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Obe're Kalle stovykloje -įvykusiame M.A.S. posėdyje, visa Nf.A.S. 

veikla buvo padalinta į rajonus. Tame posėdyje svarstyti ir ateiti- 

ninkiškos spaudos, reikalai. Biivo nutarta, kad kg centriniu M.A.fftC. 

leidinių, kiekvienas rajonas turės teise leisti laikraštėli saviems 

rajoniniams reikalams. Rajoninio laikraštėlio pareigos turi atitek- 

tlĮkurinm nors tame rajone leidžiamam. kuopos laikraštėliui. Mūsų ra

jone šis nelengvas uždavinys atiteko „Mūsų Žygiams", kurių lig šiol 

pasirodė Inu trys numeriai.

Taigi šis ketvirtasis „Mūsų Žynių" numeris yru jau nebe "Mai

ronio" kuopos, bet Eichyt.stto rajono laikraštėlis. Tiesa, nors laik

raštėlio paskirtis ir'pakeista, tačiau savo turiniu vargu jis kuo 

skiriasi nuo ankstyvesniųjų numerių. To priešas ti s yra bendradar- ’’ 

bių. trūkumas. Visama rajone turime .virš 70 moksleivių at-kų, ta- 

Žigu tik nedaugelis mėgina paimti plunksnų. Nedovanotinas ir kai~ 

kunių kuopų apsileidimas korespondencijos atžvilgiu, o ką bekalbė- 
I .

ti opi* straipsnelius ir eilėraščius, kurių kiekvienas turėtume pa

mėginti raŠyt-j.

Kiekvienas didis darbas prasideda smulkmenomis, kiekvienas ■a.rr , 

kūrėjas turi pereiti sunkų mokyklos keltą, kol išmoksta meniškai 

apipavidalinti medžiagą hr žodį, pasiekdamas vis aukštesnį kūrybi

nio tobulumo laipsni. Nelengva bus i r- mums nugalėti pirmuosius
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sunkumus, Galbūt mes ir nukopsime . i skaisčią Parnaso• viršūnę, gal 

n-būsime vainikuojami iaurais, tačiau mes toli pažengsime, jeigu mo-. 

kyšimas, -^į rūstingai ugdysim*savyje kūrybinę dvasią, <jei drįrime 

i ?S A/nj n * i savo jaunas -;ėgns! Todėl irj"Mdsu Žygiu", kaip rajoninio 

laikras r42 to, t ikslas yra. ne tik inj’grmuoti savo skaitytojus apie ra

jonine} bet apskritai a t et t įninki d ką veikla, bet ir skatinti nariu, 

kūrybinę iniciatyvą, ugdyti 'tvirtą ateitininko asmenybę, bei padėti 

susidaryti pastovią pasaule-Žiūrą.

Todėl kreipiamės i visus skaitytojus J o ypatingai į Jus,Mokslo 

Draugai, prašydami kuo gausiau bendradarbiauti. Siuskite koresponden

cijas, rašykite straipsnelius religiniais, pasaulėžiūriniais, orga- 

nisociniaiš ir kitais klausimais. Nesnauskite ir poetai! Filologai 

verskite: įdomesnius straipsnelius iš svetimu kalbu! Lnuksimeir įdo

mesniu, ghlvošukią ir 'jumoristiniu dalykėli y,. Uoliausi bendradarbiai ' 
mokslo metą gal samstomi premijuoti.

Sendraugius bs-l studentus taip pat kviečiame nepamiršti "tftisą 
,V 
Zygiyj' ir praktiniais paty rtm,aisXįsigy tomis žiniomis dalintis su savo 

jaunaisiais idėjos broliais, Kiek J^s domitės mūsą veikimu, kiek 

Jums rūpi mūsą dvasinio išsiauklėjimo bei kūrybinės iniciatyvos pa

danga, priklausys nuo to, kiek Jūs praktiškai mūsą veiklą skatinsi

te ir rems i te,

' B i S i u 1 i a, i, į d a r b o !

"Mūsų, ^y.]iai" laukia iŠ Jūsų malonaus atgarsio ~ vaisingo talkininką 

kavim.o, Mes tikimės, kad Jūs įvertinsite mūsų, pastangas,ir "Mūsūį dy

giai" sv°ika atoi t ininklška dbasia džiugins savo skai ty to ją. širdis, 

stiprins pasiryšima, kels entusijazmą, p i. Tėvynės Laisvės Vainiką 

{pins kuklią, jauną širdši ą,gelmėse išaugintą, g.ėlnlą^

1 \ Redakcija /

Rebdorfas, 
1D47.X.18, '.-i,- . ‘
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f Svarbiausias ateitininko tikšlas yra išugdyti save ir suteik

ti sau tvirtą asmenybe,. Daug visur kalbėta ir girdėta apie asmeny

bė., Kad ji būtinai reikalinga, kad be jos smogus nėra pilnutinis 

•žmoous, tačiau niekur neatsakyta, kas yra asmenybė, ir kas ją sudaro.

Tai ura sunkus kelias,Asmenybės kūrimo darbas turi būti pradėtas 

nuo paties žmogaus gelmių, atitinkamo suformavimo. Svarbiausias atei

tininko moksleivio tikslas^,>ra saves išsiugdymas, suteikiant sau 

tvirtn pagrindą - asmenybe. Nieko nėra sunkiau, kaip, pažinti save, 

O pažinti save coli tik asmenybė,Sis klaudimas yra seniai diskutuo-
> . • • -X*. . . ■' •

jamas, n?.<? jau Sokrato laikais jis buvo iškilęs, Jis tebėra gyvas 

ir dabar visoje savo‘plotmėje. Suka galvą lasda besiramsčiuodamas 

senelis, svarsto pačiame gyvenimo stiprume esąs vyras, ir ieško ke-
. ■*

liu \ sgvo vidų bos bepradedąs Žydėti jaunuolis. Jų visu, vienin-
te ' .
telis klausimas, kaip pažinti save, ir Siu dienų pasaulyje, kada 

žmonija nesugalvoja ką pasirinkti: Kristų ar žetoną, jauna jam' moka-, 

leiviui dar sunkinu susiorientuoti. Jis nuolat svyruoja tarp gyve

nimo ir pražūties, Tačiau visas gyvenimas jam dar pried akis, todėl 

ir ateitininko svarbiausiu uždaviniu tinka laikyti save.s išsiugdy

mą, taigi asmenybės kdrirną. Nelauk, kad ateitų kam nors mintis iŠ 

tavęs ko nors didžio padryti, bet pats padaryk ką nots didžio iš 

sages! Visa atsakomybė, už tavo paties ateiti tenka tau pačiam. Tu 

nori būti tvirtas principu Smogus, o Šitą, pasiekti galima einant 

tik asmenybes kūrimo keliu. Kas gi yra asmenybė?

Pirmiausia , prieš atsakant, kas yra asmenybė, reikia atsakyti tš 

ko yra rudėtas žmonus,

Zmoruje ura dvi prigimdys: jis yra sudėtas iš Žemesniosios 

arba nnimalines ir nukštesni osios arba dvasinės prigimties pradų, 

Zmogule yra ir visi kiti pradai: materija, vitališkumas ir gyvulio 

Įuslingumas•'Be Šių pradų Žmogus dar turi bieną prada - sielą su 

josios intelektualiniais, etiniais, estetiniais ir religiniais
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tikslais, Tat ne be pagrindo senojo 'pasaulio išminčiai žmogų vadino 

mikrokosmusu, o šiandien jam taikomas visu reglmuj ų kurinių vainiko 
. • ’ ' - ' . ' c-'- \
vardas. Jeigu smogus atsisakytų savo auk&tesniosioa arba dvasines 

prigimties tikslu siekimo Ir pasitenkintų vi°n savo samesniosios - 

animnlinės prigimties tikslais, tai šitas .faktas reikštų žmogaus 

atsisakymą nuo jam suteiktos garbės būti vidų regimųjų kutintų vai

niku, n f-si šakumų nuo žmogaus vardo ir degradavimą savą-s į gvvuniją. 

