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REDKTORIAUS 
ŽODIS

Clevelandas naktį. Alberto A. Sušinsko nuotrauka.

Prieš akis turime naują Ateities numerį. Jis gal ne 
visai toks kaip kiti prieš jį išleistieji: jis prirašytas, 
suredaguotas, iliustruotas ir išdėstytas Clevelande 
gyvenančiųjų ateitininkų — ir jaunų, ir vidurinės kar
tos, ir jau į praeitį žvelgiančių iš daugiau kaip pusšimčio 
metų perspektyvos. Todėl jis toks margas ir įvairus. li
jo išleidimą didele dalimi padengė Clevelando Ateities 
klubas. Tad gal galėtumėm drąsiai jį pavadinti Cleve
lando numeriu.

Iš spausdinamos apžvalgos maždaug galima 
susidaryti vaizdą, kaip čia, Ohio didmiestyje ir jo 
apylinkėse buvo susitvarkę ateitininkai, kaip dar ir 
dabar tebėra lietuviškųjų darbų talkininkai mūsų 
išeivijos visumoje. Nors ir netekę daug iškiliųjų narių 
(28), ateitininkai nėra nurašyti ne tik iš vietinės veiklos, 
bet dar gerai reprezentuoja įvairiuose plačiuose lietuvių 
išeivijos užsimojimuose ir jų vykdyme. Čia mėginame 
tai nors trumpai suregistruoti žodžiu ir vaizdu.

Nelengvas yra spaudos darbas išeivijoje. O 
netekimas tokių rašto žmonių kaip Stasio Barzduko, Ig
no Malėno, Juliaus Staniškio, dr. Prano Jucaičio, An
tano Tamulionio, kun. dr. K. Širvaičio šioje darbo srity
je entuziazmo tikrai nesužadina dar ir todėl, kad at
siradusios spragos nepajėgiame pilnai užpildyti naujais 
savanoriais.

Bet, antra vertus, matome, kad šio numerio 
puslapius užpildančiųjų tarpe yra tokių jaunuolių, kurie 
pesimizmo šešėlį kiek sušvelnina. Tikimės, kad mūsų 
viltys pasitvirtins, kai laikas pribręs ir pats gyvenimas 
padiktuos naujus ėjimus, skirtingus metodus ir, aišku, 
skirtingą įžvilgį šiame technologijos ir minties progrese. 
Džiaugiamės ir sveikiname mūsų rašto jaunuosius 
žmones, kurie dabar ir ateityje užpildys šio žurnalo 
puslapius savo darbais.

Šiame numeryje skaitytojas neras kokios vientisinės 
temos pasisakymų, bet daugiau įvairaus mintijimo, 
įkvėpimo bei apžvalginio gyvenamosios panoramos 
detalių.

Nesididžiuojame savo „kūriniu”, bet vistiek 
savotiškai jaučiamės laimingi, galėdami palengvinti 
mūsų žurnalo laikino leidimo krizę iki jis vėl tvirtai at
sistos ant periodinio leidinio kelio ir toliau tęs 
ateitininkiškosios minties ir veiklos reprezentaciją.

Galvojame, kad anksčiau padarytieji precedentai — 
leisti atskiroms vietovėms, o gal net ir paskiriems 
kraštams suredaguoti specialius numerius — neturėtų 
būti mūsų vadovų nublokšti į šalį, o dar stipriau inkor
poruoti į žurnalo tęstinumo, įvairumo, skverbimosi dar 
giliau horizontaline ir vertikaline kryptimi bei 
gyvastingumo sąrangos rėmus.

Klevelandiečių talka Ateities žurnalui tikrai 
nepasibaigia su šio specialaus numerio išleidimu.
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KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS

IR MŪSŲ ATEITIS

Gediminas Kijauskas, S.J.

Dvejus metus ruošėmės 600 metų krikščionybės 
jubiliejui Lietuvoje. Šįmet tą sukaktį švenčiame: Romoje 
su Šv. Tėvu, JAV sostinėje Washingtone, Chicagoje, 
Clevelande, Montrealyje, Toronte ir, aišku, Vilniuje. 
Kaune bei visame plačiame pasauly. Savo spaudoje 
ryškinome praeitį — Kristaus Gerosios Naujienos 
kelionę Lietuvon. Šioje srityje kilo ir gyvų diskusijų.

Bet krikščionybės didžioji dovana nėra vien tik 
praeitis. Ta pati dovana — dieviškas gyvenimas — gyvai 
reiškiasi mūsų tautoje bei mumyse ir šiandien. Pagrįstai 
tad gėrimės Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikų liudi
jimu, jog tėvynėje ir ištrėmime atsiranda vis naujų 
didvyrių, kurie drąsiai išpažįsta savo tikėjimą ir uoliai 
kovoja už visų tikinčiųjų teises bei savo krašto 
nepriklausomą gyvenimą. Paskutinis toks žygis buvo 
surengtos demonstracijos Pabaltijo kraštų trijose 
sostinėse: Vilniuje, Rygoje ir Taline. Išeivijos lietuvių 
bei kitų tautybių veikla taip pat byloja apie gyvąją 
dvasią. Noras išlaikyti gyvą rūpestį savo tėvynės likimu 
svečioj Amerikoj ir kituose kraštuose irgi kalba apie 
mūsų dvasini gyvastingumą bei jautrumą Kristaus 
žodžiams: Aš buvau ... kalinys — atėjote pas mane (Mt 
25:35-36). Vargiai pasaulis taip plačiai kalbėtų apie 
Lietuvą ar minėtų krikščionybės sukaktį, jei prieš tai 
nebūtų buvę dešimtmečiais vykdomos išeivijos lietuvių 
plačios veiklos. Savikritika mums naudinga ir net 
reikalinga, bet, pripažinkime, atliktieji darbai neša 
gražių vaisių.

Teisingam dabarties įvertinimui reikia mesti žvilgį 
ir ateitin. Dabar sėjama sėkla mums duoda vilčių dėl 
būsimo derliaus. Jei menkai sėjame, vargingos 
tesulauksime ir pjūties. O yra ženklų, kurie kalba apie 
nepakankamą sėją: su žiburiu ieškom globėjų jaunučiam 
ir moksleiviam; studentų veikla laukia geresnio 
susiorganizavimo bei aiškesnės krypties; panašius 
sunkumus išgyvena ir sendraugiai. Rūpestis kunigų 
prieaugliu irgi krenta ant mūsų visų pečių. Iš tiesų 
žmonių turime ir labai apsčiai jų turime. Bet sausros 
metai jaučiami ne tik pas ateitininkus, juos išgyvena 
ir kitos mūsų organizacijos. Kur viso to priežastis? Ar 
pavargome?

Krikščionybės jubiliejaus proga susitelkiame prie 
dabarties ir žvelgiame į ateitį. II Vatikano susirinkimo 
tėvai mums primena svarbią Bažnyčios patirtį bei 
kviečia išnagrinėti laiko ženklus ir juos aiškinti pagal

Lietuvos laisvės paminklas Clevelande prie Dievo Motinos 
šventovės. Fone auditorija ir parapijinė pradžios 
mokykla, kurioje veikia ir lituanistinė šv. Kazimiero
mokykla. VI. Bacevičiaus nuotr.

Evangeliją. O tai reiškia: „pažinti ir suvokti pasaulį, 
kuriame gyvename, o jo lūkesčius, siekimus ir dažnai 
dramatišką jo pobūdį” (Gaudium et spės, 4). Ne šio trum
po žodžio užduotis atskleisti labai sudėtingą mūsų laikų 
veidą. Daugybę to veido bruožų mes kasdien sutinkame. 
Galingų komunikacijos priemonių dėka tas veidas 
įsirašo ir mūsų dvasioje. Jaučiame, kad tame įsirašyme 
ne viskas gerai. Instinktyviai pergyvename vertybių 
sujaukimą: stoką pagarbos žmogiškai gyvybei bei jos 
šventumui, žmogiškam asmeniui bei jo teisėms, 
nuvertinimą dvasinių vertybių bei siekių. Kartais
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Atnaujintos Dievo Motinos šventovės šventinimo iškilmės 
1987. V. 24: (iš k.) prel. Aleksandras Goldikovskis, vysk. 
Paulius Baltakis OFM, Clevelando ordinaras vysk. An
thony M. Pilla ir kun. Gediminas Kijauskas SJ.

Atnaujintos Dievo Motinos šventovės Clevelande bendras vidaus vaizdas.
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peršama ir tokia logika: kas patogu, tas modernu. Kas 
modernu, tas ir teisinga. Taip galvojant, galutinis tiesos 
reiškėjas pasidaro žmogus ir jo užgaidos. Jis niekam 
kitam neatsakingas. Objektyvi tiesa nustumiama an- 
tron vieton. Žmogus nebeieško Dievo kaip visos tiesos 
šaltinio. Ateitininkai kaip tik ir stojo prieš tokį 
nusiteikimą, save vadindami teistais. O iš to jau ir 
plaukia jų viską apimantis šūkis: Visa atnaujinti Kristu
je. Pripažinkime, jog eiti per gyvenimą su tokiu šūkiu 
šiandien yra nemadinga.

Kas tad padeda atsilaikyti prieš galingą 
materialistinę ir ateistinę srovę? Pirmiausiai mums 
kalba Apaštalų darbai apie vienminčių išlikimo 
paslaptį: „Visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį ir 
vieną sielą ... Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa 
bendra” (Apd 4:32, 2:44). Išreiškęs ateitininkiškąjį 
Credo, prie panašios išlikimo paslapties grįžta ir 
ateitininkijos tėvas Pranas Dovydaitis: „Visus, kurie su 
mumis sutinkate, kviečiame paduoti vienas kitam ranką 
iš atviros širdies, kad susispietę apie ,Ateitį’ galėtumėm 
tuojau pradėti vykdyti mūsų idealus gyveniman” 
(Ateitis, 1911, vasaris, Nr. 1).

Išlikimo paslaptis tad ir glūdi bendraminčių 
susispietime. Nesistebime, kad apie tai kalba ir Šv. 
Tėvas pokalbiuose su jaunimu. Jis su viltimi žvelgia į 

ateitį, kai susitinka su jaunimu. Juose jis regi sveiką 
nusiteikimą ir dosnią širdį. Jaunieji su nerimu žvelgia 
į tokią civilizaciją, kurioje apstu palaidumo, 
vartotojiškos dvasios ir nelygybės. Popiežius užgiria 
jaunųjų susibūrimus, kuriuose jie susikaupia ir maldoj 
semiasi drąsos naujiems žygiams prieš gyvenimą 
ardančias sroves.

Švęsdami krikščionybės jubiliejų, mąstome ir apie 
ateitininkiją. Vis pilniau suvokdama laiko ženklus, ji 
iš naujo išgyvena savąjį šūkį. Tokį kūrybos kelią 
pasirinkdama, ateitininkija, Prano Dovydaičio 
kvietimu, pirmiausia „susispiečia krūvon” savo didžiojo 
idealo vykdymui. Tokie susibūrimai toliau bus ir in
dividualiems kūrėjams reikšmingi. Apie tai rašo 
Kęstutis Keblys: „Suteikti jaukius namus saviems 
kultūrininkams — kūrėjams, parodant gilų dėmesį jų 
darbams, sutelkti kūrybingą atmosferą savo sąjungose, 
kad jose padėtume išaugti sekančios kartos Maceinoms, 
Bradūnams ir Girniams” (Ateitininkų keliu, red. St. 
Barzdukas).

Mūsų ateitis bus tokia, kokią kursime — pavieniai 
ir visi kartu. Dabar stovime prieš tokį klausimą: kai, 
atšventę krikščionybės jubiliejų, žengsime į ateitį, ar 
savo užmojuose prilygsime pirmųjų ateitininkų 
užsidegimui ir drąsai?

