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Kas gi ten aukso spindulius beria? 
Ko taip nušvito rytai ateities? 
Širdys it rasa-gaivinančia geria, 
Sieloj tvirtybe ir galia vilties

Lietuva Dievas apveizdi ir gina/ 
Amžiais suvargusios jos neapleis, 
Ateičiai dvasios galiūnus gamina. 

Vesdamas juos stebuklingais keliais
Tilkit, nutilkit, kurie piries Dievybe 
Bandėt kovoti viešai ar slaptai, 
Musu idėjos; tikybos brangybe, 
Mokslas, dorumas, tautos reikalai.

Ateiti regim tėvynės laiminga, 
Šviečia mums kryžius ant /nūs vėliavos 
Stokime drąsiai i kova garbinga, 
Dirbkim, kovokime del Lietuvos*
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Jau nuo pat savo isikurimo dienos, Augsburgo moksleiviu ateitI.nin-
• . oi 1 . ’ A-ku kuopa galvojo išleisti savo nuosava spausdinta žodi, oasidarnusi 

redakcine kolegija jau pries'porą menesiu surinko medžiaga pirmajam 
kuopos laikraščio numeriai. Tačiau aplinkybes musu laikraščio atžvilgiu 
susidėstė nepalankiai ir todėl pirmasis numeris kiek susivėlino ir isoi- 
ha tik dabar-eausio men. pabaigoje

Šiame savo neperiodiniame laikraštyje mes nemanome talpinti musu 
ar pasauliniu klasiku kurinius, bet tik pirmiausiai Augsburgo ir kitu 
moksleiviu ateitininku kuopa nariu rasinius: grožines literatūros, 
.publicistinius ir kt.

Mes žinome, taip pat, jog šiame leidinyje yra gana daug klaidu
ir netikslumu Įsibrovė 
mums atleis, žinodami, 
aplinkybėms esant išleistas, 
rimu prie laikraščio leidimo 
ateitininkiska padėka.

Visiems, kurie 
yra prisidėję,

Tačiau mieli skaitytojai mus supras ir tai 
jog tai pirmasis leidinys ir labai blogom* 

darbu ar naudingu pata- 
tariame nuoširdžia

Augsburgas 
1947m. sausis
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( z Praeitis gimdo jogu ateičiai kurti. .•
V, Krėvė.

Skaudžios tremtinio dienos nekarta prislegia musu siela, ir 
ailpna dvasia dažnai palinksta ar net palūžta. Bet tie, kurie jaučiasi 
pasaukti didiems ateitiems darbams, privalo būti tvirti, nepalen
kiami jokiu sunkenybių, neparbloskiami jokiu smogiu.

1 Jaunoji lietuviu tautos karta, tiek tevyneje, tiek gyvenanti 
ištrėmimo dienas svetimoje salyje, kaip tik ir yra pasaukta dideliems 
ateities darbams-sukurti laisva ir garbinga savo tautos ir tėvynės 
ateiti. Šie didi uždaviniai ir Įpareigoja lietuviu tautos jaunimą 
sutelkti visas savo fizines ir dvasios galias ištvermei sunkumuose, 
kovai ir kūrybai. - v

Kartu su visa tauta siems didiesiems uždaviniams pasauktas ir 
katalikiskesis lietuviu jaunimas, ypatingai katalikiškoji mokslei
vija. 0 tai ja įpareigoja su nepalaužiamu ryžtumu dirbti tai, kas 
įmanoma, šiandien ir dar daugiau ruoštis ateities darbams.

Neturime nuo saves slėpti, kad daug sunkenybių musu kelyje 
yra šiandien ir, gal but, dar didesniu bus ateityje, bet tai negali 
mus nugąsdinti ir musu ryžtumą bei drąsą palaužti. Kai kitkart grai
kams pranešė, jog priešu tiek daug, kad ginklai saule temdo, jie 
atsake:— Juo geriau, tuo atveju mes kausimes paunksnyje. Ir mes 
Žinome, kad priešu ginklai mums temdo saule, bet mes, kaip ir tie 
graikai, esame pasiryžę kovoti del savo didžiųjų tikslu net priešu 
ginklu sudarytoje unksmėje.

Stodami i taip didi ir šventa darba, i tokia sunkiajcova, vis 
dėlto privalome aiškiai žinoti, kuriuo keliu mums reikia savo tikslo 
siekti, su kuriuo priešu kova pradėti. Dvasios stiprybe ir narsu
mas privalo būti sujungta su protingu apsisprendimu. A. Mickevičius 
sako, jog užaugę smaugs centaurus tik tie, kurie dar vaikystėje 
ugdys savo jėgas, kovodami su angimis. Štai musu kelias. Prasis- 
kleidziancios musu jaunatves dienomis mes privalome išugdyti savo 
jdgay ateičiai, kovodami su ne tiek galingais, kiek pavojingais 
pries-nis, kuriuos poetas vadina čia angių vardais.

'Sis priešas tuno mumyse pačiuose. Dar daugelio is musu dvasia 
yra neisbudusi, kaip tamsus mieganti vandenys. Jos sąmones dar ne
pasiekė didžios idėjos, joje dar nepabudo galingu žygiu troškimas* 
ji dar nevirpa žavesiu visu tuo, kas didu, garbinga^ šventa ir did
vyriška. Jaunatves galia yra nuostabi, bet ta neisbudusi dvasia 
dar nepažįsta savo paslapties ir nuostabios galios.