Teciauu žmogus nėra visiškas savo prigimties viešpats, jis negali 

savus perkurti, taigi jis negali nusikratyti Tvėrėjo, duoto i Jauks ti

nimo.- dvasinės prigimties pusės, Zmoguį, kaippprotu ir laisva valia 

apdovanotms tvariaps, gali tik' įžūliai atbukti nugarą į. tą didšiąu- 

:sią Tvėrėjo jam duotų dovanų ir gyventi taip, tartum jis turėtų vie

ną animnlinę prigimtį, Beja, šitokio tipo žmonių gyvenime yra gina 

žymus procentas,Tai nužmogėjusių - sugyvulė jusiu. žmonių tipas. Jau

nasis ■'t °i tini nkas nenori būti, savo žemesniosios prigimties vergu, 

bet valdovu. Jis nori tapti - asmenybe, ' ' ■

Kadangi Žmoguje yra dvi prigimtys, tai tenka pasirinkti, prie 

kurios daugiau pnlljrkti, Juo aiškiau viena prigimtis bus valdovė, 

tuo aiškinu antra bus jos tarnaitė. Juo nnžinu^sužmogėsi, tuo dau

ginu suovvulėsi.

Sv. Tomas Akviniečio pyašo , kad "kiekvienas : tvarinys ;

yrn dėl savo individualaus -veikimo ir tobulėjimo",. Pamėginkime susi

mąstyti įsižiūrėję į mažutį grūdelį ir mes tartum pradėsime girdėti 

jo balsą: "Pono pakyrimas nėra pasilikti Šitokiu menkučiu. Manyje '■ 

yra išv's^vtn galimybė tipti gražiu augalu, didingu medžiu. Leiski

te man fan'ti. tuo, kuo esu skirtas būti. Leiskite man išsiskleisti. 

Tai » ra a^^o prigimties, mano^esmės 'šauksmasl " '

Panašini nalima prakalbinti ir mūsų pačių dvasiną prigimtį kuri 

viena išskiria mus iš gyvuliu, kuri viena' tėra mūsų kilmingumas ir 

pasididžiavimas. Toji mūsų dvasinė prigimtis panašiai f aną grūdelį 

šnuki^: "ISano paskyrimas nėra pasilikti tokia menkute, kokia pas 

tave tpĮoga. Manąs, kaip dvasinės j nevaržo nei jokie įstatymai, ne-
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sukausto kalėjimo pančiai. Man trošku šernai, man reikia pasistoti- 

ant tavo animalinės prlgimtiės pusės, .kaip papėdės, kad aš galėčiau
-V • v • • '

taveh pakelti aukščiau sugyvulejuslu pussmoglų, aukščiau dvasios 

driskių, ir pilkųjų miniažmogiu, kad galėčiau tave padaryti laim'in- 

gesn£ laimėje, laimingų nelaimėje, turtingų dvasios titanų, atbaig

tų žmogų - asmenybė. Leisk man tapti tuo, kuo aš skirta būti. Tai 
f-

yra mano prigimties ir esmės šauksmas! Jei šitam mano šauksmui tu 

būsi kurčias, tai tavo kapas bus šiurpi sustoti praeiviui vieta, nes 

Jis vadinsis „praleistos vienintelės progos ir neatliktos didžiosios ■ 

gyvenimo pareigos kapu!"

Ir is tikrųjų, sitas musų dvasines prigimties šauksmas, jei jis 

lieka neišgirstas, yra skaudžiai keršyjųs. Jaunatvė degantis ateiti

ninkas kasdien rūpinasi, kad Jo asmenybės kūrimo kalvėje nenutiltų 

dūsiai, kad nejaustų dvasinės kančios ir neatstotų nuo save didžiau* 

sios pareigos - asmenybės kūrimo. Tai yra pirmoji visų, i gyvenimą 

žengiančių Jaunų žmonių pareiga, ■ j

Savęs atbaigimo būtinumas nėra kokia tai iš viršaus užmesta kul

tūros ar auklėjimo norma, bet tat yra iš giliausių žmogaus prigimties 

gelmių išeinąs šauksmas: "Gavai daigus - išaugink žiedus ir vaistus; 

gavai žmogiškumo pradus - leidk Jiems isiskleisti į pilnutinį atbaig

tų žmogų - asmenybę!" ■■ ■ -

Jeigu ateitininkui kalbama, kad Jis turi Įsigyti asmenybę, tai 

tas įsigijimas ir yra galimas. Kiekvienas smogus gimdamas atsineša 

su savimi didesni ar mažesnį iš s^vo tautos ar šeimos paveldėtu, dva

sinių vertybių lobĄ. Tai yra įgimtoji asmenybėm dalis. Tačiau aplin

ka, auklėjimas, o ypač savęs auklė j imasi s, įgimtųjų asmenybės dali 

gali pakreipti teigiama ar neigiama kryptimi. Tat yra įsigyjamoji 

asmenybės dalis. -

Galimybė pakeisti save remiasi visas krtkscioniskasis auklėjimas. 

S>. Rasto posakiai, kaip "dalykite atgaila*", "apsivilkite nauju smo-
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gumt ir kt. butų visai beprasmiški, Jeigu Smogus nebegalėtu past- 

keisti. Gyvenimą faktai rodo, kad Smogus galt pasikeisti, pvz. Ig

nacas pasikeitė, nes ib Karolio V riterio iapo Kristaus riteriu. 

Galimį/be įsigyti asmenybę išplaukia 13 pačios Smagaus esmės. Kelias- 

į asmenybę ne visiems vienodas,, tačiau visiems yra lygiai galimas 

ir atviras. Tai dabar galime klausti, kas gi pagaliau yPa ta asme

nybė? - . • s • . • ■

Asmenybė yra asmuo, kuriame glūdinčios gyvenimo vertybės yra 

sąmoningai, .harmoningai ir aukštame laipsnyje išskleistos, tuo bš,- 

du suteikiančios Jam pagal savo Individualybę savarankiškai ir laisr 

vai apsispręsti, pasirinkti ir „veikti. ,

Išsiaiškinkime pačią sąvoką.:- v ?

Asmuo yra protingas, nepakartotas individas. Romėnai Šiuo ter

minu (personą) suprato aktoriaus kaukę arba rolę. Kiekvienas aktoriui 

yra pažįstamas iš balso (personal), airdimo pro kalike. Romėnai iš 

eta pasidarė daiktavardį - persona. Tuo btidu asmuo yra kaSkas vie- ■ 

nintelis, nesumaišomas su kitais ir budingas tik vienam individui, 

nepakartotas. h 1 ■ ;

Gyvenimo vertybėmis suprantamas žmogaus prigimtyje glūdinčius 

naudingus pradus, 'besiveržiančius is galimybių } tikrovę. Zemesnla- 

Jai žmogaus prigimties pusei att tinkančios gyvenimo bertybės yra:^ 

V ekonominės (turtas), R/ vitalinės (sveikata) ir 5/ hedonistinės 
. * 

(smagumas). Aukštesniajai prigimties pusei atitinkančios gyvenimo. 
, x -

vertybes yra: V intelektualinės (tiesa), 2/, etinės (gėris), 3/ es- 

tėtlnės (grožis) ir 4/ religinės (šventumas). Žemesniųjų vertybių 

konkretizavimas suteikia tik medžiagos pirmumų,ir tada žmogus yra 

tik protingas gyvis. Aukštesniųjų vertybių konkretizavimas- suteikia 

dvasios pirmumą, ir tada žmogus tampa tikra asmenybe. 

norit rį_g g.1, nes nesąmoningai arba atsi ti ktinai gali pasisekti 

ii1' koks menkniekis, bet ne toks žygis, kaip asmenybės kuitimas.
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fLarmgnjtngūHĮ.as_ apima gyvenimo vertybių visucti-numa ir tikslų į 

\ gradacijos įstatymo respektavimą, Visuotinumas reikalauja, kad nei 

vienai gyvenimo vertybei nebūtų paneigta Jos prigimtoji teisė plė

totis, nes prigimties valia yra šventa, Tuo tarpu' tikslu gradacijos 

Įstatymas 'įneša tų būtina tvarka. (Šitamą vertybių plėtime), pagal 

kurią labiau respektuotinos tos gybenimo vertybės, kuriu tikslai 

yra aukštesni ir kurios savo esme žmonėms pritinka labiau visuotinu 
būdu, pvs,\žemesniųjų vertybių ugdymas yra 'mastau svarbus, negu aukš

tesniųjų; intelektualinių mažiau. svarbus, negu etinių, ir t, t,

Ajuks t ame_l alksnyje reiškia, kad smogus tampa asmenybe nuo tada, 

kai gyvenimo vertybės Jame yra išskleistos zymiii aukštesniame latpsn.
s- * 

nyje, negu to reikalauja vidutiniškumas, ■ *
< ' 

^rid,iy.id,ug.ly,bė. yra tai, kas asmenyje iš prigimties yra būdinga, 

Cin priklauso specifiški gabumai} aistros, temperamentas ir kiti 

Įgimti dalykai, Į šituos Įgimtus dalykus reikia atsižvelgti, pvz, 
/ ■ I .