Kultūros kūrėjai ir mes
Ingrida Bublienė

Ateitininkų sąjūdžio kūrėjams rūpėjo tautos 
atgimimas, krikščioniškosios kultūros vystymas ir 
katalikų inteligentijos ugdymas. Dar ir šiandien 
išblaškyti po visą laisvąjį pasaulį mažos tautos maža 
saujelė gyvename tuo rūpesčiu ir kartu su didele viltimi 
žvelgiame ateitin. Filosofas Antanas Maceina yra 
pasakęs, kad į ateitininkų organizaciją ateina žmonės 
vedami ne kurio nors intereso, bet gyvosios religinės 
dvasios, kad čia sustiprėtų, pasiruoštų ir pradėtų 
vykdyti didžiuosius apaštalavimo uždavinius. Šiandie 
uždavinių tikrai nestinga. Su mūsų pasirinktuoju šūkiu 
einant per gyvenimą, jie nėra lengvi. Negalime 
pasitenkinti vien tik, kad tikim Dievą, bet mūsų šūkis 
reikalauja tai parodyti gyvenimu. Svarbu būti 
apsišarvavusiais aiškiais principais, nešant gėrį 
gyveniman. Prieš keletą metų Dainavos jaunimo 
stovykloje buvęs Ateitininkų federacijos vadas dr. Petras 
Kisielius kalbėjo: „Mes stovime šiandien trijuose 
kūrybinės kovos frontuose: religiniame, kad 
laimėtumėm pasaulį Kristui, tautiniame, kad 
laimėtumėm savo tėvynei laisvę ir asmeniniame, kad 
laimėtumėm save pačius kaip pilnutinę lietuvišką 
asmenybę”

Būdami apimti vidinio nerimo, paskendę kas
dieniniuose darbuose, susirūpinę savo profesijoms, kar
tais tikrai jaučiamės esą bejėgiai ką nors pakeisti, 
dažnai be nuotaikos ar net be vilties. Ir klausiame, kur 
gi mes stovime anksčiau minėtuose frontuose, ar žinome, 
kur einame, ar atliekame savo pasirinktojo šūkio 
uždavinius, ar gyvenimas ir darbai liudija mūsų siekimų 
nuoširdumą. Jėzuitas John Haughey savo knygoje 
„Should Anyone Say Forever” aiškina, kad žmogus 
atras savo prasmę, kai jis save apibudins ne tuo, ką jis 
turi, ar tuo, ko tikisi turėti, bet kas jis yra. Esame 
ateitininkai. Mūsų kelrodis — priimtieji penki principai, 
kurie atidaro plačius veiklos laukus. Kultūrinėje veiklo
je ateitininkų pareigos išplaukia iš inteligentiškumo 
principo. Turėtumėm būti šviesuoliais, kelti kultūrinį 
lygį. Spaudoje vis dažniau užtinkame kalbant apie 
rūpestį mūsų kultūros ateitim išeivijoje, bendrai apie 
kultūrinių reikalų padėtį, apie tai, kas daroma tame 
kultūriniame lygyje nesustingti ir kas darytina jį 
patobulinti ir kultūrinėmis naujomis vertybėmis pratur
tinti mūsų veiklą. Ir, anot dr. Juozo Girniaus, stovime 
prieš didelį uždavinį — „nesunykti trąša svetimuosiuose, 
o išsiskleisti pasaulyje Lietuvos žiedu, kuriant dvasinės
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erdvės Lietuvą”. Kiekvienas ateitininkas, išvystydamas 
savo talentus, gali prisidėti ir prie kultūrinių vertybių 
puoselėjimo. Kun. Gediminas Kijauskas, S. J. savu laiku 
yra rašęs, kad rūpestis išlikti gyvais kultūriniai, mus 
verčia sielotis žmogišku šviesumu, gaivinančiu mūsų 
dvasią, žadinančiu kilti į tiesą, gėrį ir grožį, į patį Dievą.

Drąsiai galime teigti, kad kultūra yra dvasios tur
tas, kurio niekas iš mūsų negali atimti. Puoselėdami 
savo kultūrą ir remdami mūsų kūrėją bei jo darbus, 
stipriname tuo pačiu ir tautinę mintį, laisvės idealą, per
duodami visa tai ateinančioms kartoms, kurios tęs 
pradėtus užmojus savajai kultūrai. Žinome, kad mūsų 
gyvenamojo krašto aplinka nevisuomet palanki kultūros 
kūrybai bei jos apraiškoms, šiandie reikia vidinio noro, 
stiprios valios ir didelių pastangų, kad neliktumėm tik 
nuošalyje besižvalgančaisiais. Ateitininkai savo studijų 
dienose, stovyklose, kongresuose šiuos klausimus turėtų 
dar giliau diskutuoti, ieškoti konkretesnių kelių ir 
priemonių sudarant sąlygas naujoms idėjoms vystytis, 
kad kūrėjas vis turėtų auditoriją, kad jo darbai nebūtų 
kuriami tik archyvams.

Ir savo tarpe turime įvairių sričių kūrėjų, 
džiaugiamės išleidžiamomis knygomis, muzikos 
kūriniais, daile, gausia periodine spauda ir t.t. Mūsų 
kultūriniai uždaviniai turėtų būti mūsų gyvenimo dalis.

Vatikano audiencijų salėje 1987 birželio 27, minint 
Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakti, Popiežius Jonas 
Paulius II sveikinasi su Ingrida Bubliene, JAV LB 
kultūros tarybos pirmininke (dešinėje) ir Liuda Rugie- 
niene, LB krašto valdybos sekretore. Toliau matyti Algis 
Rugienius, LB tarybos prezidiumo pirmininkas-

Lietuvybė — žmogaus dvasinių polėkių gražus derinys, 
kuriame atsispindi tautos būdas, jos sąmonė ir valia, 
svarbiausia — mūsų tautinio idealizmo gražiausia 
kūrybos apraiška. Jos sąrangoje turi įtilpti ir mūsų 
tautos didžiosiosios tragedijos sprendimas — laisvė 
tautai ir nepriklausomybė kraštui. Tėvynės tauta seka 
išeivijos žingsnius, juos vertina, džiaugiasi kūrėjais ir 
darbuotojais. Todėl svarbu neužleisti šios kultūrinės dir
vos purenimo. Tautiškumas nėra beržų laukas; jų yra 
visame pasaulyje. Tautiškumas yra priklausomumo 
jausmas ir meilė. Jei karta iš kartos jaus tą meilę, 
susidarys ryšys tarp kūrėjo ir jo kūrybos vartotojo. 
Juozas Girnius yra pasakęs, kad tautinė vienybė 
neįmanoma be kultūrinės vienybės. Kurdama savo 
kultūrą, tauta vykdo ir savo pašaukimą. Ateitininkai 
turėtų būti tokiais vykdytojais, kad vis gyventumėm tuo 
amžinu pavasariu ir kasdienine tikrove. Kiekviena 
diena teliudija mūsų nuoširdžias intencijas ir darbus.
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CLEVELANDO 
ATEITININKIJA Vacys Rociūnas

1985 metais ateitininkija šventė 
savo deimantinę amžiaus sukaktį. 
Kukliai ir gan nedrąsiai pradėtoji 
skelbti idėja — Visa atnaujinti 
Kristuje — lietuvių tarpe neliko 
balsu tyruose šaukiančiu ar ne
vaisingu grūdu nukritusiu pakely, 
bet atrado gan derlingą dirvą lie
tuvių besimokinančioje jau
nuomenėje ir jau mokslus baigusioje 
inteligentijoje dar prieš Nepri
klausomybės aušrą. Per turmpus 22 
nepriklausomo gyvenimo metus 
Lietuvoje, ateitininkai įsitvirtino 
beveik visose Lietuvos gyvenimo 
srityse. Ši idėja nenuslopinta ir 
dabartiniame komunistinio režimo 
mindžiojamame krašte. Ji kartu su 
antrojo pasaulinio karo lietuviais 
tremtiniais perkelta į paskirus Euro
pos kraštus: Vokietiją, Angliją, Ita
liją, Prancūziją, Šveicariją, Austriją, 
o vėliau ir į Šiaurės ir Pietų Ameri
kos bei Australijos kontinentus.

Gilios minties ir prasmės šūkis ne
buvo vien tiktai religinės minties 
puoselėtojas, bet ir stipria skati
namąja priežastimi lietuviui tapti 
pilnutiniu lietuvių tautos sūnumi ir 
dukra su savo tvirtais tautiniais, 
kultūriniais, politiniais ir socia
liniais įsipareigojimais. Ateitininkai 

tai vaizdžiai įrodė Nepri
klausomybės kovų metais, stodami 
savanoriais į kariuomenę, kurdami 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą 
ir pasipriešinime okupacijų laiko 
trukmėje, laisvės kovų, parti
zaniniame herojizme ir dabarties 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
siekimuose bei išeivijos tautos išli
kimo pastangose.

Ateitininkija išblaškyta po visą pa
saulį. Jos nedidelė dalis buvo 
atblokšta ir į Cleveland, Ohio, be
veik 4.5 tūkstančių mylių nuo Lie
tuvos. Ir ji beveik po 40 metų čia dar 
gyva tarp įvairių tautų, religijų, ra
sių ir kultūrų. Ji čia tokia mažutė 
šiame tautų tirpdymo katile.

Ir tikrai reikia laikyti stebuklu, 
kad po tiek metų ateitininkijos gre
tos nesubyrėjo, neišsivaikščiojome 
kiekvienas sau, kaip yra atsitikę su 
ne vienu mūsų tautos sambūriu.

Pirmieji žingsniai

Ar anksčiau Clevelande yra buvę 
ateitininkų ir kiek, neteko susekti. 
Žinoma tiktai, kad pavienių as
menų, kaip kun. dr. K. Širvaitis, jau 
buvo įsikūrę Clevelande dar prieš 
didįjį lietuvių išeivių antplūdį 

1949-52 metais. Skaičiuojama, kad 
išvietintųjų asmenų imigracijoje 
Clevelandas gavo apie 3,000 lie
tuvių. Naujieji ateiviai čia atrado 
daugiau negu antrą tiek senosios 
imigracijos lietuvių su savo dviem 
parapijomis, daugybe organizacijų, 
bankų, smulkių prekybos is gamy
bos įmonių, daug saliūnų ir Dirvos 
laikraščiu. Vadinas, lietuviškasis 
kamienas čia buvo dar gan stiprus, 
nors rodė silpnėjimo, o kai kur ir 
merdėjimo ženklų.

1949 metai buvo aktyviausi lie
tuvių organizacijų atsikūrimo metai. 
Sakau, „atsikūrimo”, nes tais me
tais buvo atgaivintos beveik visos 
nepriklausomos Lietuvos organi
zacijos ir draugijos. Labai mažas 
skaičius naujų ateivių jungėsi į jau 
egzistuojančias lietuvių draugijas, 
kaip Lietuvos vyčius, Aušros Vartų, 
Rožančiaus ir kt.

Dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai 
savo bute 1949 metų pradžioje susi
šaukė jau tada keletą čia įsikūrusių 
ateitininkų sendraugių pasitarti dėl 
ateitininkų veiklos atgaivinimo 
Clevelande. 1949 rugpiūčio 14 d. bu
vo sušauktas ateitininkų sendraugių 
ir studentų susirinkimas šv. Jurgio 
parapijos mokyklos klasėje ir nu-
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tarta steigti Ateities klubą. Čia 
išrinkta ir pirmoji valdyba: pirm. Ig
nas Malinauskas (Malėnas), sekr. 
Vaclovas Rocevičius (Rociūnas), ir 
ižd. Balys Graužinis. Dalyvavo 38 
nariai. Siame susirinkime buvo pri
imtas ir pasirašytas steigimo aktas, 
kuris nusakė Ateities klubo darbų 
apimtį ir kryptį: (1) Ateities Klubas 
ryžtasi raštu, žodžiu ir darbu ak
tyviai ginti Lietuvos reikalus; (2) 
Populiarinti ir propaguoti lietuvišką 
kultūrą bei savitus mūsų tautos 
charakterio bruožus, pasinaudojant 
spauda, gyvu žodžiu ir vykusia 
asmenine laikysena; (3) Spiestis į 
darbą lietuviškose parapijose, kaip 
krikščionybės ir lietuvybės židinius; 
(4) Aktyvia socialine veikla ugdyti 
lietuvių tarpe krikščioniškąjį soli
darumą, siekiant bendradarbiavimo 
visų lietuviškos kilmės ir orientacijų 
asmenų tarpe; (5) Auklėti jaunimą 
religingumo ir tėvynės meilės 
dvasioje ir (6) Gimtosios kalbos, 
religinių ir tautinių tradicijų ir lie
tuviškos sąmonės išlaikymui orga
nizuoti paskaitas, meninius paren
gimus, kursus ir visomis išgalėmis 
remti lietuvišką spaudą.

Čia pat susirinkimas įpareigojo V. 
Rocevičių rūpintis spauda ir infor
macija, dr. A. Damušį, kun. dr. K. 
Širvaitį ir Danutę Nasvytytę — jau
nimo suorganizavimu, o litua
nistinės mokyklos reikalai pavesti 
Baliui Graužimui.

Pirmoji Ateitininkų Federacijos valdyba JAV-se, 
Clevelande: Stasys Barzdukas, dr. Adolfas Damušis-AF 
vadas, Simonas Laniauskas, Vacys Rociūnas (Rocevičius) 
ir Pranas Joga.

Organizuojama lituanistinė mokykla

Iš šv. Jurgio parapijinės mokyklos 
lietuvių kalba buvo išstumta 1930 
metais. Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija tuo metu mokyk
los dar neturėjo. Ateitininkai pa
siryžo grąžinti lietuvių kalbą į para
pijos mokyklą ar organizuoti atskirą 
lietuvišką mokyklą. Kleb. kun. V. 
Vilkutaitis tokius užsimojimus su
tiko labai nepalankiai ir tuo reikalu 
nenorėjo leistis į jokias kalbas. Ne
gavus klebono pritarimo, dr. A. Da- 
mušio, I. Malinausko ir B. Graužinio 
iniciatyva byla-skundas atsidūrė 
vyskupijoje. Gavus leidimą iš vysku
pijos, 1949 spalio mėnesį lietuvių 
kalba grąžinta į parapijos mokyklą. 
Ateities klubas įsteigė lituanistinę 
mokyklą, kuri pradžioje veikė regu
liariųjų pamokų pertraukų metu, 
vėliau parapijos salėje, dar po kiek 
laiko po reguliariųjų šv. Jurgio 
mokyklos pamokų, o 1951-52 metais, 
vyresniesiems mokiniams pamokos 
vyko Cleveland Norwood viešosios 

Clevelando ateitininkai agapės metu šv. Jurgio parapi
jos salėje prieš beveik šimtmečio ketvirti.

bibliotekos patalpose, o nuo 1957-58 
m. vyko šv. Jurgio mokykloje šešta
dieniais ir taip tęsėsi iki pat mokyk
los uždarymo 1977 m.

Įsteigtoji mokykla pirmais mokslo 
metais turėjo 64 mokinius su 13 čia 
gimusių vaikų. Pirmieji mokytojai: 
B. Graužinis, vedėjas, kun. dr. K. 
Širvaitis, Zigmas Jankus, Ignas 
Malinauskas ir Jadvyga Damušienė.