Kitu dvasia jau nubudo gyvenimui, bet yraakaip pavasario upe 
drumzlina išėjusi is krantu, gaivalingai griaunanti. Ji jaučia 

savo galia, bet ji netuii savo tekmei tikros vagos. Kad si srove 
galėtu gaivinti troškuli, vesti laivus ir sukti didij i gyvenime mttb 
ji turi nusistoti, Turi būti pylimais ir užtvankomis gražinta i vaga» 
suspausta krentu. Issiliejusi, be krantu lygumose, kiekviena ujo 
senka netenka jėgos, sustoja ir virsta dvokiančiais liūnais, 
kuriuose veisiasi šliuzai.

Štai musu pirmaeiliai uždaviniai. Tcpabunda dar mieguista
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dvasia didžiajai gyvenimo dienai. 0 tie kurie jau nubudo, savo dar 
gaivilinga energija ir jėga privaio suspausti kietuose ir tvirtuose 
valios krantuose, kad jie nenusektu, ncsuletetu, bot virstu galinga 
srovs, nesulaikomai plaukiančia pirmyn, kur molynuose toliuose amži
nu j iru bangos alsuoju niekad neišmokančia jėga, niekad nesumnzej~-n- 
ciu savesiu in grožiu. _ • _■ "

Siame kely is blausaus dar mieguistos dvasios sapno, is g"'iv liz.yo 
dar no apvaldytu j-anatves jogu sukuri~vimo i gyvenimo diena, i didi 
kūrybos žygi mes privalome žygiuoti darniomis gretomis.

Tik pailsusi senatve ipsko tylios vi<numos savo poilsiui, tik 
savanaudžiai negali pritapti prie, kitu ir e u jais susiristi drau
giškumo saitais,- rasti džiaugsmo bendrose j įstangose. Jaunatve yra 
laiminga, galėdama su draugais dalintis, sevo džiaugsmu, žengti' 
pirmyn tvirtai sunertomis rankomis, vienan liepsnotan zidinin su
telkti dvasias ir sirdis. Tad ir mos privalome susitelkti i viena 
jaunu savo bičiuliu ratu, susitelkti apie paeisiu musu liepsnojan
čios širdies gaivinama zidini, kuris, skaidriai įliepsnotas galėtu 
mums sviesti kelia net tamsiausiu naktų glūdumoj.

Jėga ir ydos, tiesa, kliudo mums žygiuoti ir ne karta mes dairo
mės to, kas mums sunkia valanda įkvėptu jėgos ištverti, nugalėti 
kliūtis, kas gaivintu musu širdies narsa ir tikėjimą laimėjimu, ' . 
kas gaivintu musu sielose pasiaukojimo dvasia. - - - -

\ Šitokiais momentais mos privalome mesti žvilgsni i kelia x ’ 
kuriuo pries mus ėjo musu pirmtakunai. I ta kelia pažvelgė, mes 
daugiau riebesuabejosime ir jokios kliūtys musu nebeistengssulaikyti. 
Visa musu tautos istorija yra viena didi šaunumo ir garbes giesmė 
apie sakalo skridimą is.urvu kur jis buvo ajkaltas, i sviesa, i 
saule, i laisvas erdves. Be to, mus, moksleiviai katalikai, dar 
galime žvelgti i kelia savo artimųjų draugu ir betarpiniu pirmataku.- 
Simet sukanka trisdešimt penkeri metai, kai buvo išleistas pimasis ■ 
lietuviu kataliku moksleiviu " Ateities 1 laikraštis ir kai lietu
viai katalikai moksleiviai išėjo organizuotu budu kovoti del geres
nes savo tautos ateities ir tos ateities, kurti. Visas tas trisdešimt 
penkeriu metu tarpsnis yra musu pirmtakunu nužymėtas tauriu kūry
biniu darbu, narsiais žygiais, kilnia pasiaukojimo dvasia.

Kai jie pradėjo darba musu tėvynė siege svetimųjų priespauda 
kaip ir dabar. Pirmasis pasaulinis, karas juos anuomet, kaip mus 
šiandien buvo nubloškęs i svetima ir nesvetinga sali ištrėmimo 
keliais. Jie ant save pečiu nese nepriklausomybes kūrimo vargus. 
Jie dirbo tfalstebes ir kultūros darba nepriklausomybes laikais. 
Jie ir antrojo pasaulinio karo metu, ir vienai, ir kitai.okupacijai' 
siaučiant su tuo pačiu pasišventimu ir pasiaukojimu tarnavo savo 
tautai ir tėvynei.