Jei flegmatikas panorėtų pamėgdžioti choleriką arba vados be vado 

savybių vada, būtų nusikaltimas savo prigimties individuališkumui,

^eyjir^nnkjiŠjĮumas, yra viena ryškiausia asme^nybės esminių žymių. 

Tapti saves viirininku, reiškia kartu tapti kitu vadovu, nes silp

nesnieji i°Ško stipresniųjų globos. Savarankiškais gali būti dauge

lis, originaliais beveik net genijams sunkiai vyksta,

k<iJ.S]L,e yra būtina sąlyga, be kurios asmenybė negali skleistis.

Erelis yra paukščių karaliumi laisvas virs kalnų, o ne zoologijos 

sode uždarytas narve*. Panašiai ir Žmogus gali susiformuoti' asmenybe, 

kai Jis turi laisvų apsispręsti ir pasirin’kti. Kas myli kepsnio 

laisvų keptuvėje, yra puolus. "Tauta, kuri nelaisvėje Jaustųsi gerai, 
•* \

būtų pasmerkta žuvimui", sako Erine, Tačiau teisingai suprasta
V .

laisve nereiškia palaidumo ir sauvaliavimo. Kas,nemoka laisve nau

dotis arba Ją piktnaudbja, tam geriau pančiai. Je'i Žmogus - asmenybė 

dėl savo t . . įsitikinimų būtų priverstas mirti, tai šita mirtis 

būtų aukšČlausias^avarankiškos bei laisvos asmenybės triumfas.
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Tad paimk dar šiandien save l geležinio pasiryšimo ranką, ir 

pradek didžiausią savo gyvenimo žygi — asmenybės■kūrimo žygi* Šian

dien baigiesi mano dvasios nudriekime metas, šiandien as pradė

siu nors ir palengva,- bet ryžtingai ir pastoviai užeidineti i savo 

asmenybės kalimo kalvį ir kalsiu iŠ visos Širdies, iš viso peties 

tol, kol- ir as busiu atlikęs didžiąją savo gyvenimo pareigą - tapęs 

asmenybę. ,
* * ' 1 j ■ ■ ■

Rebdcrfas,
1947.X. 9. ' v

■ . ' ■ \ •

. | MĖSlį KUOPOS NAREI ROMUTEI K A I R A I T X T E I J
f JOS MYLIMIEMS TĖVELIAMS TOLIMAME SIBIRE MIRUS, REIŠKIAME GI... ft

v z < • . Bj

f LIjį U z u 0 J £ u T A. \ jį
B Leideno moksleivių ateitininku S
lt ‘ , i v 1

"Sv. Kasimiero" kuopa Įį

valdyba ir

"Maironio" kuopos

MĖSŲ MIELAM- IDĖJOS BIČIULIUI \S T a S I U I K U N G I U I 

NETEKUS BRANGIOS MAMYTĖS, REIŠKIA UŽUOJAUTA

• -t • . • . ■ **

Uidumos dalyse ■ kiekvienas kūrinys pirmiausia yra tam, kad reikš- 

tfys savo veikimu ir tobulėjimu.
Sv. Tomas Akvinietls
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DARVINIZMO TEORIJA IR KRIKŠČIONIŠKOSIOS PAŽIŪROS

18 a, iškyla naujos idėjos, Su mokslo pažanga atsiranda pagnn__

tya žmogaus protui, Įsigali racionalizmas, Religijoje ima viešpatau

ti deizmas, būtent srove, pripažįstantį Pieva, visatos kūrėja, bet
v*

atmetantį Bažnyčią, Kartu su tuo. įsigali pažiūra, kad Žmogaus gyve

nimas baigiasi ši*me pasaulyje. To pasėkoje yra paskelbiama teorija, 

kad žmogus yra kilęs iš gyvulio.

Jos kureJaSį LappLip. EflZvJjigs, gimė Anglijoje, Jis buvo gana 

zfrmus gamtininkas, parašęs eilę mokslintą veikalu ir sukūręs teoriją 

pavadinta darvinįzmu.Darvinizmas paneigia dievišką žmogaus kilmę, 

paneigia Dievą, kaip gražiausio Jo kūrybos Žiedo - žmogaus ktireja*. 

Žmogaus kūrimo darbas paliekamas gamtai, ' ' * '

Darvinizmo teorija teigia, kad maždaug per 140 mil, metu iš

• beždžionės išsivystė žmogus. Vystymasis, vykęs toki ilga* laika, tu-
• < ' r \ t / w '

rejo palikti pėdsakų, t. y, pereinamu įutverimu tarp žmogaus ir bez-
y _

dzlones, Jeigu galima bUtų sutikti, kad tie gyviai išmirė, tai kil

tų klausimas, kodėl liko pirmasis ir paskutinysis laiptas? Kodėl ne

išnyksta beždžionės? Galiausiai, kodėl nerandama tų perinamų gybių 

kaulų, Juk Jie negalėjo visiškai visi sunykti, nes beždžionių ir žmo

nių kaulų yra užtinkama labai daug, Matome, kad yra labai griežta 

riba ir nėra Jokio tilto, Jungiančio Žmogų su beždžione,

Mokslininkų yra nustatyta, kad gybuliat proto neturi. Jeigu Jis 

kartais atiteka veiksmus, iŠ pirmo pažvelgimo atrodančius' "protin-
v

gus", tat tiktai savo instinkto dėka. Čia verta paminėti pasakojimų ' 

apie žmogų, kutis kasdien išplaukdavo latveliu paplaukytt ir nešda

vosi kampinę suolui nušluostyti, Tų kempinę Jam dažnai atnešdavo Jo 

Šuo, B°t niekada, neradęs kempinės, šuo neatnešė mazgotės. Atseit, 

Jis neprotauja. Apie tai, kad žmogus turi protą, kalbėti netenka,

s Kaipgi tat iŠ n^ptotingos beždžiones galėjo atsirasti protaująs žmo

gus? Kaip salima duoti kitam tai, ko pats neturi? Juk niekas be prie-

10
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žasti.es neatsiranda. Kurgi gludi ta priežastis, kad žmogus gavo^ 

pro tą ? Jeigu Jis išsivystė' iš instinkto, tai'kodėl tas vystymasis 

-nebevyksta toliau dabar? Kokia Jėga Jį sustabdė?' Matome’, kad nega- 

lime sutikti su tuo, nes tuoj pat iškyla, prieštaravimai,

Žmogus'nepasitenkina vien sočiu gyvenimu, mokslu,menu. Jis anks

čiau ar vėliau pajus kažkokį trukumą. Tai bus noras garbinti, mylėti 

kažkokią aukštesnį būtybę. Jaunuolį, nieko nežinantį apie religiją, 

tėvas vieną rytą rado beklūpantį sode ir besimeldžiantį, saulei. Juk 

yra seniai Žinomas dalykas, kad ne turtuose laimė. Kodėl mes Ja-učia- 

me pasitenkinimą, padėję vargstančiam draugui? Tai yra vis Žmogaus 
v

sielos pasireiškimai. Sielos, kuri, rimtais įrodymais remiantis, yra 

n ~mlr t Inga, Gyvulys Jokią sielos pasireiškimų, tuo paštu ir pačios 

sielos neturi. Iš kur tat atsirado siela pas ifaogų? Kas suteikė Ją 

Jam, įpindamas į nuostabią Jo būtybę?? Taigi darome išvadą, kad Žmo

gus turi kažką daugiau, negu Jam galėjo duoti gamta Jo vystymosi me
tu, .. ■’ •

v Jeigu kartais kiltą klausimas, kodėl darvinizmas turėjo tiek 

daug pasekėją, tai atsakyti yra labai lengva. Jeigu atmesti sielos 

buvimą, amžinąjį gyve-ntmą, tai tuo pačiu nustatoma visai kita "Žmo

gaus vaiklmo linkmė. Nebėra reikalo stengtis būti gerarn. yra gali- 

1 mos vlšos "laisvės" taip,malonios kai kuriems žmonėms. Tada ir uŽ 

savo veiksmus nebereikia Jausti atsakomybės, nes žmoniškumo Jausmas 

ydra sielos pasireiškimas. Todėl tuose kraštuose, kur Žmoniškumas yra
• • . < '■ pami'ntas, darvinizmas rado ir teberanda daugiausia pasekėją (Pažiū

rėkim į Rusiją!). •

Kaip, žiuri kultūranir civilizacija į darvinizmą? Žuvo ištisos 

rūšys gyvių, ne padarydamos pasauly J e Jokid perversmo. Jeigu Žmogus 

yra išsivystęs iŠ gyvulio, Jei Jis yra tik gamtos produktas, tai ' 

tarp to ir gamtos telktų padėti lygybės ženklą*. Jeigu išnyktą iŠ 

pasaulio Žmogus, įvyktų neįsivaizduojamas -perversmas, nes Žmogus 

gamtą palenkė sau. Ar galt produktas, tvarinys būti galingesnis uŽ 

tvėrėją? Erdvės, Žemės ir vandens nugalėtojas negali būti išsivystęs

11
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iš k°turikojo, dar Ir dabar po medžius besikarstančio, gyvio.