Suorganizavus vidurinių mokyklų 
(High school) mokiniams lietuvių 
kalbos, literatūros, istorijos ir geo
grafijos kursą, buvo pakviesti dėsty
tojai: A. Augustinavičienė, P. Bal
čiūnas, St. Barzdukas, J. Staniškis 
ir S. Laniauskas. Ateities klubas 
perėmė ir prie parapijos buvusį lie
tuvių kalba knygynėlį. 1952 m. V. 
Rocevičius atidarė Spaudos kioską 
parapijos salėje. Jis iš pradžios aprū
pindavo ir lituanistinę mokyklą 
vadovėliais.

Iki 1956 m. Ateities klubas buvo 
mokyklos laikytojas. Nors tada 
mokytojams algų ir nemokėjo, bet 
vis tiek susidarydavo įvairių išlaidų,

V. Pliodžinsko nuotr.
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Studentų ateitininkų suvažiavimo dalyviai Clevelande 1953 metais

kurias turėdavo padengti Ateities 
klubas. Klubas metams skirdavo po 
$150 ar daugiau mokyklai. Klubui 
į pagalbą vėliau atėjo tėvų 
komitetas.

1952 birželio 8 d. mokykla pava
dinta Lituanistine vyskupo Motie
jaus Valančiaus mokykla ir pašven
tinta vėliava, kurios kūmai buvo 
J. Kunevičienė ir St. Barzdukas.

Nuo 1956 m. Ateities klubo val
dyba, Lietuvių Bendruomenės apy
linkė ir tėvų komitetas kartu pra
dėjo skirti mokyklos vedėjus.

Nuo mokyklos įsteigimo iki 
1952-53 mokslo metų mokinių skai
čius pakilo iki 270. 1957 m. pradėjo 
veikti Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos lituanistinė mokykla, pasi
vadinusi šv. Kazimiero vardu. Dalis 
Valančiaus mokyklos mokinių persi
kėlė j naujai suorganizuotą 
mokyklą. Valančiaus mokyklos 
išlaikymas perėjo tėvų komiteto ir 
LB atsakomybėn. Ateities klubas vis 
tiek paskirdavo savo metines duo
kles šiai mokyklai.

Valančiaus mokyklos vedėjais per 
28 metus buvo šie ateitininkai: B. 
Graužinis (1949-50), St. Barzdukas 
(1950-51), A. Tamulionis (1951-53 ir 
1956-57), P. Balčiūnas (1953-54), J. 

Žilionis (1954-56 ir 1957-58), A. Gai- 
liušis (1960-61), Pr. Joga (1966-67 ir 
1971-72), V. Palūnas (1972-73 ir 
1973-74).

Tėvų komitetai yra pirmininkavę: 
P. Stravinskas, A. Garka, B. Grau
žinis, H. Idzelis, J. Damušis, V. Pa
lūnas ir V. Pociūnas.

Šv. Kazimiero lituanistinėj 
mokykloj vedėjai buvo J. Dobro
volskis (1957-59), E. Vodopalienė 
(1960-62), J. Žilionis (1962-65), A. 
Tamulionis (1965-69), P. Balčiūnas 
(1969-71), V. Augulytė-Bučmienė 
(1975-82), J. Vyšnionis (1982-84), S. 
Stasienė (1984-87).

Šie ateitininkai yra buvę šv. Kazi
miero mokyklos tėvų komiteto pir
mininkai: V. Brizgys, Pr. Razgaitis, 
S. Laniauskas, D. Staniškis.

Spaudos baruose

Vida Augulytė-Bučmienė parašė 
šiuos vadovėlius lituanistinėm 
mokyklom: Galvosūkiai (1974), Lie
tuvių kalbos gryninimo ir turtinimo 
pratimai (1975), 100 žaidimų dide
liems ir mažiems (su J. Plaču, 1976), 
Lietuvių literatūra 5 (kartu su J. 
Masilioniu, 1978), Lietuvių literatūra 
8 (su J. Masilioniu ir R. Černium, 

1977), Lietuvių kalbos pratimai 7 
skyriui (1977). V. Bučmienė lit
uanistinėje mokykloje išdirbo 12 me
tų. Dažna mokytojų savaitės Dai
navoje lektorė. Nuo 1982 metų vado
vauja Neakyvaizdinei lituanistinei 
mokyklai, kurią korespondentiniu 
būdu lanko apie 20 mokinių.

Stasys Barzdukas daug rašė kul
tūros, švietimo, Lietuvių Bend
ruomenės klausimais Drauge, Dar
bininke, Aiduose, Pasaulio Lietuvyje, 
Dirvoje, Į Laisvę, Lietuvių Dienose ir 
kitoje mūsų periodikoje. Redagavo 
Pasaulio Lietuvi nuo 1963 iki 1975 
metų. 1950 m. Lietuvių Temtinių 
bendruomenė išspausdino prof. dr. 
Pr. Skardžiaus, St. Barzduko ir J. M. 
Laurinaičio Lietuvių kalbos vadovą 
(606 psl.), parengė ir redagavo Jau
nimo kalendorių (1966), parašė Lie
tuvis savo tautoje, valstybėje ir bend
ruomenėje (1973). Kartu su dr. A. 
Klimu paruošė Lietuvių kalbos 
žodyną mokyklai ir namams (1974), 
redagavo Ateitininkų keliu (1977).

Dalia Staniškienė, Laiškai lie
tuviams, Draugo, Ateities bendra
darbė, rašanti eilėraščius bei straips
nius aktualiomis lietuviams dabar
ties problemomis. Laimėjo kelis 
Laiškai lietuviams skelbtus straips
nių konkursus.

Algirdas J. Kasulaitis yra re
dagavęs Amerikos lietuvi Pitt- 
sburghe, PA, Jaunimo žygius Cleve
lande, rašęs Tėvynės sarge, Drauge, 
Naujienose, Tėviškės Žiburiuose, 
Darbininke. Nuo 1984 m. redaguoja 
Tėvynės sargą — Krikščionių demo
kratų organą, išęinantį trys kartus 
per metus. Leidžia Popiežiaus Leono 
XIII literatūrinis fondas. Parašė 
Lithuanian Christian Democracy 
(1976), 244 psl., išleido LKDS. Kol 
sveikata leido, dažnai būdavo kvie
čiamas paskaitoms, pranešimams, 
simpoziumams.

Kun. Gediminas Kijauskas, 
S. J., prieš tapdamas Dievo Motinos 
parapijos klebonu 1974 m., daug
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rašė Laiškai lietuviams, Drauge, 
Darbininke, Ateityje ir kitoje perio
dikoje religiniais, jaunimo auklėjimo 
ir kultūriniais klausimais. Nuo 1978 
m. redaguoja Mūsų žingsnius, sa
vaitines lietuvių žinias, kurias leid
žia Dievo Motinos parapija 
Clevelande.

Ingrida Bublienė, jau septintus 
metus pirmininkaujanti Amerikos 
LB Kultūros tarybai, rašo Dirvoje, 
Drauge, Pasaulio lietuvyje ne tik kul
tūriniais klausimais, bet dažnai pa
teikia ir lietuviškojo gyvenimo 
apžvalgų. Jos plačios skalės veikloje 
puikiai įjungiamas ir lietuvių atsto
vavimas amerikiečių visuomenėje.

Pranas Joga redagavo Studentų 
gaires (1953-54 su Liūtu Grinium. 
1954-55 vyriausias redaktorius), 

1955-56 JAV Studentų sąjungos 
pirmininkas.

Vacys Rociūnas per 38 metus yra 
nuolatinis Draugo bendradarbis, 
Clevelando žinių reporteris, Mūsų 
žingsnių bendradarbis. Rašęs Lie
tuvių dienose, Darbininke, Dirvoje, 
Tėviškės žiburiuose, Į Laisvę ir kitoje 
spaudoje. Lietuvių enciklopedijos 
bendradarbis. 1980-85 m. redagavo 
Į Laisvę, politikos žurnalą, išeinantį 
tris kartus per metus. Leidžia Lie
tuvių Fronto bičiuliai. Yra išspaus
dinti šie parašyti-redaguoti leidiniai: 
1918-1968 Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 50 metų su
kaktis (su K. S. Karpium), Tėvynės 
garsai (1969), LSK Žaibas (1970), 
Dainava 1955-75 (1975), Clevelando 
lietuvių namai (su J. Stempužiu, 
1978), Ateitininkų IX kongresas 

(1977), Alfonsas Mikulskis — 50 — 
Čiurlionio ansamblis — 40 (su J. 
Stempužiu, 1980), Dainava 25 (1981), 
Draugo romano premijos šventė 
(1982), II Pasaulio lietuvių dienų 
kultūrinių renginių redaktorius, 
(1983), Išeivijos lietuvių sportas 
(1986) knygoje kartu su Algirdu 
Bielskumi parašė Clevelando sporto 
klubo Žaibo apžvalgą, parašė Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos stu
diją (1985).

Stefanija Stasienė dažnai rašo 
kulinarijos, švietimo, auklėjimo ir 
religiniais klausimais Moteryje, 
Drauge, Dirvoje, Švietimo gairės ir 
kitur. 1980-86 m. redagavo du kar
tus per metus išeinantį žurnalą Švie
timo gaires. Leidžia LB Švietimo 
taryba.

1953 m. Clevelando studentai ateitininkai: pirmoje 
eilėje—Jonas Vyšnioms, Nijolė Vedegytė-Palubinskienė, 
Aušra Barzdukaitė-Babickienė, Aldona Valaity- 
tė-Kamantienė, Algis Kijauskas. Antroje eilėje Nijolė Bal

čiūnaitė-Maželienė, Nijolė Ambrazaitė-Ungethuen, Da
na Gelgotaitė-Čipkienė, Dalia Bartkutė-Puškorienė, Vi
da Kasperavičiūtė-Tallat Kelpšienė, Ona Grigonytė ir Da
lia Prikockytė-Staniškienė.
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Danguolė Marija Tamulionytė, 
prancūzų literatūros daktarė, parašė 
vadovėlį lietuviškai nekalbantiems 
Lietuviais norime ir būt ir specialią 
pratimų knygą tam vadovėliui 
(1980). Išleido L.B. Švietimo taryba.

Spaudoje laikas nuo laiko pasirodo 
Vinco Akelaičio, Nijolės Balčiū
nienės, Povilo Skardžio, Dr. Augus
tino Idzelio straipsniai. Dail. Nijolė 
Palubinskienė yra surengusi indivi
dualių ir apie 80 bendrų parodų, 
iliustravusi knygų ir nupiešusi kny
gų viršelių. Dail. Rimas Laniauskas, 
kuris taip pat yra turėjęs indivi
dualinių ir grupinių parodų, ir Te
resė Idzelytė-Beržinskienė yra Atei
ties klubo nariai.

Ateitininkų kongresas

1977 rugsėjo 14 dienomis įvyko IX 
ateitininkų kongresas Clevelande. 
Jam surengti buvo sudarytas specia
lus komitetas iš at-kų sendraugių ir 
studentų. Komitetui pirmininkavo 
kun. Gediminas Kijauskas, S. J. Kiti 
nariai: S. Laniauskas, R. Bublys, N. 
Balčiūnienė, N. Palubinskienė, St. 
Barzdukas, O. Žilinskienė, dr. E. Šil- 
galis, Ž. Kliorytė, N. Lenkauskaitė, 
D. Sirgėdienė, R. Cyvaitė, Z. Kripa- 
vičiūtė, B. Skrinskienė, V. Rociūnas, 
V. Kliorys, P. Kliorys, R. Bridžius, 
V. Sirgėdas, T. Palubinskas, D. Sta- 
niškis, P. Razgaitis, K. Civinskas, A. 
Garka, A. Kasulaitis.

Kongreso šūkis: „Liudyti Kristų ir 
savąją tautą”. Konferencijos vyko 
Dievo Motinos parapijos salėje ir 
Bond Court viešbutyje miesto centre. 
Susipažinimo vakaras — Lietuvių 
namuose. Pastatyta Algirdo Lands
bergio drama „Šventasis narvas”, 
režisavo Darius Lapinskas. Užbai
giamos šv. Mišios buvo Bond Court 
didžiojoje salėje (šv. Jono katedra 
buvo remontuojama). Koncelebravo 
vyskupai: Charles Salatka, V. Briz- 
gys ir A. Deksnys ir 16 kunigų. Gie
dojo Čiurlionio ansamblis, dir. A. Mi
kulskio. Dalyvavo per 1200 lietuvių, 
Cleveland© meras R. Perk, miesto 
tarybos nariai ir kiti. Banketas, 
kuriame dalyvavo 700 svečių, vyko

Švenčiant Ateitininkijos 50 metų sukaktį iškilmingos 
akademijos garbės prezidiumas: skautų atstovė dr. Nelė 
Juškėnienė, LB apylinkės pirm. Jonas Virbalis, 
Lituanistinės vysk. Valančiaus mokyklos vedėjas Pranas 

Karalius, A-kų Federacijos vadas prof. Simas Sužiedėlis, 
dr. Adolfas Darnusis, dr. Kazys Pakštas, kan Feliksas 
Kapočius, kun. Petras Dziegoraitis.
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Pakrovos ukrainiečių katalikų cen
tro salėje, Parmoję. Programa atliko 
ateit, mergaičių ansamblis Nerija, 
vadovaujama Ritos Čyvaitės.