Visas sis kelias netik yra nužymėtas tauriais zygiaisir uoliu 
darbu, bet ir daugybe aukščiausiu d_Lvyyrxu.«Auu yzdziu, kraujo ir 
gyvybių aukomis. Jaunesnieji žinomo tik is vardu, kad ano karo 
metu Daugpilio kalėjime buvo uz savo darba tėvynei sušaudytas musu 
idėjos draugas J.Vaitiekūnas, kad vokiečiu kalėjime nukankintas 
mirė J. Dailyde, kad nepriklausomybes kovose save jaunas gyvybes 
paaukojo V, Dovydaitis, J. Ambrazevičius, V, ELinaitiš is moks- 

viu tarpe bei visas būrys tuo rimtu-metu palikusiu mokyklas ir 
■j trumpo p įsiruosimo karininkais, isejusiui kova-Antanas ir Kazys 

-atulaiciai, S. Ozelis, V. Sideravicius, P..Styra, A. Telkshys, 
kasperaviciis, Bausys ir visa eile kitu.. Bet mes patys daugelis -
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gerai prisime lame visa eile musu vyresniųjų ir jauresniuju draugu, 
kurie naujoms nelaimėms tėvynė užgriuvus antrojo pesaulinio karo 
metu, vėl palikojo savo krauja ir gyvybe uz didiji tautos reikalą.

Kiekvieias, kas jautrus tauriam gyvenimui, žygdarbiams, 
pasiaukojimui didiems dalykams, negali nepajusti, kad jam negali 
būti didesnes garbes, kaip būti vertu savo tautos garbingu tradicija, . 
vertu savo t a iriu pirmataku bei didvyrišku savo paties, draugu. Negali 
nepajusti, kai is tos garbingos praeities jam gema dar nejaustu jegu 
ištverti, dirbti ir kovoti. x

Tad savo sunkiame kely i didžiuosius ateities tikslus visuomet 
turėkime tai pries akis. Smurto išniekinta,, bet nenugsltto ir nepa
laužta musu tinta. Nekaltai pralietas musu broliu kraujas negazdna 
musu, bet daro mus kietus , nepalenkiamus ir nesulaikomus, o ju kapa 
kryžiai yra maus kompasas, kuris mus veda i asmenini taurumą ir nauja 
tėvynės ryta. •

Mes žinome, kad ne mes vieni, bet visa musu, tauta.yra pasiry
žusi dideliems darbams, kovai ir aukoms. Ir mos sąmoningai Įsiri
kiuodami i tas tautos kovotoju irdarbininkueiles, jEuciame tik pasi
didžiavimą, kad mos galime savo jaunas jėgas šiam didžiam reikalui skirti 
C stovint salia kitu savo tautiečiu, musu jauna siela’audrina tik 
\ iena svaja-niekam.ir niekuomet nesileisti aplenkiamam savo asmeny- . 
t'auruĄU, pasiaukojimo dvasia, drąsą kovai uz didžius dalykus, kūry
biniu yugebejimu.

Pasirinkę si kelia nes tikime, jo^ ji palaimins Dievas, o muša 
jaunos telktines jėgos nugalės visas kliūti pakeliui i šviesesne 
musu tėvynės ir musu pačiu ateiti. \

REIKŠMINGA LIETUVSK6S KNYGOS SUKAKTIS.

Šiemet sukanka 400 metu nuo pirmos spausdintos lietuviškos knygos iš
leidimo. Tai buvo Martyno Mažvydo katekizmas pavadintas "Chatekizmusn 
prasti schadci1.1 Tenka pažymėti, jog sites katekizmas buvo išleistas pm-j 
testantu ir Mažojoje Lietuvoje. Tačiau katalikai taipgi nesnaudė.
1585-1589m,m. laiko tarpe Didžiojoje Lietuvoje išleidžiamas lietuvisk's 
Canisiaus katekizmo vertimas ir 1595m. Daukšos katekizmas. Tai pirmieji 
katalikiškieji rastai Didžiojoje Lietuvoje. Laikui slenkant lietuvišku 
spausdintu knygų , tiek katalikišku, tiek protestantišku vis daugėjo. 
1825 ir 1824 m. Natanielius Pridrikis Ostermejeris išleido "Nusidėvimos 
Dievo karalystėje" ir 1852m.’Pridrikis Kelkis - "Nusidavimus apie Evan
gelijos prasiplatinimu’ tarp žydu ir pagonu1,' kurie skaitomi pirmaisiais 
lietuviškaisiais laikraščiais. Paguliau beprnzistanti lietuviu spauda 
susilaukė dideliu kliuciu po 1831m. sukilimu. Pradedama, drausti spads- 
dinti lietuviški pas.oulietmski rastai, kol galu gale, 1865m. lietuviams 
uždraudžiamo spauda. Bet ir šs sios padėties randama■išeitis: pradedame 
lietuviškas knygas ir laikmečius spausdinti Mažojoje Lietuvoje, Čia 
1883m. pasirodo pirmasis atbundančio Lietuvos laikraštis "Aušra", 
kuria seka l887m, "Šviesa", 1889m. "Varpas", 1890m, "Žemaičiu ir Lietu
vos Apžvalga", 1896m. "Tėvynės Sargas" ir daug kitu. Pagaliau 1904m. 
gražinus lietuviams spaudo, prasidėjo naujo era lietuviu spaudo j e, kuri 
tęsiasi iki1940m. Nuo 1940m. iki dabar Lietuvoje, nors neuzdmuata spaud? 
tačiau visi leidiniai yra. griežtai okupantu cenzūruojami,'