Ta pačia proga tenka prisiminti Bažnyčiai duromis..prd£-ka_iš-tusr. 

kad Ji esanti naujenybių prizininkė, kad ji priešinasi pažangai, 

Yta visai logiška, kad mtisų tikėjimas nepagrįstų tvirtinimų nepri

ima ir savo pagrindinių tiesų neatsisako, Tačiau neprieštarauja pa

langei, Mes Žinom*, kad katalikų tikėjimas esmėje neprieštarauja 

mokslui, tuo palių žinojimui ir Palangai, Žinoti reikia, bet kartu 

reikia mokėti protingai žinias pasisavinti, Bažnyčia nepriimė darvin 

nismo, kai visas pasaulis buvo jį bepri palįstas, ir neklydo, nes da

bar jis baigia atgyventi savo laiką, nes ir mokslas jį daug kur at

meta, ‘ • • .

Taigi padarome sekančias išvadas: Žmogaus kerėjas yra Dievas,nes: 

1, Žmogus su beždžione n^ra sujungtas jokio pereinamo tilte 

i 2, Žmogus turi protą,
7 u ‘ \ . ' ' ’
3, Smogus turi sielų,

4. žmogus nėra gamtos produktas, nes jo vystymasis toliau
I . • F

nebevyksta,

■ ■ ' ■ ' ' D, V,

. ' • . y •

ATOMAS IR MEILE . -

Studijuojant didįjį anglų kanversacint leksikoną "Encyclopedia Brl- 
tnntca", pastebėta, kad Šio leksikono pirmoje (1768 m.) laidoje žo- 
disi"a tomas" yra aptariamas keturiomis eilutėmis, o Žodžiui "meilė" 
1810 w,-t laidoje skiriama net penki puslapiair

Naujausioje laidoje "meilė" visiškai neminima, tuo tarpu"atomui" 
tirą .paskirta penki puslapiai.

("The Leader, Magazine")

pasaka i ne paSaka , ' ,

Prieš kurį laiką New Yoke buvo atidarytas pirmasis restoranas be 
patarnautojų. Svečiai užima prie stalo vietas, išstudijuoja valgių 

^sąrašą ir pa geidaujamus valgius surašo ant čia pat esančios specia
lios kortelės, kuri pro mažų plyšelį įmenama į stalo vidų. Po kele
tas minučių stalas pačiame viduryje prasiveria, ir ant padėklo pasi
rodo visi užsakytieji valgiai. Pavalgius svečiai sudeda indus i 
viduri'te stalo, paspaudžia mygtuką, ir viskas išnyksta. Naujasis iš
radimas nėra joks stebuklas, Valgomojo kambario apsčioje esanti 
virtuvė mažais keltuvais yra sujungta su kiekvienu stalu,

■ Tnigt ir pasakėlė "staleli užsidenk" nebėra jokia pasaka.
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. Kaip kiekvienas daiktas, egzistuojąs šiame pasauly, taip

- "ožančiaus meldą turi save istoriją.

Jau senovės religijų istorijoje užtinkame žymią, kai, karto- '■ 

lent kurią nors maldą dauginu kartu, buvo vartojamos, taip vadinamo# 

skaičiavimo virvelės. Tai buvo paprasta virvute su kaulą, grūdų ar 
& » 

panašiais karoliais. Si skaičiavimo virvele sutinkama daugely J e re- 

' ligljų, Skaičiavimo virvelė buvo vartojama ir krikščioniškuose Va

karuose, kalbant didesnį skaičių Tėve mfisų. . •> -

Viduramžiais Šis paprotys dar labiau paplito, ypač vienuolynuo

se, kadanoi broliai vietojtysalmių privalėjo kalbėti didelį skėicių 

Tėve mūsą, Kai aštuntame šimtmetyje atgailai pradėta duoti 20, 50 

ir net daugiau Tėve mūsą, tai skaičiavimo visyelė buvo labai plačiai 

t'tf'tojana. Ji trumpai buvo vadinama- "Pater noster", nes. Tėve mūsą mal

dos kalbėjimas ant virvutės dar nebuvo rožančiaus malda,
J . • • -t

Kai XII - XIII šimtmetyje paplito Sveika Marija malda, tai vie- 
y/

★ oje 150 psalmių buvo pradėta kalbėti 150 Sveika Marija. Si malda ! 

buvo vadinama "Marijos psalmėmis" arba "Marijos vainiku". Tačiau 

ir čia dar nebuvo rožančiaus malda, 7 '
Dar kiek vėliau ‘imta ant skaičiavimo virvelės kalbėti Tėve musu 

■'ir Sv°ika Mariją. draug°. Ir šios maldos dar negalima pabadint i> rožan

čiaus malda, nes čia trūko esminės rožančiaus žymės, būtent, nebuvo 

Jungiama lūpų malda su minties malda, Siame- sąryšyje ir glūdi visa 

rožančiaus maldos esmė. Rožančiaus maldoje lūpų ir mąstomoji malda 
» ' z

sufaro vienumą, kaip kūnas ir siela sudaro pbOŽutinį žmogų.

Pirmasis žmogus, kuris Jaė Jungti lūpų ir minties maldą buvo . 

ži>* Domininkas. Jis įsteigė pamokslininkų (domįnlnkonų) vienuolyną. 

Savaime suprantama, kad sv. Domininko laikais rožančiaus malda dar 

nebuvo vartojama šiandieninėje formoje. Jis tik iškėlė mintį Jung- 

tl lupų ir minties maldą. Šiandienine rožančiaus maldos forma yra 

kelių šimtmečių vystymosi išdava.

13
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Jau XIV šimtmetyje būro paprotys tarp kiekvienų 1Č Sveika Ma- 

*•

rijų [terpti vienų Tėve mūsų, XV šimtmetyje toje pačioje vietoje 

buvo imta pridėti trumputį mąstymą, Tai buvo realizavimas šv, Domi

ninko iškeltos idėjos. Ją realizavo Kartūzų ordeno vienuolis Domi

ninkas Prutenis, kuris gyveno Triere ir mirė apie 1461 motus. Jis 

paliko Žmonėms laisvę pasirinkti įkaitomąją medžiagų, todėl greitu 

laiku atsirado daugybė rožančių su skirtinga mąstomąją medžiaga, 

Mąstymų (paslapčių) skaičius irgi buvo įvairus: nuo 25 ligi 150, 

Vienoje knyooje,: išleistoje 1610 metais} randame net-63 skirtingus 

rašančius. Tašiau tai pasirodė labai nepraktiška, nes paslapčių, 
t

sausumas sunkino mąstymą^ ir jau XV šimtmečio pabaidoje nusistovėjo 

Šiandieninė roša nŠiaus maldos forma. Reikia prisiminti, kad visose 

ankstyvesnėse formose didžiausia reikšmė buvo skiriama paslapčių 

apmąstymui, t,y, minties maldai, kuri sujungta 'Su lūpų malda ir su

daro rožančiaus maldos esme,
1 t/

Dnr vienas žodis apie. Rožančiaus Brolijos įsteigimą* Ji buvo 

Įsteigta 1475 m, Kuine, Ši brolija turėjo labai didelį pasisekimą 

Amoniu tarpe, ir jau 1480 m,, turėjo 500,000 narių, $arp kurtų buvo 

popiežius Sixtus IVj K&iseris Fridrichas III. Ir daugelisjkttų didi-

Apie rožančiaus maldos esmę ir reikšme plačiai rašoma Tėvo Bftu-

Šikj leidši amuose laiškuose, < ... '

' ' . 7 - o O’ 6 -
. ■ A- ' ,

P,. C .

ausų bendradarbius

Paskutiniu metu esame gavę iŠ kai kurių mūsįį bendradarbių ras
tų, tačiau dėl vietos stokos Šiame numeryje visų patalpinti negalė- 
$%me. Mielus bendradarbius ir toliau prašome musų nepamiršti, nes 
raštų perdaug niekuomet nebus.