Dainavos stovyklos globos komitetas

ALRK Federacijos stovyklos orga
nizavime ir jos išlaikyme nemažai 
yra prisidėję Clevelando ateitinin
kai. Jų suorganizuotas Globos komi
tetas Dainavos kūrimosi pirmajame 
dešimtmetyje veikė įvairiausiais 
būdais: parengimai, loterijos, rink
liavos, koncertai, parodos. Per 
$35,000 įnešta stovyklos kason. De
šimt metų pirmininkavo S. Laniaus- 
kas komitetui, kurį sudarė: V. Palū- 
nas, V. Rociūnas, J. Pikturna, S. Sta- 
sienė. Be to ilgesnį ar trumpesnį 
laiką komitete dirbo kun. P. Dzego- 
raitis, VI. Čyvas, P. Kliorys, J. Puš- 
korius, M. Mikonienė, O. Ralienė.

Prieš keturis metus sudarytas nau
jas Globos komitetas. Vienerius me
tus pirmininkavo Vytas Sirgėdas, o 
jam su darboviete išsikėlus į North 
Caroliną, dabar pirmininkauja dr. 
Marius Laniauskas. Komitetą su
daro: A. Sušinskas, jr., R. Šilgalienė, 
A. Zorskienė, N. Balčiūnienė, dr. V. 
Aukštuolienė, V. Palūnas, V. Čyvas 
ir V. Rociūnas. Komitetas pravedė 

dvi loterijas, kurios stovyklon iždan 
įnešė arti $7,000. Du sėkmingi ren
giniai (vaidinimas ir koncertas), 
davė $8,000 dol. gryno pelno.

Ateitininkų Federacijos valdyba

Ateitininkų Federacijos vadas nuo 
1946 iki 1952 metų buvo dr. Adolfas 
Damušis. Apsigyvenęs Clevelande, 

Ilgus metus Clevelando moksleiviai Kalėdų laikotarpy 
lankė lietuvių namus giedodami kalėdines giesmes: 
Danutė Sušinskaitė, Daina Cepulytė ir Andrius Alšėnas.

jis sudarė Federacijos valdybą iš S. 
Laniausko, P. Jogos, St. Barzduko ir 
V. Rociūno. Išrinkus Federacijos 
vadu dr, J Pikūną Detroite,, ten su
daryta ir nauja valdyba. Federacijos 
tarybos pirmininkais yra buvę dr. A. 
Damušis, St. Barzdukas ir kun. G. 
Kijauskas, S. J. Nijolė Balčiūnienė 
yra dabartinės tarybos narė.

Lina Palubinskaitė, dabartinė moksleivių globėja, 
pradeda ruošti plakatų su Dainiu Barzduku.

Mūsų mirusieji

A. Alkaitienė, A. Alkaitis, S. Ake- 
laitienė, R. Balytė, St. ir A. Barz- 
dukai, dr. A. Bridžius, I. Damušytė, 
kun. P. Dzegoraitis, J. Dobrovolskis, 
prof. J. Graurogkas, I. Malėnas, S. 
Laniauskas, J. Staniškis, J. Piktur
na, P. Titas, M. Prikockienė, dr. J. 
Balčiūnas, J. Širvaitis, kun. J. Gri
gonis, P. Ambrazas, V. Tamulionie- 
nė, A. Orintienė, J. Šamatauskas, 
kun. R. Kasponis, dr. Pr. Jucaitis, A. 
Tamulionis, kun. dr. K. Širvaitis.

Ateities klubas

Per 38 metus Clevelando ateitinin- 
kija nepasiliko nuošaliai stovintis 
vienetas Clevelando lietuviško gy
venimo įvykiuose. O tų įvykių ir
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veiklos buvo nemaža, nes ir pati 
Clevelando lietuviškoji oazė buvo ir 
dar tebėra viena iš judriausių šiame 
krašte.

Perskaičius daugiau kaip pusket
virto dešimtmečio Ateities klubo 
kruopščiai surašytus protokolus 
knygose ir pačiam asmeniškai dau
giau ar mažiau dalyvavus šios veik
los eigoje, pajunti nekuklų pasidi
džiavimą. Atlikti darbai kartais 
kelia nuostabą. Ateitininkai tikrai 
nesnaudė. Esamomis sąlygomis 
padaryta nemaža, nors aišku, toli 
gražu nepasiekta to, ko ateitininkai 
ir kiti tikėjosi.

Visų darbų čia išvardinti neįma
noma, nors, tai padarius, susidarytų 
gan įdomi, bet labai ilga mozaikinė 
lietuvių išeivijos dalies istorija. 
Pasitenkinsime daugiau ar mažiau 
sausais, stambesniais ir, gaila, ne 
visais faktais ir skaičiais, kurie šiek 
tiek pailiustruos nueitą kelią.

Einame i Dievo Motinos šventovę ateitininkų šeimos šventėje 1986 m.

VI. Bacevičiaus nuotr.

Valdybų pirmininkai

Neišvardinant visų valdybos na
rių, suminėti bent jų pirmininkai 
chronologine tvarka: I. Malinaus- 
kas-Malėnas, dr. L. Bajorūnas, B. 
Brizgys, S. Laniauskas, J. Žilionis, 
J. Staniškis, B. Graužinis, A. Gai- 
liušis, VI. Cyvas, Pr. Razgaitis, A. 
Garka, P. Skardis, A. Aidis, J. 
Mikonis, P. Titas, S. Laniauskas, A. 
Garka, A. Širvaitis, V. Akelaitis, J. 
Vyšnioms, D. Staniškis, VI. Palu
binskas, K. Vaičeliūnienė, P. Skar
dis, R. Bridžius, J. Gyvas, R. Brid
žius, V. Leparskas, K. Vaičeliūnienė, 
D. Staniškienė, V. Akelaitis, Pr. 
Razgaitis, N. Palubinskienė. Tik ne
didelė dalis Klubo narių nėra buvę 
valdybų nariais ilgesnį ar trumpesnį 
laiką. Valdybos paprastai renkamos 
vieneriems metams. Šiuo metu Klu
bas turi 115 narų.

Ateitininkų Federacijos vadas Juozas Polikaitis, Ateities 
klubo pirm. Pranas Razgaitis ir Giedros korp! pirm. Rita 
Balytė 1986 m. ateitininkų šventėje neša aukas Dievo 
Motinos šventovėje.

Nuotr. VI. Bacevičiaus.

Pažymėtini parengimai

1953 m. Ateities klubas pasikvietė 
iš Chicagos Dainavos ansamblį su 
muzikine pjese „Nemunas žydi”. 
Tais pačiais metais surengtas baleto 
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šokėjų Šlepetytės ir Liepino 
koncertas.
1954 m. kartu su skautais pastatė K. 
Binkio „Atžalyną”.
1955 m. pakviestas Detroito teatras 
su V. Alanto veikalu „Sąmokslas 
prieš savuosius”. Pastatytas M. 
Venclausko „Gedimino sapnas”.
1957 m. surengtas sol. A. Stem- 
pužienės ir Čiurlionio ansamblio vy
rų choro koncertas.
1958 m. Liudo Jarošeko kvarteto 
koncertas.
1960 m. vakaras su prof. S. Sužiedė
liu, sol. D. Stankaityte ir poetu K. 
Bradūnu. A. Rūko „Vieno kiemo 
gyventojai” pastatymas.
1961 m. Detroito teatro gastrolės su 
„Raudonuoju vynu”.
1962 m. solistų D. Stankaitytės ir St. 
Baro koncertas.
1964 m. sol. A. Stempužienės ir sol.
J. Vaznelio koncertas, dail. K. 
Žoromskio meno paroda.
1965 m. sol. V. Verikaičio ir sol. D. 
Stankaitytės koncertas.

1966 m. sol. A. Brazio ir smuikinin
kės E. Kuprevičiūtės koncertas.
1967 m. Hamiltono teatro gastrolės 
su J. Griniaus „Gulbės giesmė”. B. 
Gedvilienės meno paroda.
1968 m. V. Čižauskaitės-Balčiūnie- 
nės koncertas ir Z. Nomeikos var
gonų koncertas.
1971 m. Hamiltono mergaičių cho
ras „Aidas”, vad. V. Verikaitis.
1974 m. Pianisto V. Puškoriaus 
rečitalis.
1975 m. dail. A. Galdiko meno 
paroda.
1976 m. Sol. B. Aleksaitės 
koncertas.
1977 m. studenčių ateitininkių „Ne
rijos” koncertas.
1979 m. pianistės Mildos Alkaitytės 
ir rašytojo A. Barono vakaras.
1980 m. sol. V. Verikaičio koncertas.
1981 m. sol. A. Simonaitytės-Gai- 
žiūnienės ir rašytojo A. Vaičiulaičio 
vakaras.
1982 m. New Yorko „Harmonijos” 
koncertas.

1984 m. New Yorko „Harmonijos” 
koncertas.
1985 m. Rašytojo Algirdo Landsber
gio literatūros vakaras.
1986 m. rašytojos Birutės Pūkelevi- 
čiūtės literatūros vakaras.

Truputis iš kitos veiklos

1952 m. Ateities klubo nariai Va
sario 16-tos proga suaukojo 1,026 
dol. ir persiuntė ALT’ai.
1952 m. Pastatytoje Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šventovėje atei
tininkai, sumokėdami 1000 dol., 
įrengė vitražą virš didžiojo altoriaus 
(dail. K. Varnelis).
1954 m. Suorganizuota vadinamo 
Trikampio iškyla Angoloje, kur 
dalyvavo Cleveland©, Detroito ir 
Chicagos ateitininkai.
1957 m. Prof. Stasio Šalkauskio 
minėjimas su kun. St. Ylos paskaita. 
Studentų ateitininkų konferencija.
1960 m. Ateitininkų šeimos šventės 
metu buvo Šventoji valanda, istoriko

1986 m. Ateitininkų šeimos šventėje jaunimas atlieka programą.

VI. Bacevičiaus nuotr.
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dr. A. Šapokos paskaita ir Klubo 
vėliavos pašventinimas. Vėliavos 
kūmai: S. Sužiedėlis ir dr. V. 
Adomavičienė.
1960 m. Talentų vakaras. Prel. M. 
Krupavičiaus 75 m. amžiaus sukak
ties minėjimas.
1961 m. Prof. dr. K. Pakšto ir prof. 
Z. Ivinskio minėjimas. Tais metais 
Ateities klubo nariai sudėjo 500 dol. 
Vasario 16-tosios proga. Iš viso 
Clevelande tais metais ALTai buvo 
surinkta 1,500 dol.
1962 m. Su paskaitomis buvo pak
viesti dr. J. Girnius ir dr. V. 
Vygantas.
1964 m. Įtaisyta tautinė vėliava šv. 
Jurgio bažnyčioje. Ateitininkų 
moksleivių, jaunučių globėjų ir 
kapelionų konferencija. Kun. Br. Lu
binas iš Vokietijos kalbėjo apie 
Europos lietuvius.
1968 m. Ateities klubas iškėlė 
senelių namų klausimą.
1972 m. Ateitininkų sendraugių 
suvažiavimas. Ateitininkai prisidėjo 
prie Clevelando lietuvių įsikūrimo 
šimtmečiui paminėti paminklo 
pastatymo prie Dievo Motinos 
šventovės.
1975 m. Su paskaita atvyko dr. P. 
Kisielius, Ateitininkų federacijos 
vadas. Paminėta St. Barzduko 70 
metų sukaktis. Kartu su krikš
čionimis demokratais paminėtas 
prel. M. Krupavičius.
1976 m. Dr. Vyganto paskaita.
1977 m. Prof. dr. Pr. Jucaičio 80 
metų sukakties minėjimas.
1980 m. Klebono ir kapeliono kun. 
G. Kijausko, S.J. kunigystės 20 me
tų sukaktis. Naujų metų sutikimas.
1982 m. Naujų metų sutikimas.
1983 m. Šeimos šventėje kalbėjo 
Draugo red. A. Liulevičienė.
1984 m. Paskiri nariai talkino Vil
tos Tautinių šokių šventės 
komitetui.

Ateitininkai jungėsi į bendrus šv. 
Kazimiero, Vasario 16-tosios, Kris
taus Karaliaus šventės ir kitų 
proginių minėjimų komitetus ne tik 
talka, bet ir finansine parama. 
Ateitininkai duosniai aukojo LB, 
VLIKui, ALTai, BALFui įvairiomis 

progomis. Daug klubo narių yra Lie
tuvių Fondo ir Tautos Fondo nariai. 
Klubas kasmet remia „Ateities” 
žurnalą, Dainavos stovyklą, 
sukakčių proga Grandinėlę, Kento 
universiteto lituanistinių stipendijų 
fondą ir t.t.

Narių dauguma priklauso Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos para
pijai. Čia jie talkina kavučių ruo
šimui, bingo žaidimams ir kituose 
projektuose. Šv. Jurgio parapijoje 
aktyviai veikia kaip tarybos nariai, 
padėdami sukelti lėšų parapijos 
išlaikymui.

Mūsų ateitis

Jei organizacija neturi prieauglio, 
jos dienos suskaitytos. Ateitininkų 
veiklos sąrangoje į jaunučius, 
moksleivius ir studentus kreipiamas 
didelis dėmesys, dedama didelių pas
tangų, kad Ateitininkų Federacijos 
grandinė nenutrūktų, kad iškeliau
jančius amžinybėn ar pasitraukusius 
iš ateitininkiškosios veiklos papil
dytų nauji nariai.

Jaunučių ir moksleivių veikloje 
didelių nuopelnų turi globėjos, glo
bėjai. Be tėvų kooperavimo su glo
bėjais, be kapelionų talkos, darbas 
su jaunaisiais būtų sunkiai 
pakeliamas. Ateitininkai sen
draugiai ateina su konkrečia finan
sine parama, transportacijos prie
monių parūpinimu, globėjų su
radimu. Jaunimo auklėjimu svarbi 
spauda ir stovyklos. Jas remia 
sendraugiai.