Spaudos darbas neužmirštamas ir tremtyje gyvenant. Ir cie vienos 
leidinys seka kita, o jie visi persunkti gilią toli, toli pasilikusios 
/evynes meileir aplaistyti kruvinomis tremtiniu ašaromis. A,J.K. .
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Buvo šiltą birželio mėnesio popiete. Užmiestyje iš karią virtuvės 
smarkiai' garavo sriuba ir čirškė spirginamos bulvės. Miestelis buvo 
gilioje dauboje. Iš trijų, pusių., jis buvo pliku kalneliu apsuptas, o 
ketvirtoje-žiurėjo tiesiai į mėlynąjį Lechą. Miestelis, atrodė tartum 
ismires: nei gyvos dvasios be prie virtuves besitrinančiu, kariu. Mat 
Bavarijoje kaip tik tuo metu buvo pati sienapiute ir visi, kas tik gulėjo 
pakelti dalgi ir grebli dirbo laukuose.

fcąplacia vieškeliu einančiu is pietų puses, dideliais auliniais 
batais apsimovęs, keliavo vienišas karo belaisvis. Tiesa jis jau nebebuvo 
belaisvis, jis jau laisvai galėjo kvėpuoti prakaitu persisukusi! 
Bavarijos oru, bet jo išbadėjasiame veide dar buvo aiskus netolimos 
praeities pergyvenimai. ' z

Pries metus jis buvo atplėštas nuo.savo soimos, nuo tėvynės ir 
pasiustas i krauju ir ugnimi alsuojanti frontą. Ten ji vargino nuola
tiniai lėktuvu pavijai, kulkosvaidžiu ir prieštankiniu.pabūklu tratė
jimas. Taip bego dienos fronte. Viena rjįta, dar saulei netekėjus, 
jis pasijuto galis pilname vandens griovyj, o ant jo be pertraukos pylėsi 
žemes ir vaitodamos aplink sproginėjo granatos. Daugiau jis nieko 
neatsimena. Atgavės sąmone, pasijuto sanitarinėje mašinoje, vėliau 
atsimena lauko ligoninė, kur ji tvarstė ir bandė sustabdyti is žaiz
dų tekanti kraują. Uenazas laiko tarpas jam visai iškrito- is atminties. 
Atsimena, tik, visai pasveikęs, gulėjo vienoje siaurės Vokietijos li
goninėje. Po truputi bandė vaikščioti, tik dar skaudėjo supiaustyti 
šonai ir skeveldrų sukapota nugara. Po to pries jo akis vėl iškilo v 
fronto baisumai. Pagaliau jis atsidūrė vakaruose ir pateko nelaisve?-. 
0nu visas menuo, kai jis laisvas, bet, neturėdamas geresnes prie
glaudos, vargsta Bavarijos ūkininko sodyboje, dirbdamas sunitu berno 
darbą; Dabar, vilkdamas pavargusias kojas, pamažu lipo nuo kalniuko 
ir. po kiek laiko ėjo miestelio gatve, kariu virtuves link. Jau prieš' 
k&lias dienas jis buvo nužiuręjes kampe numesta tuščia deze, kuri 

’"dabai tiktu sukrauti jo daiktams* Py t jis išvyksta i miestą,, i naujai 
isikurusia savo tautiečiu kolonija, kur pradės nauja gyvenimą savų
jų tarpe. Pamažu jis priėjo prie virtuves, kurioje dirbo keli kariai, 
miestelio gyventoju padedami. Kareiviams pasitraukus jis griebe 
kampe stovėjusia deze ir spartesniu žingsniu keliavo namo. Bematant 
miestelyje pasklido gandai apie konservu dezes dingima. Kai jis 
kopė i kaina pasigirdo kurtus vietinio policininko paleistas suvis 
ir nuvargusi žmogysta issitiese ant žemes. Miestelio sūnys plese 
jo rubus ir tampė niekuo nekalta lavona. Atbefe kariai rado tik suplė
šytais rubais apdengta kana ir rankose tuščia medine dene... 0 pake
lėje mėlynasis Lechas plugde savo vandeni toliau...

Haunstettenas. 194-6 .VII. 11. - .
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Visatos kūrėjo yra jau taip sutvarkyta, jog seni, atlikę savo užda
vinius, kuriuos jiems skyrė gyvenimas zemeje, žmones miršta, o jauni 
gimsta, mokosi, auklėjasi ir stoja i ta nepabaigta savo pimatakunu.kova 
su. gyvenimu, Įsijungia i vienoki ar kitokį aukštesni tikslą turinti 
darba. Mes dabar kaip tik ir esame toje ruosimosi stadijoje dideliems 
mums dar nežinomiems darbams,

Gyvenam sunkius ištrėmimo laikus. Esame elgetos, be tėvynės, be 
gimtosios pastoggs ir priklauspme nuo savo globėju malones ar nemalonus. 
Bet pažvelkime truputi atgal.