Redakcija

■ •; ' .......

.v X t į. ' ’’ ' I
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Ramus birželio mėnesio vakaras gaubė uolėtą Bavarijos kaimą. 

Tykiai šnabždėjo medžių lapai, ir virpėjo pievų Žolynai, Dangus, 

paraudęs nuo besileidžiančios saulės, skaistus kaip kūdikio akys, 

sudėjo gražių rytojaus dieną.

Paskatinis besileidžiančios saulės spindulys pro dantytos 
t ’ , - -

uolos kraštą dgr kartų Žvilgterėjo į ,žemę, tartum norėdamas tarti 

slėnyje liekantiems labanakt, Taip beklaidžiodamas, nejučiom jis 

užtiko prie balto akacijos krūmo rymantį jaunuolį. Spindulėlis šo

kinėjo apie jį, tačiau jo akių pasiekti nepajėgė, nes jas slėpė 

nudrikusių, juodų plaukų pluoštas. Jaunuolis, neramiai papurtęs 

galvų, pažvelgi savo mėlynomis akimis aukstyž, iŠ kur pas jį buvo 

atklydęs neramusis svečias. Sptndulėlid rodos to tik ir- laukė: vie

nu akimirksniu žvilgterėjo į jo akris,* bet, o Dieve, ką jis jose pa

matei Ne, tikrai jis tokį puikų vakarų to nesitikėjo, iž jaunuolio 
s »

akių tryško gilus skausmas ir sielvartas, Juodi. ' 'še'šė.ltni gulė 

nuo ilgų blakstienų, o tenpakibusi laikėsi skaidri ašara, Ji žė

rėjo vaivorykštės spalvomis.

Jo Žvilgsnis sustingo dangaus mėlynėje, ir prisiminimų banga, 

didžiulė lynjara, užliejo jo stelų. Jis prisiminė, kada buvo dar 

kūdikis ir mama jį švelniai apkabinusi glamonėdavo ant savo kelių. 

Ji sekdavo jam daugybę pasakų, o vakarais, atsivedusi' prie lango, > 

rodė beribėje užsidegančius Dievulio žiburėlius. Taip, tada jis

jau buvo truputį paūgėjęs. Prisimena jis viena tykų šventadienio 

vakarę, Ilgi medžių Šešėliai jau dengė jų sodo alėją, o jis vaikš

tinėjo su mamyte liepų žiedais apibirusiu takeliu. Ji kalbėjo:

■ "Patruk, kai tu užaugsi didelis ir tavo širdis jaunatviškame užsi- 

. degime prisipildys troškimai skraidyti padangėmis, nepamiršk to,

15
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• kuris yra viso pasaulio Valdovas. Ir kada pailsęs kovoje, nusivy

lus žmonėmis, nebepajėgsi savo jėgomis kovoti su gyvenimu, pakelk 

tada savo širdį ir stelų pas Jį -Kūrėją, kuris tave leido Žemėn. 

"Miela mama^ sukrutėjo Jaunuolio lūpos, "ar tu tada pagalvojai, 

Jog aš vienas be tavęs ir be draugų svetimoje šalyje atsidursiu. 

Kai svetimieji tave su daugeliu kitų vežė link Sibiro taigų, aš 

vienas klajojau po Lietuvos miškus, kurie tada man buvo geriausi ' >
/

draujfat. Kada grįžom gimtojon sodybon, radau atvirus kiemo vartus, 

AŠ liknu vienas, ir mano Širdis plyšo iš skausmo. Ir kada Šiaurusis 

tironas slinko prie tėviškes, prie mano vaikystės dienų šventovės, 

aš nebeištvėriau,- traukiausi, nerasdamas vietos nei galvai prl~
t ' ' ' ’

glausti. Ir dabar ilgesys* kas kartų didesnis, vis kreipia mano akis 

ten, kur gimtoji Šalis, ir laukai miškais apsupti, ten, kur širdis 

galėtų atrasti poilsį ir ramybęS,

Taip Jaunuoliui bemąstant, naktie tamsa užgulė Šernų, o dan

guje sužibo pirmosios žvaigždelės, "O gal ir mano gyvenimas bus toks 

Juodas kaip Ši naktis? Gal,netekus Jėgų, turėsiu prisiglausti sve

timoje žemėje".
. . s

Kai Juodo žydo skraistė apgaubė Jo širdį, Jis išgirdo kažką 

šnibždant: "Pažvelk aukštyn!* Ten, kur Žiba Šviesios žvaigždės, ten 

rasi tu nusiraminimų, išsisklaidys niūrios tavo mintys, ir grįš vil

tis į tavo širdį. Savo darbu ir pasitikę J imu, Kūrė Jo Apvaizda - lai

mėsi. " Z ■ ; - -- ,
‘S -

Tamsi skausmo skraiste pamažu nuslinko nuo Jaunuolio veido, 

o jo lūpos ryžtingai sušnabždėjo: "Tu, gerasai Kūrėjau, valdai 

žvaigždynus ir dangaus beribę. Tu sugrąžinsi ir mus visus į išdras

kytų namų Židinį." \ v

Slėnį klostė miglų sruogos, Iš uŽ kalno kilo mėnulio pilnatis.

Jaunuolio akyse vėl švietė pasiryžimas ir viltis. Grožėdamasis nakTi 
■

ties rimtimi, jis grįžo vėl į tų patfią pilką tremtinio buitį.
■ -■ ~

S.M.
Rebdorfas, \
1947. VII,26.
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Tu nešinai kaip man čia ilgu

Kaip man ola liūdna, neramu;

Brangios\ tėvynės pasiilgau ...

Ir savo tėviškės laukų

Nors ir1 donai
CJfĮtpintif.

" ■

saulutė 'Šviečia

Grasus mėnulis

Visttek laukai

erdvose

neit i e, nėįtie e ta

Ne tėviškės laukų 'dvasia

Čia negirdėt švelnaus gaudimo

Skambiu dainelių vakarais, 

Kaip kitados uš mūs klojimo

Kada gėrėdavausi Jais

Čia nebetoks ūžimas girių, 

Ne toki žmonės,, kaip ienai;

AŠ eičiau, eičiau šimtą mylių, 

Kur šimtamečiai ąžuolai

Tu nešinai, kaip mah čia ilgu

Kaip man čia ilgu, neramu ;

Tos dienos tarp

Čia be^ tėvynės

kalnu prailgo 

be namų.
'■A*' y •

<’ /(?> Šidlauskaite
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" Pagal Obere Kalle Įvykusį rajonini pasidalinimo, Etchsttttto 
<•

rajonui buvo priskirtos dvi gimnazijos (Eichst^tto ir Ingolstadto)

ir penkios progimnazijos (Weideno, Wunsiedello, Bambergo, Rothenburgo 

ir Gunzenhausenv) su maždaug 450 mokinių, Jų tarpe virš 70 at-ku. 

Paskirstymo metų at-kų kuopos buvo tik keturiose vietose. Šiuo metu 

Wunsiedel to ir Gunzenhauseno stovykloms likviduojantis, kartu Iii- 

viduojarnos ir progimnazijos. Paskirose vietose šiuo metu yra tokia 

padėtis:
* '4

1, S.t£.h.^tjrtt_eA_ Čia at-kų kuopa isisteige I945 metu rudenį, Kris

taus Karaliaus šventėje. Turėdama palankias sąlygos ir energingą 

pirmininką A, Rungą, netruko sustiprėti ir gana tfyvai pasireiškė 

įvairių konferencijų, bei suvažiavimų metų. Taip pat nemažai prisi

dėjo ir.prie 1946 metų vasarą Eichstittte Įvykusių studijų dienu su- 

■organizavimo, vėliau veikimas buvo susilpnėjęs, bet, pirmininko vai

rą paėmus A, Sabaliauskui, vėl atgijo ir šiandien dirba pilna pras

me n t eitintnkiŠką darbą.