Clevelando ateitininkijos pradžioje 
sendraugiai veikė kartu su studen
tais iki 1953 m. Tais metais Ateities 
klubas turėjo 100 narių, studentų 
ateitininkų 24 ir jaunučių 30.

Jaunieji ateitininkai-jaunučiai

Pirmuosius tris jaunučių būrelius 
suorganizavo Stafanija Stasienė. 
Taip pat eilę metų su jaunučiais dir
bo E. Alšėnienė. Vėliau, 1955-57 
metais, į talką atėjo S. Idzelienė ir 
L Stankaitienė. 1958-59 m. glo- 
bėjų-vadovų pareigas perėmė Dalia 
Prikockytė-Staniškienė, Vida Kas- 

peravičiūtė ir Pr. Razgaitis. 1962 m. 
jaunučiams priklausė 60 narių. 
1968-73 m. globėja Nijolė Bal
čiūnienė. Jai talkino Jonas Vyš
nioms ir Matilda Stasaitė, Dalia 
Staniškienė, Stasė Kazlauskienė, 
Roma Žilionienė, Giedrė 
lešmantienė.

1973- 74 m. vyresniųjų jaunučių va
dovė Dalia Staniškienė. Su jaunu
čiais dirbo Daiva Bielinytė, Danutė 
Sušinskaitė, Nijolė Balčiūnienė, 
Vytenis Čyvas, Živilė Kliorytė.

1974- 76 m. vyriausioji vadovė Da
lia Staniškienė, padėjėjos Živilė 
Kliorytė, Daiva Bielinytė, Nijolė ir 
Viktutė Lenkauskaitės. Prie veiklos 
daug prisidėjo kun. L. Zaremba, S.J. 
1974-75 m. sąrašuose buvo 39 jau
nučiai iš 24 šeimų.

1976-78 globėjos Regina Idzelienė 
ir Giedrė lešmantienė.

1978-84 m. globėja Aldona Zors- 
kienė su vadovais-talkininkais: Gie
dre lešmantiene, Rena Vyšnionyte, 
Regina Šilgaliene, Zita Stungiene, 
Dariu Miciūnu, Andriu Razgaičiu, 
Živile Vaitkiene, Terese Beržins- 
kiene, Rita Kazlauskaite ir Lina 
Žiedonyte. Jaunųjų ateitininkų 
skaičius svyravo tarp 34-40. Šiuo 
metu yra 30.

Moksleiviai ateitininkai

Clevelando moksleivių ateitininkų 
kuopa buvo stiprus jaunimo lan
kančio gimnazijas vienetas. Narių 
skaičius tarp 15-25.1953 m. kuopai 
pirmininkavo Egidijus Žilionis, glo
bėjas — dr. A. Damušis. 1965 m. paš
ventinta kuopos vėliava. Kuopos glo
bėjais yra buvę: A. Kasulaitis, V. 
Palūnas, O. Žilinskienė, Pr. Raz
gaitis, L. Gailiušienė, A. Orintaitė, 
R. Staniškytė, R. Laniauskas, R. 
Bridžius, K. Sušinskas, E. Raz- 
gaitytė, S. Čyvas, N. Balčiūnienė, Z. 
Kripavičiūtė, Andrius ir Lionė Kaz
lauskai, Ona Kliorytė, A. Razgaitis.

Penkis kartus Clevelande buvo 
sudarytos Ateitininkų centro valdy
bos, kurioms pirmininkavo: A. Ka
sulaitis, V. Palūnas, R. Laniauskas, 
E. Razgaitytė ir S. Čyvas.

Moksleivių ir jaunučių stovykloms

14

16



Dainavoje ir Neringoje yra vadovavę 
šie Clevelando ateitininkai sen
draugiai, studentai ar moksleiviai: 
Zita Kripavičiūtė, Lionė ir Andrius 
Kazlauskai, Stasė Kazlauskienė, Ri
ta Kazlauskaitė, Giedrė leš- 
mantienė, Vincas Staniškis, Dalia 
Staniškienė, Paulius Staniškis, 
Nijolė, Danutė, Lidija, Ramūnas 
Balčiūnai, Vida ir Kristina 
Rociūnaitės, Rita ir Vytas Klioriai, 
Vitas Čyvas, Vida Švarcienė, Kris
tina ir Paulius Alšėnai, Sigutė ir 
Viktutė Lenkauskaitės, Nijolė Palu- 
binskienė, Regina Šilgalienė, Ma
rius Laniauskas, Rimas Laniauskas, 
Romas Bridžius, Gytis ir Danius 
Barzdukai, Aldona Zorskienė, Vita 
Aukštuolienė, Danutė ir Vitas Sirgė- 
dai, Jonas Vyšnionis, Darius Stepo
navičius, Edis Čepulis, Lina 
Žiedonytė, Saulė Bankaitytė.

1967 metais moksleivių kuopoje 
buvo 28 nariai, 1984 m. — 15 narių, 
1987 - 12.

Moksleiviai be savo ideologinio pa
žinimo studijų ir dažnai šaukiamų 
susirinkimų, dalyvaudavo Padėkos 
dienos ir Kalėdų — Naujų metų 
studijų dienose Dainavoje, kartu su 
studentais ruošė literatūros 
vakarus. Kalėdų proga surengdavo 
pensininkams vaišes su programa, 
aktyviai prisidėdavo prie Atei
tininkų šeimos šventės rengimo, lie
tuviškos spaudos platinimo, lankė 
lituanistines mokyklas ir t.t.

Studentai

Iki 1953 m. studentai ateitininkai 
veikė, kaip anksčiau minėta, kartu 
su sendraugiais. Pirmasis studentų 
ateitininkų pirmininkas Jonas Vyš- 
niauskas-Vyšnionis. Pirmininkais 
yra buvę: Vytautas Valaitis, Elena 
Razgaitytė, Pranas Joga, Vidmantas 
Prikockis, Dalia Prikockytė, 
Kristina Rociūnaitė, Zita Kri
pavičiūtė, Rūta Staniškytė.

1967 m. kuopa turėjo 25 narius.
Nors didžioji studentų dalis ir stu

dijavo Clevelando, Akrono, Kento 
universitetuose ar kolegijose, bet 
gerokas skaičius jų lankė ir kitų 
miestų universitetus. Todėl didesni

Kun. G. Kijauskas, SJpokalbyje su Nijole Balčiūniene, 
dabartine AF tarybos nare, ilgamete moksleivių globėja, 
Dainavos stovyklos rėmėjų komiteto Clevelande nare.

susirinkimai ar kokie parengimai 
buvo įmanomi padaryti žiemos, 
pavasario ar vasaros atostogų metu. 
Jie su vyr. moksleiviais yra surengę 
suvažiavimų, išvykų, vadovavę 
stovykloms, talkinę Ateitininkų 
šeimos šventėms ir padėję įvykdyti 
kitų projektų. Ruošdavo uždaras 
jaunimo rekolekcijas ir Velykų 
šokius. Kuopoje 1985 m. 14 narių.

Moksleiviai ir studentai atei
tininkai dalyvavo Grandinėlėje, 
Čiurlionio ansamblio kanklių ir 
šokių grupėje, Dievo Motinos para
pijos chore. 1983 m. Studentų centro 
valdyba Clevelande: pirm. Edis Raz
ma, nariai: Ligija Rociūnaitė, Rena 
Vyšnionytė, Danutė Balčiūnaitė, 
Rūta Staniškytė, Andrius Kaz
lauskas. Išbuvo dvi kadencijas.

Korp! Giedra

Studenčių ateitininkų korporacija 
„Giedra” buvo įsteigta Kauno 
Vytauto Didž. Univ. 1926 metais. 
Šūkis — „Į kalną, į viršūnes”. 1961 
m. šešios Clevelando ateitininkės 
Chicagoje davė giedrininkių įžodį. 
Šie metai ir laikomi Clevelando 
„Giedros” korporacijos veiklos 

pradžia. 1963 metais turėjo 14 narių.
Yra surengusios šias parodas: A. 

Kezio, R. Laniausko, G. Žumbakie- 
nės, J. Šūkio, M. Nasvyčio, V. 
Krištolaitytės, M. Gaižutienės, N. 
Palubinskienės, jaunųjų dalinininkų 
parodą, dvi madų parodas — Put- 
namo seselių naudai. Gautas pelnas 
iš parodų skiriamas lietuviškai spau
dai, lituanistiniam švietimui, Dai
navos stovyklai, religinei šalpai ir 
pan.

„Giedrai” yra vadovavusios: M. 
Mazoliauskaitė-Burdett, J. Gai- 
liušytė, L. Kasperavičiūtė-Stevens- 
son, V. Žilionytė-Leger, A. Zors
kienė, R. Kliorienė, V. Švarcienė. 
Dabartinė pirmininkė Rita Balytė. 
Šiuo metu turi 28 nares.

Sujungtomis rankomis

Eilė ateitininkų yra atidavę savo 
gerą duoklę ir bendriesiems lietuvių 
reikalams — Lietuvių Bend
ruomenei, Vyriausiam Lietuvos 
išlaisvinimo komitetui, Amerikos 
lietuvių tarybai, Bendrajam Ameri
kos lietuvių fondui, Lietuvių fondui 
bei politiniams sambūriams.

St. Barzdukas, vienas iš LB pra-
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Maironio moksleivių kuopa 1972/73 metais.

Kairėje dvasios vadas kun. Kęstutis Žemaitis, dešinėje kuopos globėjas Romas Bridžius.

dininkų JAV, yra vadovavęs Cleve- 
lando LB apylinkei, Ohio apygardai, 
LB Krašto valdybai, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei, kuri jį išrinko 
garbės pirmininku. Clevelando apy
linkei yra vadovavę: P. Mikšys, V. 
Čyvas, D. Staniškis, LB Ohio apy
gardai — J. Mikonis. VLIKo taryboje 
ir valdyboje keletą metų dirbo Algir
das J. Kasulaitis, Pr. Razgaitis. 
ALTos Clevelando skyriuje: L Sta- 
saitė, Pr. Razgaitis, H. Idzelis, P. 
Kliorys, A. Kasulaitis, V. Kasakaitis 
ir kiti. Dabar jau trečiajai LB Cleve
lando apylinkės valdybai pirminin
kauja Vladas Čyvas.

Lietuvių radijo transliacijose — Tė
vynės Garsuose, pranešėjais yra 
buvę: J. Damušienė, L Sta- 
saitė-Bublienė, A. Balčiūnaitė-Zors- 
kienė, Z. Kliorytė-Vaitkienė, o pas
kutinius kelerius metus Tėvynės 
Garsuose kaip pranešėja ir ištisų 

programų redaktorė, pavaduodama 
TG vedėją J. Stempužį, dirba Dalia 
Staniškienė. Jaunimo valandėlėmis 
rūpinosi Estera Alšėnienė, Juozas 
Žilionis ir Dalia Staniškienė. V. 
Rociūnas yra buvęs TG reikalų 
vedėjas.

Tiek krikščionių demokratų, tiek 
frontininkų veikloje ateitininkai 
neša nemažą darbų krūvį. A. J. 
Kasulaitis buvo ilgus metus LKDS 
centrinio komiteto pirmininkas, 
VLIKo tarybos narys, ALTos 
veikėjas. Juozas Mikonis tris kaden
cijas yra buvęs LFB C.V. 
pirmininku.

BALFe ilgus metus dirbo VI. 
Čyvas, P. Balčiūnas, V. Kasakaitis, 
J. Mikonis, A. Sušinskas, A. Gai- 
liušis, A. Styra. BALFo direktoriais 
buvo išrinkti V. Akelaitis ir S. 
Laniauskas.

Lietuvių namų direktoriate ilgus 

metus dirba Romualdas Bublys, jau 
antrą kartą trijų metų kadencijoje 
pirmininkauja direktorių tarybai. 
Dana Čipkienė administruoja Lie
tuvių sodybą, Willoughby, Ohio.

Religinės šalpos komitete dirba O. 
Žilinskienė, A. Styra, L Sušinskienė. 
Dievo Motinos parapijos chorui ir 
Grandinėlės orkestrui vadovauja 
muz. R. Čyvaitė-Kliorienė.

Iškiliųjų sportininkų tarpe pažy
mėtini: Elvyra Silkšnūtė-Vodo- 
palienė, Rita Čyvaitė-Kliorienė, Sau
lius Čyvas, Aušra Barzdu- 
kaitė-Babickienė.

1982 buvo paskelbti Lietuviškų 
parapijų metai. Parapijų silpnėjimo 
ir nykimo grėsmei didėjant, norėta 
paieškoti paramos šiai problemai 
spręsti iš parapijų vadovų ir lietuvių 
tikinčiųjų. Buvo sudarytas koordi
nacinis komitetas Clevelande, kur iš 
12 to komiteto narių 9 buvo atei-
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tininkai: pirm. R. Bublys ir nariai N. 
Balčiūnienė, K. Čivinskas, dr. E. Šil- 
galis, A. Kasulaitis, Z. Kripavičiūtė, 
V. Rociūnas, S. Stasienė ir kun. K. 
Žemaitis.

Ir pabaigai

Užsklendžiame įvykių, darbų-dar- 
belių ir pavardžių sąrašą. Jis nors ir 
nepilnas, su spragomis ir gal ne visu 
šimtu procentu tikslumu, bet įneša 
šiek tiek šviesos į praėjusią laiko 
trukmę, kur Clevelando ateitinin- 
kija žygiavo su kitais savo likimo 
broliais ir seserimis prie Erie ežero, 
JAV.