Karo aplinkybėms susidėjus, dalis lietuviu, kuriu tarpe esame ir 
mes, vienokiu ar kitokiu budu patekome i svetima krasta. Čia buvome - 
prievarta Įjungti i darba. Ir dabar su baime prisimename tuos laikus, 
kada surukusiuose dvokiančiuose fabrikuose, sutrukusiomis nuo karščio 
lupomis, su liūdesiu širdyje ir budėtoju uz nugaros neseme sunkia vergo 
našta. Ituomež mes is tikrųjų pajutome, ko esame neteke. Prisiminė tie 
laikai, kada deja -tik mokytoju verčiami, mokėmės laisvoje tevyneje; tie 
laikai, kada mums buvo puikiausios sąlygos mokytis ir auklėtis. Nerū
pestingai praleistas laikas... Tikrai nerūpestingai... Ir gaila pasi
darydavę', kai prisimindavom taip plačiai žinoma, bet neįvertinta posa
ki; ''Tik. tada daikta Įvertiname, kada jo netenkame". Ir tokiu momentu < 
kiekvienus žadėdavome, kad atėjus vėl tiems geriems laikams, lęada vėl 
galėsime normaliai gyventi ir mokytis, mielai spręsti, kad ir sunkiau
sius uždavinius, išvedžioti nors ir "sausas" /tuolaikiniu galvojimų/ 
geometrijos teoremas, pa galiau "kaltume" niekam nereikalingas /kaip 
anuomet maneme/ istorijos datas. Seniau mums atrodė, jog tai nereikalingi 
ir nereikšmingi dalykai, bet dabar, netekus galimumo mokytis, jie igav> 
tikrąją savo prasme ir dabar supratome, kad klaidingai galvojome. 
Pamate truputi pasaulio, supratome, jog kiekvienas sveikai galvojas 
jaunuolis turi turėti tik viena troškimą - mokytis.

Bet kaip nieko nėra pasaulyje amžino, taip ir anas sunkus laiko- 
tarpispagaliau praėjo, palikdamas tik liūdnus prisiminimus. Pagaliau ’ 
baigėsi, nors trumpas, bet skaudus, tartum vergijos, laikotarpis.

Musu tėveliams ir pedagogams rūpinantis, musu globėjai suteiks 
mums palankias sąlygas mokytis. Ir štai mes vėl susirinkom i klase 
i® griebemes uz darbo. Ir tam tikra laika mes su entuziazmu dirbome. 
Bet, deja, tas truko neilgai. Pastatykime sau toki klausimai ar mes 1. 
tinkamai ir sąžiningai atliekame visas šiandienines musu pareigas?

Norėdami si klausima nors apčiuopiamai issiaiskinti, turime pirma 
aiškiai sužinoti ir suprasti kokias pareigas yra mums uzdejes tremtinio . 
likimas. Atydžiai pagalvoję vieni mes prieiname išvados, jog svarbiausiu 
dabar tik gyvybe išlaikyti, kiti savo gyvenimo tikslu lai ko ivatoias 
linksmybes, kurioms dabar, gyvenant tremtyje, atseit,"atostogose ", 
gal ima daugiau laiko skirti, treti vėl - ju randa labai daug ir svar
biu. Pastarieji, žinoma galvoja teisingiausiais pareigu yra labai daug 
ir įvairiu, bet; kad jas geriau suprastume ir issiaiskintume mes is
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i isrenkam pačias svarbiąsias, Kurias mes privalome su visu darbštumu, 
utyaumu ir sąžiningumu atlikti. Pasirodo, jog yra keturios svarbiausios 
musu pareigose įj ' ' .

Pirmoji svarbi pareiga, kuria lietuvis moksleivis ateitininkas tuvi 
ypač dabar sąžiningai atlikti, yra pareiga DIEWI. Jos mes turime stro
piai žiūrėti del keliu priežasčių. Pirmas dalykas, kuris mums liepia 
atlikti pareiga Dievui yra musu pačiu sielos reikalas. Antras dalykas,, 
kuris mums liepia būti pavyzdingais katalikais jaunuoliaias yra sis: 

pasaulis pažįsta Lietuva, kaip katalikiška krasta, ir kai mes, tos 
Lietuvos vaikai, atsidureme istremime, svetimtaučiai žiuri, koki mes 
žmones esame. Oi i ka daugiausiai kreips savo dėmėsi svetimtautis, jei 
ne i lietuvi moksleivi? Svetimtautis stebėtojas žino,.jog moksleivija 
yra tautos pagrindas. Jis žino taip pat, kokiomis sąlygoms susidėjus 
mes čia atsidureme ir kokioje padėtyje yra dabar musu tavyne. Todėl tas 
akylus svetimtautis ir žiuri, kaip mes vykdome pareigas.Pareigas Tam 
nuo Kurio viskas priklauso, be abejo ir musu tėvynės likimas, jos 
ateitis. Mes visada daugiau laimėsime, kada pasaulis pažins "Lietuva ir 
lietuvius kaip tikrus pažangius ir pareigingus katalikus. Taigi sąži
ningai atlikdami savo pareiga Sievpi, mes netik tobuliname savo siela, 
bet kartu statome savo tėvynės ateiti ant tokiu stipriu pagrindu, jog 
nėra baimes, kad jie kada nors subyrės. x