8. Ing_oL.s$_a^,tg_, Čia ateitininku užuomazga randame gana anksti, 

net 1946 metu vasara, įsikūrimo data laikoma 1947 metu k-ovo ■t A ( fi

mėnuo. Trūkstant ateltlninkiškame darbe prityrusiu žmonių, veikimas 4 
neišsivystė. Prie to prisidėjo ir nepalankus mokiniu nusiteikimas 

ateitininkų a'tzvilgiu. Tai patvirtina Įvykis, kada dviems ateiti

ninkams buvo atimti ženkliukai ir iki šio laiko dar negrąžinti. Pas

kutiniu metu Įvyko reorganizacinis susirinkimas, kurio metu buvo 

išrinkta nauja valdyba. Šiuo metu kuopa turi septynis narius,

3, Wpl.d2.nQ_, Šioje mokintų skaičiumi negausioje progimnasifioje 

ateitininkai dirba gana energingatc Vasarą buvo suruose keletą eks

kursiją ir iškylų. Ypatingas dėmesys kreipiamas i asmens ugdymą. Is 

savo tarpo yra išlaide keletą energingų ateitininkų, kurie, nuvyką

18
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/ kitas gimnazijas, savo darbu aktingai prisideda priexten dirbančių 

kuopų,

4, S.ajrĮbrrg,e^ Čia veikia beveik išimtinai mergaičių\k.uopa., kuri 

pradžioje dirbo gana energingai. Tik paskutines vasar.os metu kuo- 

posh veikimas kiek apsnūdo,

5. £othęnburge., Šioje septynių, klasių progimnazijoje, turin

čioje virs 50 mokinių, iki šio laiko ateitininku nėra, Niekas ne- 

pradeda organizuoti, Kai kas net būkstauja, kad , esant mažam mokinių 

skaičiui, ateitininkai dirbti nepajėgsią. Tačiau tikimasi ir Čia su

organizuoti naują ateitinlnkiškąjį židinį, Jei Hannoverlo progim-
' ‘ i • . • .

nazijoje ateitininkai pajėgė susiorganizuoti^ turėdami tik 11 kata

likų moksleivių, tai čia tikrai nesusidarys jokių sunkumų.

Vadovas
'• ■. 1 — . • 

1 - x O x - '

J • • ' ■

bGr ELI ON SUSI R INKliiAS ■ -

----- - -------/tęsinys/--------------------------------

Geras susirinkimas \ . ■ '
*v

1, Laiku pranešti susirinkimo data. Pageidautina bent 2 d, iš 

anksto. Geriausia tuoj pat po susirinkimo pranešti kito susirinki

mo. dat—ų,

2, Rasiniai nustatomi is anksto, bent, dvi savaites pries susi

rinkimą, Tam yra ^.aj^bp. plgrig^s , kurį, būrelio pirmininkas su globėju 

tiek smulkiai išdirba, kad žinoį kada kokia tema bus reikalinga. 

Atsiminkime, kad rašinėliai turi būti ne "iš rankoves", bet rimti 

ir visiems naudingi. Gi mokiniai turi daug tiesioginių pareigu - 

mokykloj ° būti, pamokas rengti ir kt. Netinka referatus lipdyti 

piešimo ar iipnavimc pamokos metu, o dar blogiau teisintis, kad 1 

pamoka ^neišmokta del užduoto referato rašymo.
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3, Rašinėlis turi būti atidžiai išklausomas ir teisingai įver

tinamas^ Dar geriau, jei būrelis iš anksto žino .rašinio tema ir ga

lt referentui iškelti klausimų, padiskutuoti bei pasidalinti minti

mis,

BĄto 'Siūlyčiau; kad susirinkimas turėtu viena, pagrindin^-ye- 

i.aĮH.ąj_a_rnljii_iA. Tado nebūtų bldškomasi po programa ir pagilintu pasi

rinktąja tema, Pvz,, eina rašinėlis apie šv, Tareisi jų. Po jo - aiš

kinamasi at-kų ženklelio prasmė, "Tareisijus nešė SvencipusiąjĮ, mes 

nešame Jo simbolį - kryžių lelijos žiede," / ■

.Dina Žaidimas su sviediniu. Pačiame žaidimo įkarštyje žaidimas 

nutraukiamas (kol nenusibodo!). Gilaus kvėpavimo pratimas, žvilgs

nis ! dangų ir tylos minutė. Kas nors (ne pirmininkas!) perskaito 

trumputį straipsnelį apin pirmųjų krikščionių dvasia. Tai gali būti 

ištrauka iš kurios nors knygos ar skyrelis iŠ "Apaštalų darbų",

IŠ susikaupimo ir susimąstymo vėl pereinama į gyvumą, Diskusi

jos .‘^kokios yra ateitininko pareigos pradedant nuo atsikėlimo ryta I i
ligi pamokoms^ prasidedant. Ką tuo metu veikia ateitininkas moks

leivis, ką neat^itininkas. Kaip ligi šiol mes elgdavomės? Kaip at

naujiname savo rytą Kristuje? Konkretūs pasiūlymai, IFezultatas: vi

si ryžtasi atlikti kokį ners uždavinį, pvz, atsikėlus persižegnoti, 

šaltu vandeniu praustis, pasimelsti prieš valgi ir t,t. Tvarkingu- < * 
mas, punktualumas. Juo konkretesnis uždavinys, tuo geresnis, At^i- , « 
nanšlo susirinkimo metu prisiminsime šiuos uždavinius ir pasisaky

sime, kiek pasiekėme. Smulkmenos, bet jos sugtaro gyvenimą. Charak

terio auklejimasis ir apaštalavimas save aplinkoj: Šeimoj, kambary, 

kieme, klasėje,,, Ues irgi turimt būti Kristaus nešėjai, Tareisi jai,

Chris t ofor a t

Laikas pakilti iš miego, iš apsnūdimo, Nejučiom išplaukia dai

na:

- Laikas, laikas jaunam joti 
Ginti laisvę Lietuvos!

Pristm
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Prisimename. toli likusia tėvu žeme. Liūdnas šešėlis nuskrie- << t
ja veidais, bet pakyla Jurgis ir- drąsiu balsu kreipiasi į būreli: 

v ' *
- Salin neviltis ir dusavima.i ska.udus,

Jie- silpnina valių tiktai!

Du ar trys, posmeliai ■atitinkamai parinkti, grasiai užbaigia 

susirinkimo minti. Paskutiniai nurodymai? flristmenamas^pasirinktasis 

uždavinys, a te.inanči.os'^p"*"1^^1 laikas, vieta ir rašinėlio tema, 

-Panašiai, kaip ir atidarant, malda ar .giesmės posmeliu, bai- 

glamas/susirinkimas. Kiekvienas būrelis-gali pasirinkti ceremonijas 

- apeigas susirinkimui pradėti ir baigti. ’

Kiekvienas būrelio narys buri susirinkime ką nors naujo gauti, 

o ne nuobodžiauti. Kiekvienas būrelio natys turi prisidėti prie 

.programos ne vien rašinėliu, bet ir i-vairiausiais kitais bucais., Vie
» " 4 J

nas paruošia susirinkimo kambarį, pritaikydamas sueigos minčiai. Ki

tas eilėraštį, išmoksta padeklamuoti, trecias dainą ar žaidimą pra

veda. ' • ' ,

Pirmininkas sueigoje turi mažiausiai darbo. Daugiausiai jis 

rūpinasi ruošdamas sueigos programą, kad viskas sklandžiai vykiu ir 

nesusidarytų tuščią Žiovavimo pertrauku.

Susirinkimo programa turi būti gyva- Ir nešablo>niška» Visados 

reikia prisiminttn ne tik aplinka, kur vyks susirinkimas' (klasėje, 

kambaryje', kieme, miške ), bet' ir laiką (savaitės šventieji, di

džiųjų žmonių jubiliejai, būrelio narių vardadieniai ar šiaip ypa

tingos progos). Kreipti dėmesį ir i būrelio nariu amžių ir išsilavi

nimą, į einama ateitininkų darbo programa ir t,t..

Dar žod°lį dėl eilėraščių. Geriau gražiai paskaityti, negu 
v /'ui ’ 'blogai atmintinai pasakyti^ - Si taisykle dažnai pasitvirtina^ Pa- 

rinkime juos prasmingai, sueigos minčiai pritaikytus,, b nė taip

sau". Lygiai tas pat Ir dėl- dainų parinksimo-. Mūsų tautosaka 

yra tokia turtinga, kad jos gražiausius dalykėlius jau užmirštame 

per didelį Jų gausumą. Gelbėkime juos, atgaivinkime jų dbasią! '
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Būrelio susirinkimas - joks paprastas-daly-kas, o aprašyti ne-
V v V- įmanoma, o is knygų neišmokstama,,, Šiomis k°liomis mintimis 

tenorėjau tik paskatinti vadus savo išradingumo panaudoti, suslrin- 

kimus Į-domlau pj'gvedant, sudominant narius ir būrelio veikla perke-
V v 4

liant uz susirinkimo ribų į platųjį gyvenimą, Šitaip pradėsime savo 

gyvenimą naujinti, gyvinti ir grasinti Kristuje, Kvieskime Jį t savo 

širdis, neškime Jį į savo kasdienybė, Tebūna mūsų gyvenimas vienas 

didelis musu būrelio susirinkimas, kuriam vadovauja Kristus, o mes 

visa pregrama atliekame! •

/K, Bėkšta / ' : < ?

