savo Atei
ties numerį, — to žurnalo, kuriam jie pradžią davė ir kurio tąsą redagavimu ir 
bendradarbiavimu užtikrino.
Pirmiausia buvo siekiama, kad šis žurnalo numeris būtų tikrai jųjų — t.y. jų idėjų, 
jų reikalų, kūrybos ir veiklos veidrodžiu. Studentams į šį kvietimą atsiliepus, šis 
numeris bent dalinai mūsų užsibrėžtą tikslą atsiekė. Jų rašiniai liečia du svarbius 
klausimus: lietuvybė ir ateitininkija. Sutelkta kiek jų žodinės ir vaizdinės kūry
bos, o taip pat apžvelgta jų netolimos praeities veikla. Buvo tikėtasi, kad studentai 
patys medžiagą surinks ir numerį suredaguos. Deja, šios viltys neišsipildė. Reda
guoti teko įprastinėms rankoms. Vis dėlto studentai gausiai bendradarbiavo. Už tai 
jiems visiems nuoširdžiai dėkojame.

Antra, pagal Ateities jubiliejinio kongreso tarpgeneracinio bendradarbiavimo 
gaires, šiuo numeriu norėjome tiesti tiltą ir tarp ateitininkiškųjų kartų. Šiam 
tikslui geriau įgyvendinti būtų reikėję daugiau laiko, tačiau į šį numerį dedame 
bent pirmuosius tokio tilto pagrindus: iš vyresniosios kartos — Ateitininkų Fede
racijos vado tėvišką žodį studentmas; iš jaunesniosios' kartos —• moksleivių, jų 
jaunesniųjų brolių bei seserų kartais kritiškus, kartais besigėrinčius žvilgsnius į 
studentus ir bendradarbiavimą su jais.
Be to, šiame studentų Ateities numeryje yra sukaupta jų 1982-1983 veiklos metų 
krikščioniškosios programos medžiaga. Ateities jubiliejiniame kongrese krikščio
niškosios veiklos svarstymuose jie entuziastiškai sudarė savo pačių komisiją 
paruošti studentams krikščioniškosios programos medžiagą. Šio žurnalo numerio 
puslapiuose randame tos komisijos pasiūlymus 1982-1983 metų veiklai. Tie 
pasiūlymai laukia pritaikymo ir įgyvendinimo studentų draugovių veikloje. Tiki
me, kad ir kitais metais toji komisija ateis su naujais pasiūlymais.

Tikime, kad šis studentų ryžtas išleisti savąjį Ateities numerį nebus vienkartinis 
šūvis, bet pasidarys metine tradicija — kasmet išleisti studentiškąją Ateitį. Savo 
darbu jie įrodė, kad jie gali padaryti, ką jie yra užsimoję. Jie įvykdė savo abu 
paskutiniame kongrese padarytus nutarimus: sudaryti krikščionišką programą ir 
išleisti savo Ateities numerį. Šitokių ir panašių užsimojimų įgyvendinimu mūsų 
studentija stovi ne vien mūsų ateitininkų, bet ir visos lietuvių visuomenės, o taip 
pat ir tėvynėje laisvės siekiančių tautiečių dėmesyje.

Kęstutis Trimakas 
Ateities vyr. redaktorius
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Keliama 
Ateities 

prenumerata

Jau ilgą laiką Ateities prenumerata buvo pasilikusi ta pati, nors spausdinimo kainos nuolat 
kilo. Atsižvelgiant tiek į išorės apipavidalinimą, tiek į turinį, Ateitis yra tapusi vienu iš turi
ningiausių, bet tuo pačiu bene pigiausiu žurnalu. Ateities leidėjų, redakcijos bei administra
cijos nutarimu, nuo 1983 m. sausio 1 d. žurnalo prenumerata keliama vieneriems metams 
JAV ir Kanadoj — 12dol., Pietų Amerikoj — 7 dol., visuose kituose kraštuose—9 dol., garbės 
prenumerata — 20 dol.; susipažinimui (pirmais metais) — 9 dol. Žurnalas ir taip iš prenu
meratų neapmoka visų išlaidų. Vieno numerio kaina — apie 140 dol. Galintieji prašomi 
žurnalą paremti aukomis ar tapti vieno kokio numerio mecenatais su bent 800 dol. auka. Už 
ligšiolinę bei tolimesnę paramą žurnalui visiems dėkingi lieka Ateities leidėjai, redakcija bei 
administracija.