' ' , III
Antra svarbi pareiga, kuri mums atsistoja pries akis, gyvenant trem

tyje.yra pareiga savo kecianciajai tėvynei. Mes tikime, jog ateis dien-, 
kada musu tėvynė vėl bus laisva, ir mes grįsime i ja is visa pasaulio- 
krastu. Grįsime i ta brangia, bet, deja nuniokoto tevynd. Ir štai pries 
musu akis atsistos didelis uždavinys, kuri mes turėsime atlieti. Tai - 
tėvynės atstatymo darbas. 0 nuo ko mes pradesime ji, jeigu mes jam nebu
sime pasiruošė. Kad ir daugiausiai geros valios rodysime nieko negelbes. 
Vien gerais norais darbu nenudirbsi. Reikia dirbti. 0 mes ar dirbame? 
' ums dabar yra suteiktos gan geros sąlygos mokytis ir ruošti tiemsdide- 
liems ateities darbams, ruoštis tam svarbiam momentui, kuris viena kart'a 
vis tiek ateis. 0 mes ar dirbame? Ar mokomės? Dažnas is musu šokius, " 
pasilinksminimus ar šiaip visokias pramogas stato aukščiau uz darba , 
aukščiau uz pareigas, aukščiau uz mokslą ir pralridzia tįek daug mums 
dabar tokio brangaus laiko niekais. Dažnas is musu apie tai visai ne
pagalvoja, arba laiko tai visai nerimtu dalyku. Todėl susiopraskime kcl "a 
dar nevėlu. įkibkime i darba. Jeigu mes narine matyti Lietuva vėl lais/:, 
ir gražia, turime issizadeti ’ malonumu, issizadeti pramogų ir tik dirbti, 
dirbti.Tiktai sąžiningas darbas atneš teigiamu vaisiu.

"Tas ne lietuvis, kurs tėvynė bailiai kaip kūdikis apleis1,1 sako Mai
ronis. Tad, nors susidėjus aplinkybėms turėjome ja palikti, mes privalome 
visa siela gyventi Lietuvoje, kentėti kartu su ja, privalome likti tikri 
lietuviai, privalome tinkamai ja atstovauti. Tas nevertas bus gristi i• 
laisva tėvynė, kas vienokiu ar kitokiu badu nebus prie jos atstatymo prisi 
dejes. Aišku, mes negalime dabar savo rankomis prisidėti prie jos atsta
tymo, tai nors savo kulturingu elgesiu kelkime jos varda svetimųjų tarpę. 
Venkime viso to, kas tamsina Lietuvos varda ir mažina jos garbe, bet dary
kime visa tai, kas ja aukština. *

• iv
Trecias svarbus dalykas, i kuri mes dabr tremtyje turėtume atkreipti 

savo dėmėsi, yra pareiga artimui, Kiekvienam yra labai, kokiose sunkiose 
sąlygose esame atsidūrė. Mes taip pat žinome, jog didele dalis lietuvi; 
tremtiniu turi tik minimalines sąlygas gyventi ir ka nors kurti-dirbti
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Pu viso kaltininką mes dažnai laikome kara, kuris mus išmušė is nsrni'C aa 
gyvenimo ir nuvede i sunkelius, Ig dalies tai tiega. Bet is kitos puses 
fcaltas musu pačiu nenorėjimas bendradarbiauti, nenorėjimas artimui padaryti 
jero, jam kuo nors padėti, Mws tiek karo audra blaškyti, tiek visokiu 
v argu ir nelaimiu patyrė, turėtume atkreipti i tai savo, dėmėsi, Ypao 
r.cs moksleiviai turėtam* si uruuzu saVj j» Ugdyti. Atydzi-ai per- 
.velge savo gyvenimą klasėje, mes taip pat pastebime, jog mums ir ten 
trūksta geros valios šiame reikale. Pavydas, o kartu ir kerštas vis 
j agiau mumyse isivyrauja,Tie du dalykai yra labai kemksmingi tautos, 

ypač išblaškytu jos vaiku gyvenime.Svarbiausia,jog dažnas ne tik kad kit 
t tam nepadeda . bet ir nejaučia jokios pareigos,Atsiminkime,via dėlto 

viena dalyką: šiandien kitas galbūt reikalingas pagalbos ir paramos,© 
rytoj gal busiu reikalingas as,gi mes abu kada nore busime reikalingi 
Lietuvai. .

IV ■ ' _

Ketvirtas ir paskutinis dalykas,kurs mums atrodo net nereikalingas, 
arba savaime suprantamas,yra pareiga sau.Mes turime daug dėmesio atkreip
ti i saviaukla.Sakoma - kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis,Taigi mes savo 
gyvenimą taip nukalkime,kad ne tik mes butumem laimingi,bet ir ta tauta, 
kuriai mes priklausome.Trumpai apžvelgė savo dabartines svarbiąsias pa
reigas,mes matome,jog jos yra daug svarbesnes,negu galvojame.Nuo to, 
kaip mes tas'pareigas vykdysime.priklausys ne tik musu pačiu likimas, 
bet tas turės Įtakos ir i visos tauots tyvenima,bei jos ateiciai.Ta 
k’rzygiska protėviu dvasia turi vėl mumyse atgimti ir įkvėpti mus tiems 
žlidcliems žygiams .kuriuos likimas mums skirs. Sekime senoliu pėdomis!Pa
velykime p-šauliui, jog lietuvis moksleivis taip pat moka dirbti,aukotis 
ir,reikalui esant net gyvybe paaukoti uz s‘Vo brangiąja tėvynė ir kil - 
.ii* sins idėjas.

000OO000—- -
.4. Vakaris

■ ' ■ Z? . y/' . 7
* ...y 'ttej .. ' .

/ /

Iįeapatie, kokios palaiminančios spindi Tavo akys! 
r koks sviesus Tu pats esi! —

0 nelaimingas'bus žmogus Tavu akiu spindėjimo nematęs, 
Ir taip nuobodus bus gyvenimo akimirksniai visi.