Į dabartį žvelgiame atviromis 
akimis. Ieškome kelrodžių ateičiai. 
Matome, kad nutautėjimas vyksta 
per mokyklas, per mišrias šeimas; 

ryški dorovės, tautybės ir religijos 
vertybių degradacija. Šios blogybės 
neaplenkia ir ateitininkijos šeimų.

Per prabėgusių beveik 40 metų 
laikotarpį Clevelando ateitininkai 
sendraugiai bent skaičiumi išliko be
veik toj pat skalėje, bet priaugančioji 
ateitininkija nebegali didžiuotis nei 
savo skaičiumi, nei veiklos inten
syvumu: jos tautinės bei religinės as
piracijos, gimtosios kalbos sumen
kėjęs vartojimas rodo net bauginan
čių ženklų. Pagrindinės priežastys 
yra žinomos. Jos paliečia ne tik atei- 
tininkiškąjį, bet ir visos išeivijos 
organizuotą ir neorganizuotą 
jaunimą. Gyvenamosios aplinkos 
nuotaikos, pasišventusių ir talen
tingų vadovų trūkumas turi būti 
priskaityti prie pagrindinių tokio 
smukimo tendencijos priežasčių. Ar 

šio nuosmukio slinktis bus kiek pris- 
tab lyta ar net sulaikyta, šiuo metu 
vargiai kas mėgintų atspėti. Tai 
labai degantis ateitininkijos kartos 
pratęsimo ar sugrįžimo į mūsų 
gretas rūpestis. Jei tarp mūsų kartų 
plyšys nebus užlopytas ir pastatyti 
nauji tiltai, ateitininkija gali ne
sulaukti savo šimtmečio amžiaus su
kakties. Šis pesimistinis teigimas, 
gyvenimo realybė tebūnie paskata 
šiai problemai drąsiai pažvelgti į 
akis.

„Ateitį regim tėvynės laimingą” 
himno žodžiai gal galės būti pri
taikinti ir mūsų išeivijos ateitinin
kijos ateičiai. Nenuleidę rankų, su 
dar didesniu ryžtu, pakelta aukos 
dvasia žvelgiame į mūsų išeivijos, 
mūsų tautos ir valstybės ateitį. Mes 
tikime ir pasitikime Tuo, kurio 
rankose yra visų likimas.

Clevelando Maironio kuopa 1986 metais: pirmoje eilėje 
D. Staniškytė, D. Silgalis, globėjas Jonas Vyšnioms, A. 
Bublytė, I. Šilgalytė. Antroje eilėje: Audrius Bankaitis, 
Lilė Gelažytė, Vida Ziedonytė, Nida Gelažytė, Rima 

Žiedonytė, Rama Bublytė. Trečioje eilėje: Saulius 
Beržinskas, Rimas Biliūnas, Vytas Zorska, Matas 
Stungys ir Andris Dunduras.
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KRYŽIŲ KALNO RŪPINTOJĖLIUI

Tu rymai Kryžių kalno papėdėj ...
Tavo medinis veidas —

rūpesčių ir skausmo išvagotas ...
Tu sveikini kiekvieną čia atvykusį,
Ir lietus, pūgos, vėjai bei atėjūnų piktos rankos
Tavęs nepajėgia išvietinti iš Tavo sosto Kalno pakrašty, 
Kaip neatgrąso tų, kurie čia eina ir važiuoja, 
Ir klumpa keliais prieš Tave,

Rūpintojėli Kryžių kalno ...

* * * *

Ir aš klumpu ir pakeliu akis
į Tavo skausmo išvagotą veidą ...

Bet ... o stebuklas! ... Tavo medinės lūpos sukruta ...
O akys — pilnos ašarų, lyg ežerai šilti mano gimtinės ...
Ir aš jų veidrody matau

ateinantį Tėvynės laisvės rytą ...
Girdžiu: Tu laimini ateinančius, ir klumpančius,
Ir savo kryžių nešančius į Kryžių kalną ...
Tu priimi ir laimini kiekvieną mūsų vargano 

gyvenimo kryželį ...
Ir Tavo medžio šypsena nušviečia laisvės viltimi 

laukus, miškus ir klonius ...
Ir vieškelį — ir ten, ir čia,
Kuriuo visi mes į Tave

ir Tėviškės laisvos rytojų 
su viltimi keliaujam ...

Dalia Staniškienė

Rūpintojėlis.

Kryžių kalno ok. Lietuvoje detalė.

AŠTUNTOJI PSALME MANO GYVENIME

O Viešpatie,
Tavo didybę, Tavo meilę, 
Tavo karalystę 
Aš atrandu 
čiurlenime upelio 
ir jūros majestotiškos 
bangų giesmėj ...

Jaučiu Tave 
žvaigždžių spindėjime, 
ir kūdikio juoke, ir ašarose ...

O Viešpatie,
Tavo didybę, Tavo meilę, 
Tavo karalystę
Nešioju savo širdyje ...

Esu maža, esu visai maža,
O erdvė, o dangus, o žemė — 

tokie dideli ...
Esu visai, visai maža, bereikšmė! 

Bet Tu mane vis vien myli ...

Aš Tave garbinu,
O Viešpatie,

Tavo didybę, Tavo meilę, 
Tavo karalystę ...

Dalia Staniškienė
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MAMA, PRAŠAU, LEISK MAN GYVENTI ...

Dalia Staniškienė

Išvysti saulės tekančios stebuklą ...
Užuosti kvapią rožę ...
Klausytis vėjo muzikos ...
Laikyti šiltą ranką savoje ...
Mama, prašau, leisk man gyventi ...

Dainuoti dainą ...
Nubraukti ašarą ...
Šypsotis ...
Mylėti ...
Mama, prašau, leisk man ...

Pajust tavo plaukų švelnumą ...
Ir pabučiavimo saldumą ...
Juoktis iš džiaugsmo ...
Ir verkt skausme ...
Mama, prašau, leisk ...

Eiti ir bėgti ...
Duoti ir imti ...
Miegoti ir nubusti ...
Bandyt ir nusivilt ...
Mama, prašau ...

Būti ... Gyventi ...
Žinoti ... Tikėti ...
Mama ...

Dail. Rimo Laniausko tapyba
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MANO BROLIS

Kur yra mano tolimas brolis?
Mano brolis, tas kurio aš niekad nesu matęs.
Aš esu daug girdėjęs apie savo brolį,
Tėvai yra daug apie jį papasakoję.
Kai jie apie jį kalba,
Matau meilę ir skausmingus prisiminimus jų akyse.
Jie nėra vieninteliai, kurie man pasakojo apie jį.
Atrodo, kad visi jį taip mylėjo — ir vis myli.
Kas tu esi, mano broli?

Tavo padėtį man yra sunku suprasti.
Kodėl tu buvai nekaltai apkaustytas
Šaltom geležinėm kalėjimo grotom?
Kai aš klausau pasakojimus apie tavo praeitį, 
Aš jaučiuosiu pagerbtas būdamas tavo broliu.

Tėvai mane vis skatina niekad tavęs nepamiršti.
Jie tave pažįsta, nes užaugo kartu su tavim.
Juk, aš dar tavęs nesu matęs.
Noriu tave pamatyti — tave pažinti — tave suprasti.
Mano broli, aš tave myliu ir mano vaikai tave pažins ir mylės.
Važiuosiu tave aplankyti — tu esi dalis mano gyvenimo.
Nes tu esi mano brolis — LIETUVA.

* * * *

AKMUO

Ramūnas Balčiūnas

Ramūnas Balčiūnas, 22 m., trečius 
metus studijuojąs psichologiją 
Clevelando valstybiniame univer
sitete, jau ir anksčiau reiškėsi prozo
je ir poezijoje. Jo kūrybos buvo 
atspausdinta ir „Ateityje”.

Pons Akmuo, ką tu čia veiki?
Kas tave sutvėrė?
Ar nieko man neatsakysi?
Esu pavargęs,
Ačiū, pons Akmuo, turiu kur atsisėsti!

Dail. Rimo Laniausko tapyba.
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Clevelando Maironio kuopos valdyba 1986 metais:

iš k. Diana Staniškytė, Danius Silgalis, Ina Silgalytė ir Aida Bublytė.

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktis

Aida Bublytė

Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių klonių ir sodybų 
Ir senuolių amžina ugnis
Aukurų aukštuos pagojuos dega.

B. Brazdžionis

Mūsų proseneliai ilgą laiką buvo pagonys. Jie gar
bino gamtą ir jos reiškinius. Jiems visa gamta buvo 
gyva, pilna paslapčių. Ką žmonės nesuprato, kas jiems 
buvo nuostabu, buvo laikoma Dievu. Todėl garbino 
žvaigždes, perkūną, ugnį, miškus, ežerus ir kalnus. Jie 
tikėjo į miško dvasias — žeminėlę, laukų dvasią — 
Lauksargį.

Iš medžių labiausiai garbino ąžuolą, buvo net 
draudžiama laužyti šakas. Mūsų proseneliai garbino 

žalčius, kuriuos laikė savo namuose. Tačiau jie tikėjo 
ir į pomirtinį gyvenimą, jie tikėjo, kad žmogaus būtis 
po mirties nenutrūksta. Kai žmonės numirdavo jie 
paprastai juos sudegindavo kartu su savo mylimais 
daiktais ar gyvuliais: arkliais, indais bei tarnais. Jie 
galvojo, kad po mirties dausose dirbs tokį pat darbą, kaip 
žemėje.

Graži buvo mūsų senolių religija, tačiau lietuviai 
negalėjo ramiai gyventi, nes kryžiuočiai ir kalavijuočiai 
juos nuolat puldavo. Šie sakydavo, jog nori lietuvius 
pakrikštyti, tačiau lietuviai matydami jų žiaurumą, 
nenorėjo tokios religijos priimti. Mindaugas — pirmas 
Lietuvos karalius manydamas, kad priėmus naują 
religiją, kryžiuočiai daugiau nepuldinės, apsikrikštijo. 
1251 metais jis su visa šeima priėmė krikščionišką 
religiją. Nors kryžiuočiai ir nustojo Lietuvą pulti, tačiau 
lietuviai buvo labai nepatenkinti, kad jų karalius 
atsisakė savo senos religijos. Vėliau 1387 metais Jogaila 
ir Vytautas apkrikštijo visą Lietuvą.

Lietuviai maža ką žinojo apie naują tikėjimą. Tuoj 
Vilniuje buvo pastatyta bažnyčia ir įsteigta vyskupija. 
Tai buvo daroma ir kitose Lietuvos vietovėse. 1413 
metais Vytautas apkrikštijo ir žemaičius. Dabar visa
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Lietuva tapo krikščioniška.
Palengva žmonės pamilo naują tikėjimą ir tapo labai 

religingais. Lietuva buvo labai pamaldi šalis. Tai 
matome ir iš gražių koplytėlių bei meniškų kryžių, kurie 
puošė mūsų krašto pakeles. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais vyko religiniai kongresai, suvažiavimai. Buvo 
daug vienuolynų ir parapijų.

Dabar Lietuva netekusi laisvės ir religija viešai 
draudžiama: vaikai negali patarnauti mišioms bei 
mokytis mokyklose religijos tiesų. Tačiau lietuviai myli 
Dievą, nors jiems tai yra ir draudžiama. Jie stato kryžius 
ir koplytėles. Ypač daug kryžių ir koplytėlių pristatyta 
ant Kryžiaus kalno. Skaičiau laikraštyje apie šių kryžių 
reikšmę. Žmonės turi visokių prašymų į Dievą ir tuos 
savo pageidavimus paprastai užrašo ant kryžių. Štai 
vienas toks charakteringas užrašas:

„Nieko tavęs neprašau
Lietuva, ką tu veiki?
Tik nenutildama šauk,
Sauk volunge, šauk ąžuole 
akmeniu kelio gale ...

Lietuviai religinio gyvenimo varžtus labai sunkiai 
išgyvena, bet vistiek nenusimena: jie slaptai rašo 

kronikas ir leidžia kitą pogrindžio spaudą.
Šiemet 600 metų krikščionybės sukaktį lietuviai 

šventė Vilniuje, o išeivijos lietuviai — Romoje ir kituose 
kraštuose. Ta proga arkvysk. J. Matulaitis paskelbtas 
palaimintuoju. Turime džiaugtis, kad esame 
krikščioniška tauta.

Galim pamąstyti apie savo tautą —

„Prieš 600 metų 
Gerasis Jėzau, 
atėjai į Lietuvą.
Tavęs žmonės priimti nenorėjo, 
nes jie Tavęs nepažinojo, 
bet vėliau, kai Tu jiems 
tiek daug gero padarei, 
padėjai karuose ir 
visuose krašto varguose, 
lietuviai Tave labai pamilo 
ir šiandien Tu esi 
ten mylimas ir gyvas 
Lietuvos bažnyčiose 
ir žmonių širdyse.
Ačiū Dieve, kad Tu 
į mūsų kraštą, Lietuvą atėjai, 
nes tuomet, kur aš būčiau Tave sutikęs?

Dalis moksleivių ateitininkų studijų dienų prie Jūreivių paminklo Clevelando miesto centre, 1983m.
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1986-1987 METŲ 
ŽIEMOS KURSAI

DAINAVOJE

Ina Šilgalytė

Paskaitos, iškalbos, klasikinė 
muzika, gamta, draugai, lietuvių 
kalba, futbolo žaidynės, diskusijos, 
pratimai, Nauji metai, ledo rung
tynės, susikaupimo vakaras, gamtos 
takelis, ...DAINAVA!