% . o O o - .

Oscar 17 tide
Lt E N 1 N L N K A S( '

Vieną vakarą pabudo j - _ steloje .noras suskurti kurinį, kuris 

vaizduotu "Akimirksnio d&iaugsma ".J • -
*■ * ' •

Ir jis tekeliavo į pas'aulį ieškoti bronzos, nes tiktai bron

zoje jis tegalėjo kurti,. •

Tačiau visa bronza pasaulyje buvo dingusi, Niekur jos nebuvo
V» / •, J h i" 1 . . ■ ' < ’ . .
galima rastiišskyrus bronzinę "dnzinos kančios" statulą, A

Šią statula jis pats buvo padaręs savo paties rankomis sukūres, 
■ - x . i

ir buvo jis ja,pastatęs ant kapo, kuriame ilsėjosi viskas, ka jis 

gyvenime buvo mylėjese . ■

. Ant to kapo jis buvo pastatęs si savo meno kūrinį, kuris turė

jo liudyti apte vyro meilę, kuri niekądos nemiršta ir esanti amžino 

" f i* 1 v c £ t o simboliSo Tačiau visame pasaulyje nebuvo jokios kitos bron- 

zos, kaip tiktai si statula„

Ir paėmė menininkas šia statulą, kuria pats buvo sukūres, išėjo 

ją į tirpdomą krosnį ir perdavė ugniai,.

Ir iš bronzinio sielvarto paveikslo, kuris amžiais nemiršta, su- * 

kūrė menininkas džiaugsmu paveikslą, kuris akimirksnyje subyra,

/ Vert ė J, K, /
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(Spec. "Musų Žygiu." korespondento reportažas iš buv. mokslei-

viii ateitininkų stovyklos Alpėse)

- Na ir kalnelis!.- murma kolona kopiančiu i aukštybes. Mer

gaitės basos, rankose "lakierkomts" nešinos,, raudonais veidukais tik 

liuoksi, tik striksi lyg Australijos kengūraitės. Mažas skirtumas 

nud lietuviškų atlaidų; tik pieva nelygi, bet vietomis visai verti

kali: lipa koks nors dručkis, o smilgos taip ir kutena nosį.

Visa virtinė susiskirsto \ mazyčius^būrelius. Vieni liuoksi 

stačiai aukštyn traukdami nuo žolių ir smilgų Svabijos karvių ašaras, 

kiti taupo kalorijas - eina takais, atseit autostradomis, kurios 
1 ’ ‘ 

nuožulniai. į kalnų vingiuoja, bet taip šlapios, kad tik visų Alpių 

karvės galėjo tiek priverkti, kai sužinojo,' kad toks amaras ju ga~. 

nykias uzpuŽs...

Lietus nugara skalbia visai kaip pas Donelaiti, tik čia švabo 

ratas ant ašies sukasi dar sunkiau, nes lagaminai, kuriuos reikia už

vežti , pakrauti mamyčių sviesteliu, mėsyte ir pyragėliu.

Paskutinė kančių stotis. Einame \ narna, kuris panašus į žemai- 

tiekę darginę.

- Ach, svietulėli,- atsidusta "blondinukės". - koks šuniškas 

oras! Debesys kojas kutena, saulės’nė spindulėlio.

- So regen ganze Wophe - paaiškina, aštrinę pypkę čiulpdamas, 

švabas. Mergaičių širdelės tik lapt ir nukrito pilnus Venden'S 

batukus, ' ' •

Mirtinai uskutend tie debesys

- Kad. jūs žinotumėt, mergaitės, koks jis trenktas: Aa išgirdo, 

tų surašė į ta sam "Teiyrioe Ftknmbėlą" ir, židrėk, jop skaito pa

vakary... Su jto reikta ypatingai nevargtai, jei nenorit "išrabida- j
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votos būti, - aiškina ankstyvosios geltonkasės vėlyvesniosioms,

- Ei, rytoj vakare kalba. Meming.enas! - praneša valdžios ate
X 

siop/ii’. . - - .

- Rūgštynių rinkti! - suriaumoja duris pravėręs virtuvės ir 

Freiburgo studentu premjeras. - Rūgštyniaut, tinginiai!

- Vo, a rūkštimaaut? - žemaitišku akcentu užtrimituoja vienas 

is linksmųjų kapelionų. - Elkiet, elkiet, tinai galioset patingėt,
t . •

Paskui atsisuka f patenkinta mergaičių būrį Ir perspėjai

- Pst! vėl tasnSkambalas„ klauso.

Paskaita, Ir vėl paskaita^. Dar sykį paskaita. Ir vėl- viena 

paskaita. Būrys jaunimo 'sėdi būrely ratu apie stovintį preligentq. 

Jis kalba apie moksleivį ateitininkę, kurta idealų Jo tipų, Mergaitės 

susikūprinusios skuba viską užsirašyti, kad nei vieno žodžio ne

praleistų iš tos uždegančios kalbos, o vyrai', kumštis po smakrais 

parėmę, smilgas įsikandę į sjinįsų minas nutaisę, j‘ilosoj‘uoja>' tiesa 

Jis čia kalba, ar juokus krečia? Pažiūrėsim, pažiūrėsim, kaip Čia 

gi anas užbaigs.,,

Vienas i'š jų pasijudina ir trenkia kumščiu kaimynui į pasenę:

- Kelkis iš lovos, nabagėli!

- O kę tu čia, ar nori?! susiraukęs puola 

Šis JĮ nuramina:
V

-Žiū... "Skambalas" mato..» ■3- T\' ■ '

uepuolėjį, bet

sakydavome Lietuvoj:

. - Ach tos musės, musės.! iš balos Jų čia tiek 

Het išdaužyti, nei išmušti, nei nuodyti nespėji -

ir priviso...

krinta masėmis

biaurybės, bet vistiek pilnos sienos!

■ ‘Čia to vargo kaip ir nėra, Ramus sau klausosi jaunimas - musės
• • I . - . ' . '

H3ru.pt, nr j yra kas muša ir gaudo. Speciali komanda, nelyginant "pa
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žarni kai", buvo sudaryta iš vyresniųjų. O Jus, viščiukai,- studijuoki: 

kite, gilinkitės f visokias teorijas. Priešlėktuvinė tik dirba r 

delnais tik brauko „TieJ’J’lieger'ius11 nuo aerodromo stalo, nelyginant 

galingąsai keturių vamzdžių plakės", o "Skambalas" vis SiUri, ir tik 

rašo, rašo,,,

- Futbolo rungtynės! Žinote, reikia duoti tiems Jankiams bent 

pusę tuzino!- aiškina englišmanų mergaitės iŠ anglų zonos,

- Tik pagalvokite, Anglija Juk J’utbolo tėvynė,,, -

Prasideda, Nesentai lietus lijo, t'at dabar kaip ant lėdo vais

to busimieji Šgidikai, t ,

- Čia bus vųrtat, r tarė Jankių kapitonas,

- O šia kornerls, - stypinėja anglas su trumpomis kelnaitėmis,
V I , v
Salia Jo krūva megztinių, megdtinėltų, kelnių, marškinių ir ant vis

ko, kaip perekšlė višta, išskleistas lietpaltis.

Teisėjo švilpukas. Su Juo pradedama Žaisti ir pradeda lyti, f 

Publika slepiasi po medžiais, gi aikštėje "pusadomiai", kurie Jokio 

lietaus šiandien nebijo,,, s •

? . ■ ■; x •

- ^ia Jau nebe musų švabo Žemė, - pastebėjo C, V-bos ptrminin- 

kas ir energingai - Šoktelėjo:

- Perkrauti laužų Šiapus tvoros!,, Nebuvusiamt&oJ kilt mintis:

na ir laužavietę atrado - patvoryje. Deja, Šia tvoros tai ne vienuo

lynų, Tai tvoros, kurios per dešinas dienelių suėdė dešimt kelnių bei 

k°lnail$ių, blauzdikaulį, Šlaunį, švarku ir kojines! Taigi galite su*’ 

siortentuoti, kad "patvoryje" - reiškia maždaug dešimt metrų atstu 

nuo tvoros. Taip Jau visi išmoko, .
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Laužas pleška^ Didžiulis kibirkscią stulpas kabo vies mūsą. 