Viešpatie, kokios galingos Tavo rankos! .
0, Viešpatie, ir koks galingas visas Tu esiT 
Tau akyse pasaulis visas matos, x ■

b Nes Viešpats jo, Valdovas Tuesi.

0 Viešpatie, koks Tu galingas visame pasauly,
' Tavęs juk klauso žeme, ir dangus, ..'■■■

Tu neapleiski mus isklydusius i platųjį pasauli, > - 
Globok ir greit parvesk i tėviškės namus. .

9'. ■ Z- ■ ■ ■ : - ■■■ -V .i
a -I .•■ ■ ■ .. . ■ , . • . ' ‘

LIETUVOS
NA c opaline 
M JUZ Z'.' 
te -WSZXA
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KUR BĖGA ŠEŠUPE,EUR NEMUNAS TEITA, 
TEN MUSU TĖVYNĖ, GRAŽI LIETUVA...

Kiekvienas lietuvis žino kas yra Maironis. Tai yra musu klasikines 
lyrikos tėvas. Jo lyrikoje, kuri apima gana nemaža pluoštu cilerasciu 
galima iškirti kelis ryškius bruožus: tautini /patriotini/, religini, 
gamtini, visuomenini ir individualini. . ■

Šio rašinėlio tikslas yra išryškinti patriotini Maironio lyrikos 
bruožą# Apžvelgus Maironio patriotine, lyrika, susidaro nuomone, jog 
poetas tikrai buvo labai didelis patriotas. Lietuva, jom, visu gražiau®!u 
sius kraštas. 0 ypač senovine Lietuva su tamsiomis, galingomis girlols, 
su aukštomis pilimis, kurias valde narsus karžygiai.

Sulygindamas dabartine Lietuva su senobine, poetas sako: 
Girios tamsios jus galingos, 
Kur pradingote plačiausios? -
Dienos praeities garsingos, ' \
Kur pradingote, brangiausios?

Nors ir daug grožio Lietuva nustojo, bet dar ir dabot poetai ji labai 
graži: , - . ■ '

' Argiedrios išaušta pavasario dienos, / .
Ar krinta nuo dalgio žvangučiai lankos, 
Ar dreba-nuo šalčio apleistos rugienes, 
Mums savo tėvynė graži visados. . - ’ . i
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri ruginpiute, 
Tu, gražiausia, maloniausia Lietuva-motutcJ

Lietuva graži ir savo dangaus mėlynė, ir puikiais sraunios Dubysos - > 
sieninis, ir miškais, kuriais lyg rūtomis kalnai zaliuojh, ir susi
masčiusiu Nevėžiu, kuris, kaip juosta juosia žaliąsias pievas, ir 
savo, is žaliu sodu kyšančiais baltais dvarais, ir jaukiomis bažny
čiomis ir pagaliau savo ramiomis maloniomis vasaros naktimis, kada: 

...Medžio užmigęs nejuda lapas...
Matant poetui tas visas grožybes suskauda sįrdi, kad Lietuva turi 
nesti, tokia skaudžia vergijos našta ir jis kviečia visus tėvynes 
sūnūs i kova del laisves, del gražesnes Šviesesnes ateities: 

Nors musu, broliai nedaugei yra,
> Tačiau tvirti mes jei ris vienybe,
- . ‘ I darba stokim vyras i vyra.

Sujungtos rankos suteiks stiprybe..
Pagaliau,poeto nuomone, atėjės laikas numest sena ruba ir atraukti 
nauja giesme nes..:

Aušra naujos gadynes teka, 
Nusvis ir saules spinduliais..-.

todėl: ' -5 į
— Sukilę nakti varykim rusta, .

Dienos Šviesesnes ateities rausta..
Kiekviena kova reikalauja auka. Ta žino ir poetas ir ramina sena 
motuše, kurios sūnūs savo jauna gyvybe paaukojo uz tėvynė:

Oi, neverk motušėlė, kad jaunas sūnūs
Eis ginti brangiosios tėvynės, '

v. Kad pavirtęs kaip azuolas giriu puikus,
• Lauks teismo dienos paskutines...
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Uz tėvynė pasiaukoti yra kiekvieno pareiga, o uz ja mirti yra didele 
garbe, nes: ,

- Kam nusviro galva,tam dangaus angelai
Vainiką is deimantu pina.

Pągalifiu jaunuju Lietuvos sunu kraujas, kuris suvilgę tėvynės žeme 
prikels ja naujam laisvam gyvenimui. Ir poetas, kuriam.laisva tėvy
nė buvo jo dūmojimu pradžia ir pabaiga nebetiki,- jog tai tiesa:

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajone? 
Viliojusi...Bar vakar be vilties?! 
Nejau vergijoj slėgusi dejone.

>. _ Dabar tik sapnas šmėkla praeities?
Išsipildė poetė karsciausias noras pamatytilaisvaLietuva ir jis su 
džiaugsmu dėkoja'Viešpačiui uz ta malone:

Uz ka, uz ka, Dievul'aiu, ta malone, 
Jog leidąi mums sulaukti tos dienos, 
0 kiek kitu i amžina kelione ' t • - 
Nuėjo skurdus laukdami anos.