Šios visos akimirkos sudaro lyg 
gražų prisiminimų kaleidoskopą iš 
pereitų MAS kursų Dainavoje. Šie 
kursai įsteigti kun. Stasio Ylos. 
Kursų tikslas yra paruošti ateičiai 
vadovus. Gruodžio 26,15 kursantų ir 
12 vadovų suvažiavo į Dainavą. 
Susipažinimo vakare žaidėm įvairių 
žaidimų. Šeštadienį pradėjom kursų 
programą. Ponia Dalia Kati- 
liūtė-Boydstunienė mums kalbėjo 
apie asmenybės formavimąsi. Šios 
paskaitos metu turėjom progos 
pagalvoti, kas mums svarbiausia 
gyvenime. Beruošdama šį pratimą, 
pajutau tokių svarstymų svarbą ir 
vertę. Buvau pati nustebinta, nes 
anksčiau nebuvau giliau pagalvojus 
apie ateitį. Toliau ponia mums papa
sakojo apie kūrybingumą ir mus 
supančio pasaulio įtaką į kūrėją. Per 
šią paskaitą taip pat išpildėm anketą 
charakterio nustatymui. Gale kursų 
gavome įdomių rezultatų.

Kursų metu buvo ir kitų įvairių 
paskaitų. Mūsų grupėje diskuta
vome, kaip, būdami lietuviai išei
vijoje, galėtumėm pastiprinti mūsų 
lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Taip 
pat diskutavome mūsų būsimus pla
nus vedyboms ateityje. Kilo klau
simas ar vestumėm lietuvį ar ameri
koną ar kitos tautybės asmenį. Mes 
turėjome progą taip pat pasiklausyti 
kitų įspūdžių, iš jų kelionių į Lie
tuvą. Jie pasakojo apie išgyvenimus 
lankant tėvų kraštą Lietuvą. Man 
buvo ypatingai įdomų, ir dabar labai 
laukiu pamatyti Lietuvą savo aki-

Sutema-Dainava, ofortas. Dail. Nijolė Palubinskienė.

mis. Toliau mums kun. E. Putrimas 
papasakojo apie Lietuvos krikštą ir 
planus krikščionybės Jubiliejui 
Romoje šią vasarą. Dr. Vygantas 
mums padėjo spręsti mūsų tikėjimo 
klausimus. Kun. K. Trimakas mums 
kėlė bendras šeimų problemas išei
vijoje. Šis pašnekesys palietė tėvų 
galvojimą apie lietuvybės išlaikymą, 
mūsų ateitį lietuviškame gyvenime 
ir taip toliau.

Gale šių kursų įvyko MAS suva
žiavimas, kuriame kiekviena kuopa 
mums pranešė, ką jie atliko iki šiol. 
Užbaigėm kursus su senais metais ir 

čia sutikom Naujuosius Metus.
Žiemos kursai mane labai paveikė. 

Jaučiuosi daugiau išmokusi apie sa
ve, sužinojau, kas man iš tikrųjų 
svarbu gyvenime. Daugiau turiu 
žinių apie ateitininkus kituose mies
tuose, dabartinę Lietuvą ir Krikš
čionybės jubiliejų. Svarbiausia 
daugiau įvertinau savo tautybę. Šie 
kursai padėjo man pačią save 
pagerinti. Grįžus iš šių kursų 
jaučiau, kad geriau kalbu lietu
viškai, geriau rašau lietuviškai ir ge
riau galvoju kaip lietuvaitė. Laukiu 
sekančių metų kursų ir Dainavos!
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Keramika. Regina Šilgalienė.

Papuošalas
Lina Palubinskaitė
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Kavinuko komplektas (sidabras).

Lina Palubinskaitė
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Lėkštė. Keramika. Regina Šilgalienė.

„Linksma bobutė”.

Saulius P. Kaunas.

Ištik imąsis draugas.

Alberto A. Sušinsko nuotr.

25

27



KELIONĖS

LIETUVON

ĮSPŪDŽIAI

Andris Dunduras

Andris Dunduras (dešinėje) Vilniu
je prie šv. Onos šventovės, 1987..
Andris 16 metų jaunuolis, aktyviai 
besireiškiąs Clevelando ateitinin
kuose, skautuose, lankąs šv. 
Kazimiero lituanistinę mokyklą.

Liepos mėnesį važiavau į Lietuvą kartu su mama 
American Travel Service ekskursija iš Chicagos. Apie 
40 žmonių buvo mūsų grupėje. Skridom Jugoslavų oro 
linija JAT į Belgradą. Buvo labai ilga ir nuobodi 9 vai. 
kelionė. Tai mano antras kartas Jugoslavijoj ir Belgrade. 
Belgradas yra Jugoslavijos ir Serbijos valstijos sostinė. 
Savo istorijoje Belgradas buvo nugriautas, sudegintas 
ir atstatytas 42 kartus ir labai nukentėjo ir per antrąjį 
pasaulinį karą, beveik nėra jokio senamiesčio — tik sena 
turkų ir austrų tvirtovė ant Dunojaus ir Savos upių san
takos. Ten buvo gan įdomu. Viešbutis ant Dunojaus 
kranto. Jugoslavija yra socialistinis kraštas, bet žmonės 
gyvena gan laisvai, nėra sovietų tvarkoma. Tito 
išgelbėjo Jugoslaviją iš sovietų kontrolės, todėl ir jį ger
bia, dar visur yra jo paveikslų.

Pernakvoję skridom į Maskvą. Užtruko beveik tris 
valandas. Maskvoj buvo apsiniaukusi ir vėsi diena.
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Aerodrome reikėjo eiti per imigraciją ir muitinę. 
Muitinėje mūsų čemodanų neatidarė ir netikrino — tik 
peršvietė. Nakvojome Kosmos viešbutyje, kuris buvo 
neblogas, o maistas ir patarnavimas restorane buvo 
labai nekoks. Maskva nėra gražus miestas: nešvarus, 
apšepęs, neprižiūrėtas, nematyti gėlių ir t.t., bet yra gan 
gražių ir įdomių senovės bažnyčių ir pastatų. 
Apžiūrėjome Raudonąją aikštę, matėme kaip sargyba 
keičiasi. Saulė labai vėlai leidžiasi.

Rytojaus dieną anksti išskridome į Vilnių. Buvo 
debesuota, tai negalėjau matyti žemės. Skridimo laikas 
1 vai. 20 min. Iš viso nuo Clevelando iki Vilniaus 
skridimo laikas 13 vai. 40 min. Aerodrome sutiko mus 
giminės su gėlėmis. Nuvažiavę į „Lietuvos” viešbutį, 
pasišnekučiavom. Man ilgai užtruko susigaudyti, kas tie 
giminės yra ir kokie jų vardai. Visiems buvo įdomu apie 
Ameriką išgirsti ir sužinoti, kaip ištikrųjų ten yra.
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Nuėjome į kambarį ir išdalinom dovanas. Visi buvo 
patenkinti ir linksmi.

Mūsų viešbučio kambarys 19-tam aukšte. Iš lango 
buvo matyti visas senamiestis, katedra,^tedimino pilis. 
Vėliau apžiūrėjome senamiestį, kuris yra labai gražus 
ir įspūdingas. Dabar vyksta daug restauravimų darbų. 
Buvome dar prie Aušros Vartų, Petro ir Povilo 
bažnyčios, Katedros, muziejaus ir kitur. Senamiesty 
daug lenkiškai kalbančių.

Sekančią dieną mano pusbrolis Antanas, kuris yra - 
13-kos metų, man parodė daugiau Vilniaus. Nuėjome į 
universalinę krautuvę pažiūrėti: daug visokių prekių, 
bet labai prastos kokybės, drabužiai negražūs ir prastai 
pasiūti. Buvo ir džinsų, jie labai brangūs, virš 85 rublių, 
medžiaga panaši į mūsų, bet nėra pasiūta taip, kad 
tiktų. Buvo ir kitokių drabužių kaip treningų, trumpų 
kelnių ir panašiai.

Nuėjome dar į elektronikos krautuvę — buvo 
nemažai stereo ir VCR aparatų, daugiausia Lietuvoj 
gamintų, bet buvo Japonų gamybos. Maisto parduotuvėj 
— pusė lentynų tuščios, bet tą dieną buvo užtektinai 
mėsos ir žuvies. Antanas ir aš kiekvieną dieną 
susitikdavom ir ėjome apžiūrėti įdomių vietų. Per 10 
dienų aš ir Antanas apvažiavom ir apžiūrėjom visą 
Vilnių. Tai padarėm trolėbusais, autobusais ir 
traukiniais. Autobusų bilieto kaina tik 4 kapeikos. 
Vieną dieną aš vienas važiavau trolėbusu. Nors 
būdamas vienas, jaučiausi kaip vietinis žmogus. Ir buvo 
labai keista, kad žmonės vistiek pastebėjo, kad aš esu 
iš Amerikos ir pradėjo mane kalbinti. Taip aš suradau 
daug mano amžiaus draugų. Antanas gyvena 
Karoliniškėse — naujame rajone su tėvais trijų 
kambarių bute. Daviau jam dovanų: elektroninį laikrodį 
su skaičiavimo mašinėle, teniso batus, džinsus, laukinį 
ir išeiginį švarką bei dvejus marškinius. Jam teko 
geriausios dovanos, kokias jis yra bet kada gavęs, ir 
labai džiaugėsi.

Daugiausia mano giminių gyvena Kaune, tai dažnai 
turėjo atvažiuoti į Vilnių. Mes triskart buvome Kaune 
(su leidimu, žinoma) ir kartą pas pažįstamus Kulautuvo
je. Kaunas nėra toks įdomus kaip Vilnius. Jis dabar 
labai restauruojamas. Taip pat aplankėm giminių sodą 
už Kauno. Būdamas Kaune daugiausia laiko praleidau 
su 19 metų pussesere, ji man parodė visas įdomias vietas. 
Lietuvos jaunimui daugiausia patinka krepšinis ir 
muzika. Kartais būna koncertai parkuose, kur jaunimas 
gali ir šokti. Aš atvežiau Antanui ir Daivai (mano 
pusseserei) amerikoniškos muzikos, kurią persirekor- 
davau iš radijo laidų. Jiems taip patiko, kad negalėjo 
sustoti klausyt. Sekančią dieną Antanas paskolino 
kaimynams, kad jie ir galėtų persirekorduoti sau.

Buvome Baltikos Festivalio atidaryme. Tas festivalis 
yra folkloro šventė, suvažiavo iš visos Rusijos, Europos, 
ir net iš JAV. Tą naktį visur buvo šokiai ir dainos. 
Daugybė žmonių buvo susirinkę senamiesty stebėti šią 

pramogą. Antanas ir aš nuėjome į Vilniaus universiteto 
kiemą, kur labai įdomiai dainavo, šoko ir vaidino lat
viai ir rusai iš Leningrado srities.

Mano kelionei besibaigiant, turėjome dviejų dienų 
ekskursiją į Klaipėdą ir Palangą. Man geriausia iš viso 
patiko Klaipėda, nežinau kodėl, tik smagu buvo. 
Klaipėda turi mažiuką, bet gražų senamiestį. Keltu 
persikėlėme į Smiltynę, Kuršių Neringoje. Nuo 
Smiltynės buvo matyti visas Klaipėdos uostas. Klaipėdoj 
pernakvojome „Klaipėdos” viešbuty ir sekančią dieną 
važiavome į Palangą. Buvom prie Baltijos jūros, bet 
nesimaudėm, nes buvo nepaprastai šaltas vanduo. Labai 
daug žmonių buvo prie jūros, kaip silkės bačkoje. 
Aplankėme Gintaro muziejų. Čia buvo ir speciali paroda 
atvežta iš Karaliaučiaus apie gintaro kambarį, kuris 
buvo carienės Kotrinos rūmuose Petrapily. Tame kam
baryje buvo viskas padaryta iš gintaro, net sienos ir 
paveikslai, baldai. Tie rūmai buvo sugriauti per antrąjį 
pasaulinį karą ir dauguma turtų žuvo, tik liko 
fotografijos.

Palangoj man nelabai patiko, nes buvo per daug 
žmonių. Žmonės iš visos Sovietijos atvažiavo vasaroti ir 
ilsėtis. Apie 4 vai. išvažiavome atgal į Vilnių. Pakely 
sustojome pavalgyti Raseiniuose. Ten turėjome 
skaniausią vakarienę Lietuvoj. Visiem turistams, kurie 
važiuoja į Klaipėdą, siūlau „Rasos” restoraną 
Raseiniuose.

Sekančioji diena buvo paskutinė. Giminės prigrūdo 
mums tris maišus įvairių suvenyrų. Pusbrolis Antanas 
man dovanojo Žalvario amžiaus kirvuką, kurį surado 
griovyje, bet negalėjau priimti, nes uždrausta išvežti 
senynas ir bijojau, kad atims muitinėje. Sekančią dieną 
reikėjo atsisveikinti su giminėmis ir važiuoti. Aš 
prižadėjau, kad sugrįšiu už poros metų. Mus palydėję į 
aerodromą, visi buvo labai liūdni.