Nuo 
administr acij os 

stalo

Garbės prenumeratas už 1982 metus prisiuntė: S. Akelaitienė, J. Žilionis (už 2 metus) 
(Cleveland, Ohio), dr. L. Bajorūnas (Soutfield, Mich.), A. Balčytis, K. Barzdukas, K. Bra- 
dūnas, kun. Z. Gelažius, P. Gruodis, V. Kazlauskas, D. Kojelytė (už 2 metus), V. Prunskienė, 
A. Skrupskelienė, P. Spetyla, R. Stanislovaitis, I. Stravinskaitė, J. Žadeikis (Chicago, Ill.), E. 
Baronas (Venezuela, S.A.), R.D. Bureikaitė, J. Jodelė (Los Angeles, Calif.), Ž. ir R. Girniūtės 
(Westfort, Mass.), Pr. Grušas (Agoura, Calif.), dr. P. Kisielius (Cicero, Ill.), V. Kolyčius (už 2 
metus), A. Saulis, dr. J. Sungaila (Toronto, Ont. Canada), R. Končiūtė (Westchester, Ill.), J. 
Kuprionis (Van Nuys, Calif.), J. Laučka (Bethesda, Md.), L. Mikulionis (Westland, Mich.), A. 
Milčienė (Manchester, Ct.), dr. J. Norkaitis (Vokietija), O. Norvilienė (už 2 metus) (Monroe, 
Mich), A. Pažemėnas (Queens Village, N.Y.), kun. P. Patlaba (Hot Springs, Arkansas), kun. 
V. Pikturna (Riviera Beach, Fl.), B. Povilaitis (Tillsonburg, Ont. Canada), kun. J. Pragulbic- 
kas (Elizabeth, N.J.), V. Rociūnas (Independence, Ohio), kun. A. Sabas (Sudbury, Ont. 
Canada), R. Šlapkauskaitė (Glen Ellyn, Ill.), L. M. Vansauskai (Lyons, Ill.), J. Valaitienė 
(Brydges, Ont. Canada).

Apmokėjo Ateities prenumeratą, siuntinėjamą užsienio moksleivijai: 35.00 dol. — kun. J. 
Pragulbickas (Elizabeth, N. J.); 23.00 dol. — dr. J. Karvelis (Chicago, Ill.); 13 dol. — M. Skučas- 
Napjus (Los Angeles, Calif.); 10.00 dol. — J. Kavaliūnas (Beverly Shores, Ind.); 8.00 dol. — A. 
Prunskytė (Chicago, Ill.); 5.00 dol. — P. Mikalauskas (Omaha, Nebr.).

Jaunų 
dailininkų 

rinktinė 
meno 

paroda

1983 m. birželio 21—liepos 9 d.d. Pasaulio Lietuvių Dienų metu įvyks Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos jaunų dailininkų rinktinė meno paroda. Paroda tęsis tris savaites ir bus išsta
tyta Illinojaus universiteto Čikagoje architektūros fakulteto (School of Architecture, Art, 
and Urban Planning) meno galerijoje. Parodos oficialus atidarymas įvyks birželio 24 d. 5—7 
vai. vak. Lietuvių kilmės jaunimas iki 33 m. amžiaus kviečiamas savo darbų skaidres ar nuo
traukas įteikti komisijos pirmininkei Birutei Šontaitei, PLD raštinė, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, IL 60636. Kiekvieną skaidrę ar nuotrauką reikia pažymėti savo vardu ir pavarde, 
pavadinimu, technika ir dydžiu. Skaidres ir nuotraukas prašoma įteikti iki kovo mėn. 1 d. 
Skaidrės ir nuotraukos bus grąžinamos tik kartu atsiun-tus adresuotą ir užmokėtą voką (self
addressed, stamped envelope). Ši paroda suteiks progą pasirodyti ne tik lietuvių, bet ir pla
čiai amerikiečių visuomenei. Jauni lietuviai dailininkai skatinami savo darbų skaidres kuo 
greičiau įteikti. Turintys klausimų prašomi kreiptis tuo pačiu adresu.
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