Anksčiau groję dantimis, ansambliai apšyla ir nurimsta.
v v ■ • v- Gaisrininkai is Kemteno atvažiuos,-kažkas įspėja. Tačiau vi-

V .
sus plepalus nutraukta pranesejo klausimas:

- Kodėl Dievas pirma Adomą sutverė, o]paskui tik Jevą? l'a? -■
• V-- Rudo kada visuotinę, istorija^ nagrinėti, - kažkas sumurma.

- 9 ' V V.- Gi kad tokiam kuriniu-i, kaip moteris, reikėjo Juodraščio.., 
’ v . • ^\)\f- sučiulba "blondinuke" nuo mndzto sakos. .
> / ~

/ yPo programos lipame i pakalnę. Ach, tu saule,sviesi! Koks tam-
• ' Ysumas! Nieko nesimato, tik kaukia vist, kaip prie Babelio bokšto - 

nieko suprasti negalima... O Jaunimas per kalnus tik žengia ir žengti
t . • ' * t ' •

• •

"Sudiev, kvietkelt. tu brangiausias, 

Sudiev ir laimė man biednam..." , ’
* •

- , Atsiskyrimas, tdip sakant, visai panosėje. Valgomi paskutiniai 

telyčios kotletai, kuri krito nuo tvirtos eichdtdttiecio rankos, 

sakomos paskutines kalbos, sukalbamos paskutinės mald os, sugieda- 

mos paskutines giesmes ir... sudie!
; , v *

Rytą guomu apimties stotele pakalnėje uzsiprūdįjo auslende- 

riukais. Stotelės budėtojas bilietą pritruko, ir puse be bilietą 

į traukinį įleido, o ankstame kupė susigrudusios "blontftnukės" atsi

duso: -

- Nieko, niekūs Tegul sau girdi. Vistiek ištrukome...
V v

Tačiau ka galt žinoti - gal jos dar paklius?9 w Eina gandai, 
1/ 4 • ' •kad neužilgo vėl stovyklausime... O tada?..

! ■

1 Jei tave likimas persekioja, stot pries Jį ir pagrasink Jam 
rimtai. '

T.^Toth
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■ Eichstnttas
Biržulio men, 15 d. buvo suruoštas Maironio 15 m. mirties stlr- - 

kakties minėjimas. Programoje buvo Sendraugių Centro Valdybos Pir
mininko air, Barsduko paskaitai išpinta- moksleivių ateitininkių Mat
rontie kūrinių deklamacijomis ir dainomis•

jU j! Jj

Liepos mėn, 10-20 d,d, moksleivių ateitininkų stovykloje, įvy
kusioje Obere Kallė'je, dalyvavo penki mūsų kuopos nariai. Jie (kaip 
ir kitų kuopų atstovai) suruošė vakarines- pamaldas, dalyvavo įvai
riuose pasirodymuose, papuose altorių šventoms Mišioms, Vienas is 
"Maironio" kuopos .atstovų buvo jumoristinio "Telyčios Skambalo" . 
laikraštuko vyr. redaktorius. Kai kurie nartai us pasirodymus gavo 
dovanėliu.

Liepos mėn, 21 d,t atkėlus -i Rebdorf'ų Ansbach'o stovyklų, buvo 
sujungtos abiejų stovyklų moksl, ateitininkų, kuopos, RugyiūČio mėn, 
15 d, įvykusiame bendrame abiejų kuopų, susirinkime buvo išrinkta 
nauja "Maironio" kuopos valdyba, Į kurių įėjo'nviena AnsbacHo kuopos 
nare. Naujoje valdyboj e Vllf-sios klasės moksleiviai nedalyvauja, 
. . • ■. i.v. . ' ■

Įsigysime vėl i^a v g, "Maironio" kuopa netolimoje 
-ateityje mano įsigyti vėliavų,vSiuo metu padidinamas vėliavos pro
jektas, kurį paruošė prof. V, Žemkalnis, Darbų atliks skautų sąjun
gos tiekimo skyrius Augudtdorjfų, Reįkalingas lesąs yra suaukoję vie
tos sendraugiai. Jiems ir prof, 7, Žemkalniui šia proga tariame nuo
širdų a te i tininkiskų a c i ū,

Kuopos valdyba

Livorne sporto priemones. Neseniai mūsų kuo
pa gavo ts Centro Valdybos stalo teniso įrankius. Dabar šioje srityje 
smarkiai treniruojamas!. Nepamirštamas ir krepšinis. Sporto vadovas 

’mėgino užveisti rysius ir su kitomis kuopomis, tačiau "priešo" neras
ta,

(K)

Leidenas

v 1347 metais rugpiūcio 24 dieeną ffeidene įvyko kun. Lauryno Ke
mėšio iškilmingos primicijos. Sekmadienio ryto saulei patekėjus, nuo 
stovyklos koplyčios pasipylė būrys žmonių. Eisenos priekyje plevėsavo 
ateitininkų vėliava, o salia Jos - kryžius. Po procesijos buvo svc- 
Mistos, Po pietų stovyklos salėje įvyky iškilmingas susirinkimas, 
Tqrp daugelio sveikinusių, Leideno moksleivių at-kų kuopų taip pat 
pasveikino gerb, Primicijantą, įteikdama Jam kuklią savo darbo do
vanėlę - tautinį, kaklaraištį. Po susirinkimo koplyčioje įvyko pa
maldos, Sekmadienio vakarą svečiai ir gerbiamas primicljantas pralei
do at-kų tarpe. Vakaras praėjo labai linksmai-. Rytojaus dieną buvo 
kuopos s-mas, kuriame dalyvavo ir gerb, Primicijantas. Ta proga Jis 
mums tarė nuoširdų žodį. Po trumpos programėlės, susirinkimų baigėme 
at-kų Simnu,

- J, Statkus
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A’ E Ž I R O J A A S .

Garsus mokslininkas Benjaminas Franklinas, būdamasParyžiuJe, 
buvo pakviestas į didelį susirinkimą, kuriame vienas prancūzas lai
kė paskaitą. Franklinas, nesuprasdamas /prancūziškai nutarė ploti 
kiekvieną kartą, kada tik matys ponią Bufflers, kurią laikė labai 
tsmtftingi.

Pasibaigus paskaitai, priėjo prie Jo nustebęs sūnus ir tarė: 
"Kas atsitiko, tėve? Kai tiktai kalbėtojas primindavo tamstos var
dą tuoj pradėdavai uz visus garsiau ploti,

I s s i b 1 a s k e s pro f e s o r i, u s

■ ‘ Profesorius pas barzdaskutį:
- Prašau nukirpti man plaukus! • '
- Mielai, - atsakė barzdaskutys, - prašau tik nusiimti kepurę.
- Atsiprašau, - oš nepastėbejau, kad čia moterų esama, 

sakė profesorius.

Psichologijos žinovas

■ Juozas: - Ar tau patinka Šis paveikslas? •
' Jokūbas: - Taip,—bet nelabai rimtos, nes perdaug nuogi asmenys. 

Kas Jį piešė?
Juozas: - Jį piešė vienas menininkas, kuris kadaise buvo ad

vokatas. ■ -
Jokūbas: - A, d^bar suprantu. Jis dar neužmiršo plėsti žmones.

M G K i OJE'

Mokytoja: - Baltruk, išvardink penkis dai-ktus, kurie savyje 
turi pieno. v • ■

Baltrukas:- Sviest-as ir sūris, šalta košė ir dvi karvės.'

Nepastebėjo ■ '
■ ' . ■ .> ■■

- Vakar as sutikau Tamstos draugę, bet Ji manęs nepastebėjo.
-Taip, tai Ji man sakĄ . ' .

* ' 1Žinovas. ■ .

Jis: - Ma, turiu moterims pripažinti be jokio abejojimo vie
ną savybę, kurios Jos turi daugiau už vyrus: Tai kantrume s, sopuliuose.

Ji: - Ach, tamstelė, turbūt gydytojas? .
Jis: - Ke, batiį fabri kantas ■ ■'

C‘Šv, Pranciškaus Varpelis")
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