Iš viso praleidom 10 dienų Lietuvoj. Maskvoj mūsų 
nekratė visiškai, bet, jei ką kratė — tai iki siūlės. 
Maskvoj išbuvome apie keturias valandas, buvo gan 
vėsu lauke, reikėjo net švarko. Iš čia skrisdamas į 
Jugoslaviją, pastebėjau didelį miestą. Sužinojau, kad tai 
Kievas. Tuoj pat prisiminiau Černobilį. Iš lango buvo 
matyti siauras ir ilgas ežeras — Kievo rezervuaras, kuris 
padarytas užtvenkus Dniepro upę. Dar toliau į šiaurę 
nuo ežero buvo matyti kiek mažesnis ežeras su siaura 
sala vidury ir vienam jo kampe buvo dideli pastatai. 
Sugrįžęs namo, patikrinau žurnalus ir žemėlapius apie 
Černobilį ir sužinojau, kad ten tikrai buvo tas 
Černobilis; žemėlapiai taip pat rodė, ką aš mačiau savo 
akimis. Kai lėktuvas leidosi netoli Belgrado, mums 
pranešė, kad lauko temperatūra yra 98°F, (35 °C). Oi, 
kaip karšta ir drėgna, nežmoniška, visi prakaitavo. 
Miesto gatvės tuščios, visi buvo namuose, nes vėsiau. 
Pernakvoję išskridom į Čhicagą, kur buvo taip pat 
karšta. Iš čia atgal į geriausią vietą pasaulyje — 
Clevelandą!
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„NERIJA”

Rita Čyvaitė 1974 m. suorganizavo 
Clevelando studenčių ateitininkių 
chorą NERIJĄ. Jį sudarė: Rita ir 
Roma Balytės, Daiva Bielinytė, 
Onytė ir Živilė Kliorytės, Zita Kri- 
pavičiūtė, Nijolė ir Viktutė Lenkaus- 
kaitės, Elenutė Razgaitytė, Ligija ir 
Vida Rociūnaitės, Ugnelė Stasaitė ir 
Danutė Sušinskaitė. Akomponiatorė 
Dalia Sakaitė.

Vėliau į chorą įsijungus ir kitoms 
studentėms ar jau baigusioms kole
gijas, choras pasivadino NERIJOS 
vokaliniu vienetu. Nerija jau su nau
ja akomponiatorė Kristina Kupre- 
vičiūte su koncertais aplankė beveik 
visas Siaurės Amerikos didesnes lie

tuvių kolonijas nuo Atlanto iki Paci- 
fiko, o 1980 metais dvi savaites 
koncertavo Pietų Amerikoje: Argen
tinoje, Brazilijoje, Kolumbijoje, 
Venezueloje, Urugvajuje. Vienetas 
išleido dvi stereo plokšteles (1978 ir 
1980), turėjusias labai didelį pasise
kimą. Po šešerių metų vienetas dar
bą nutraukė.

Muz. Rita Cyvaitė-Kliorienė aukš
čiausiu pažymiu baigusi Clevelando 
valst. Universiteto pianino klasę, ir 
dabar tebėra aktyvi lietuvių muzi
kos pasaulyje. Ji veda Dievo Motinos 
parapijos chorą, diriguoja Gran
dinėlės orkestrą, muzikinio vieneto 
„Uždainuokim” muzikinė patarėja, 

Lietuvių muzikų sąjungos muzi
kinės komisijos pirmininkė. Komi
sija dabar ruošia sekančios dainų 
šventės repertuarą, paruošė du gies
mynus Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejaus proga, pagaminta 
juostelė jungtinio choro giedojimui 
Romos iškilmėms. Rita Kliorienė 
dirigavo jungtinį chorų iškilmingose 
pamaldose Laterano ir Maria Mag
giore bazilikose Romoje. Ji yra 
muzikos mokytoja lit. šv. Kazimiero 
mokykloje. Komp. Alfonso Mikuls
kio kūrybos išleistoje knygoje „Dai
nos ir giesmės” padarė korektūras.

Originalioji NERIJA su vadove Rita Čyvaite, antroje 
eilėje pirmoji iš dešinės. Šiandie šio gražaus ansamblio 
devynios dalyvės jau pakeitusios pavardes, iš jų astuonios 
jau mamytės su dvylika šaunaus prieauglio, kuris 
papildo ir papildys jaunučių eiles, viena seselė 
Kazimierietė, viena per anksti iškeliauvusi amžinybėn ir 
dar trys neapsisprendusios, kuria kryptimi pasukti savo 
gyvenimo kelius.

VI. Bacevičiaus nuotr.
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„Nerija” 1980 metais.

Krikščioniškas 
atsinaujinimas

Rama Bublytė

Kiekvienas, kuris yra krikštytas 
yra krikščionis. Krikščionis laiko 
savo pareigą klausyti Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų. Dievo ir bažny
čios įsakymus išmokom, kai ruo
šėmės pirmai šv. komunijai. Kai 
buvau maža, tai ne labai supratau. 
Man atrodė, kad svarbu mokėti — 
išmokti mintinai. Dabar kitaip su
prantu, kad kiekvienas įsakymas 
reikalauja galvoti ir vykdyti. Todėl 
yra ruošiami seminarai, paskaitos, 
rekolekcijos, kad mes galėtume 
geriau suprasti, kaip savo gyvenimą 
tvarkyti, kad būtume geri krikš
čionys, kad krikščioniškumą 
atnaujintume.

Taip dabar ir darome per orga
nizacijas: ateitininkų, skautų, per 

stovyklas, parapijas ir t.t. Šie metai 
mums labai svarbūs, nes minime 
Lietuvos 600 metų krikščionybės 
sukaktį. Tai labai svarbus įvykis, 
kurį minėjo Lietuvoje-Vilniuje šv. 
Petro-Povilo bažnyčioje. Lietuva da
bar rusų okupuota, todėl negali lais
vai išreikšti savo džiaugsmo, taip 
kaip mes Romoje, Wašingtone, 
Clevelande ir kitur.

Gyvendami laisvame krašte galim 
laisvai kalbėti apie tikėjimą, daly
vauti pamaldose. Lietuvos žmonės 
negali viešai kalbėti apie Dievą, 
todėl mes turim už juos kalbėti, kad 
pasaulis žinotų, jog ten kenčia 
žmonės. Organizacijose galim rašyti 
laiškus senatoriams ir kitiems, kad 
jie keltų Lietuvos priespaudos 
klausimą. Esam krikščionys, todėl 
turim atjausti tuos kurie kovoja už 
religiją, tautos ateitį. Visada reika
lingas mums savęs įjungimas ir ar
timo supratimas — pagalbą. 
Visuomet reikia pagalvoti, ko iš 
mūsų reikalauja krikščioniškumas 

ir kam mes turime būti dėkingi.
Noriu baigti žodžiais paimtais iš 

knygos „Pasikalbėkim su Dievu”.

Dieve, kai būtų liūdna, 
jei neturėtume bažnyčių, 
kuriose galime kartu 
melstis su tėveliais, 
draugais ir parapija, 
už žmoniją, 
Lietuvą, 
kunigus, 
mirusius, 
ligonius 
ir visus, 
kuriems reikalinga Tavo pagalba. 
Ačiū, gerasis Dieve, už bažnyčias 
ir ypač už lietuviškas parapijas.
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SUJUNGTOMIS
RANKOMIS

Clevelando kultūrinė, švietimo, visuomeninė ir 
religinė veikla koncentruojasi trijuose židiniuose: Dievo 
Motinos parapijoje, Lietuvių namuose ir šv. Jurgio 
parapijoje. Intensyviausias visų sričių gyvastingumas 
reiškiasi DM, dar vis vadinamojoje Naujoje parapijoje 
(įkurtoje 1929), kuriai jau keturioliktus metus 
sėkmingai vadovauja kleb. kun. Gediminas Kijauskas, 
S. J.

Erdviose ir patogiose jos patalpose ir ateitininkai 
randa jaukią pastogę ir globą savo dvasios vado kun. 
Gedimino Kijausko dėka. Čia vyksta didžiųjų švenčių 
minėjimai, koncertai, susirinkimai. Sale naudojasi spor
tininkai, Grandinėlė ir kiti. Krikščionybės jubiliejaus 
proga atnaujinta šventovė (arch. E. Kersnauskas, skulpt. 
R. Mozoliauskas) pašvęsta Lietuvos Madonai. Erdvi 600 
vietų auditorija, moderni parapijinė mokykla, seselių 
namai ir klebonija tarnauja lietuvių tautinei gerovei.

„Giedros”korp! narės, surengusios 
Nijolės Palubinskienės grafikos pa
rodą 1986 metais Clevelande. Dail. 
PalubinskienėĘantroje eilėje, ketvir
toji iš dešinės.

Nuotraukoje Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties 
proga žodžio ir muzikos koncerto, įvykusio 1987 rugsėjo 
13 Clevelande, išpildytojai, rengėjai ir svečiai, iš k.: prel. 
Ladas Tulaba iš Romos, Ateities klubo pirm. Nijolė 

Palubinskienė, auditorijai pristačiusi svečią poetą Dalia 
Staniškienė, pianistė Laima Šarkaitė, kun. Gediminas 
Kijauskas S J, poetas Kazys Bradūnas ir LB Ohio apygar
dos pirm. Kazys Žiedonis.
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Tauras Bublys, 21 m., šį rudenį išvyko į ^l0 

Universitetą, Athens tęsti filmavimo meno studiją-

Dainavos stovyklos rėmėjų komitetas Clevelande. Pirmoj 
eilėje: iš k. Aldona Zorskienė, dr. Marius Laniauskas, pir
mininkas ir Vacys Pociūnas. Antroje eilėje: Viktoras 
Palūnas, dr. Vita Aukštuolienė, Nijolė Balčiūnienė, 
Vladas Cyvas ir Regina Šilgalienė.

Radijo programa 
„Naujoji Viltis” Clevelande

Sekmadieniais po pamaldų, kaip 
įprasta, užeinu į svetainę, kur susi
tinku savo pažįstamus. Ten pasi- 
kalbam apie savo „hobby”, naujau
sias filmas bei kitus pomėgius.

Aš daugiausia įdomaujuos filminiu 
menu ir komunikacija, nes tose 
srityse mokausi ir dirbu.

Būdamas Lietuvoje, taip pat turė
jau progos šias sritis arčiau pažinti. 
Ten susipažinau ir su tų sričių dar
buotojais bei jų atsiektais 
laimėjimais.

Jutau, kad esu lietuvis ir turiu 
pats veikti. Studijuodamas Cleve
land State universitete dirbu ten ir 
praktiškai radijo stotyje WCSB 89.3 
FM. Dirbu ten kaip pranešėjas ir 
kartu esu „promotion director”. Tad 
dingtelėjo mintis ką nors duoti ir 
lietuviškam jaunimui. Trys valandos 
pirmadieniais, kada transliuoju 
amerikonišką muziką, man atrodė, 
kad lietuviško jaunimo pilnai paten
kinti negali.

Tad nutariau rasti laiko ir lie
tuviškom translacijom. Pastebėjau, 
kad yra laisvas pusvalandis. Para
šiau prašymą stoties vadovybei, 
pageidaudamas pusvalandį lietu
viškai programai. Prašymas buvo 
patenkintas ir š.m. vasario 17 d. 5:30 
vai. v. pirmą kartą lietuvių jaunimo 
programa pasiekė klausytojus. Tą 
pusvalandį pavadinau „Naujoji vil
tis”. Be abejo Clevelandas turi 
„Tėvynės garsų” radiją sekma
dieniais. Mano nuomone, tai labai 
gerai. Klausytojai mėgsta įvairumą, 
o jaunimas savą muziką.

Programą stengiuos paįvairinti 
lietuviška muzika, poezija ir vietos 
žiniomis. Man labai malonu, kad 
daug klausytojų džiaugiasi pro
grama ir geru atsiliepimu paskatina 
tolimesnėm programom.

Darbas įdomus ir džiaugiuos, kad 
lietuvišką žodį ir muziką galiu 
skleisti radijo bangomis.

Tauras Bublys 
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„Dainavos” talkininkai
Užbaigus 1987 metų vasaros sezoną, savanoriai talkininkai spalio pirmąjį savaitgalį 

suvažiavo paruošti Dainavos stovyklavietę žiemai. Tai ne pirmas kartas, kai šie ir kiti 
entuziastai ateina talkon, kad ši miela, graži, patogi ir saugi vieta ir toliau tarnautų 
mūsų jaunimo dvasiniam ir fiziniam stiprėjimui. Jų savanoriškas, neapmokamas dar
bas gerokai palengvina stovyklos išlaikymo bei priežiūros išlaidas.

Tokios savanoriškos iškilos organizuojamos ir pavasarį prieš stovyklos atidarymą 
bei specialiems stovyklos darbams atlikti.

Nuotraukoje talkininkų būrys Dainavos kryžių kalno papėdėje, iš kairės: Petras 
Stungys, Petras Stungys, sr., Saulius Petras Kaunas, Regina Šilgalienė, dr. Vytenis 
Damušis (Lemontas, IL.), Zita Stungienė, dr. Eugenijus Šilgalis, Ignas Beržinskas, Gin
tas Gaška, Nijolė Balčiūnienė, Albertas Sušinskas, jr., Gražina Kriaučiūnienė (Lans
ing, Mich.), dr. Marius Laniauskas ir dr. Romualdas Kriaučiūnas (Lansing, Mich.) 
visi kiti iš Clevelando, Ohio.

ĮSIGYKIME IR SKAITYKIME ATEITIES LITERATŪROS FONDO LEIDINIUS: PETRO 
MELNIKO GĖLIŲ GENERACIJĄ, KAZIO BRADŪNO PRIERAŠAI, VENANCIJAUS AUŠO 
ANAPUS MARIŲ, EDUARDO CINZO ŠVENTOJO PETRO ŠUNYNAS, EDITOS 
NAZARAITES MEDAUS IR KRAUJO LAŠAI, KAZIO BRADŪNO KRIKŠTO VANDUO 
JONINIŲ NAKTĮ. TAPKIME ŠIO FONDO NARIAIS. FONDO ADRESAS: 10000 S. BELL AVĖ. 
CHICAGO IL 60643.
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