Praslinko dvidešimt a^tuoneri metai. Per ta laika ivyko daug pasi
keitimu, Didysis poe'tas mirė. Lietuva vėl pateko vergijon, o jos 
vaikai issisklaidė po platuji pasauli. Bet ir dabar, kada lietuvis, 
ar vargetas Sibiro tyruose, ar Vakaru Europos griuvėsiuose pasiilgt 
Lietuvos oro, jos mišku žalumos, jos juoduju dirvonu suvilgo aša
romis savo veidą, Maironis vėl ižiėbia jame vilties spindulėli:

- Tačiau tėvynė dar nepražuvus,
. Nosys jos vėliai garbe spindėjus,

Nusliks ta šnekia, kaip ir nebuvus 
Sąulute dzi.ugjLps, vėl patekėjus,

Augsburgas, 194^.1^.10, E

NUTISSGAMTA

Nutils gamta, rimties panūdus, 
Saulute leisis uz kalnu, 
Ir susnabzdes palinkę varpos rugio, 

_Be lupu ir be žodžiu Teve musu.,.lupu ir be žodžiu leve musu

Netyčia lenks ramunes baltas galvutes, 
Laibutes smilgos nesiubuos. 
Prie tako 
Tyloj, be

dobilėlis skęs 
dienos garso, jo maldos

sklis kažkas žaliaisiais lapaisIr
Pakalniu pievomis^ laukais, 
Naktis užklys, aukštybių sapnas 
Palinks visais žemes žiedais.

E, Buračaite
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Marija, Motina geroji 
Tėvynės musu Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ja globoji 
Globok, ir vėtrose kovos.

B. Brazdžionis
Sv, Tėvas Lietuva pavadino Marijos žeme. 0 kodėl taip yra9 

0 gi kad lietuviai lafeai myli Marija. Juk lietuviu tautos kelias 
erškėčiais nuklotas, pilnas skausmo, todėl Jai lietuvis visus 
savo širdies skausmus aukoja, nes kam gi lietuvis gali daugiau 
pasiskusti, savo širdies tragedija atverti? Tik Marijai, kurios 
sirdis buvo skausmo kalavijais perverta, stovint ant Kalvarijos / 
kalno. Marija-Sopulingoji'Motina supranta ir kitus. Ypatingai 
šiandien lietuvis turi melsti Marija, kad Ji neleistu išniekinti 
savo žemes. Nebegali šiandien lietuvis iškilmingai lankyti Marijos 
žymesniu vietpviu, kaip Austos Vartų, Šiluvos, Kretingos, Pažaislio, 
bet tikra yra, jei dar rusas ncisgrobe, kad kiekvieno ranmose rožan
čiaus karolėliai, skausmo surakintos lupos šnabžda "Sveika Marija.."

Gal šiemet ten,kur baigiasi visu musu svajonių kelias, kur 
visi troškimai subėga, kur viena nežinia"ir baisus nujautimai gyve
na, kur miršta musu broliai, gindami Šventosios, Nemuno ir Baltijos 
krantus, tyliais gegužes vakarais negirdėjai varpu gaudesio kvie
čiančio i pamaldas Marijos garbei, ir is vienkiemiu ir sodybų, tur 
but nesklido i žydinčias pievas, i plaukiančius rugiu laukus... 
"Melskis uz mus'.’ Bet lietuvis vis tiek meldėsi. Juk minties paver
gti dar niekas pasaulyje nepajėgė. 'Ir kol nors vienas lietuvis 
bus gjVas savo tėvynėj, Marija vis tiek garbins.

Kai pažvelgi i Lietuvos ištorija,matai, kad ir kitąsyk butą 
tėvynei sunkip. valandų: caro laikai, kada lietuviui gimtąją kalba 
draudė melstis, must? ji bažnyčioje /Kražių skerdynes/, stengėsi 
tauta kaip galima greičiau sunaikinti, tačiau, caro ir kitoms 
galybėms griuvus, kėlėsi tėvynė, ja Dievo apvaizda išveda gyventi 
ir kurti.

Yra sakoma, kad po sunkiu/skausmo valandų visada nušvinta saule.. 
Ta-, saule mestikime, nusvis ir musu tėvynei. Jei mes buvome Marija 
uzrustine savo nedoru elgesiu,, tai, rodos, dabar turime permaldauti 
Ja, Juk tiek pasruvusiu ašarų musu tėvynėje, ten gėlės musu broliu 
partizanu krauju palaistytos žydi... Jei priešas viską išgrobs, 
neliks nei vieno gyvo liudininko, liks Nemunas. Jis surinks visu 
motinu krištolines skausmo asaras, jis vienas gal paliudys broliu 
kančias, '

Mes tikime, jog Marija neleis, kad Jos vardas butu užmirštas 
Lietuvos zemeje ir lietuviu širdyje.

V, Danila
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Didingai banguoja Nemunas, nešdamas visus Lietuvos vandenis 
1 jura. Jo-pakrantes puošia sodybos su rymančiomis , lyg sargyboje 
svirtimis, ošiančiais klevais, rutu darželiais, kur svaigiai kvepi! 
jazminai ir tiesia savo papurusias galvas margieji jurginai, skamba 
vakaro tyloje daina. Ta vasaros groži drumsčia karo audra, vakaro 
tyla-rytaose gaudžiančios patrankos, kuriu garsas kelia nerimą, kiek
vieno širdyje. Eina gandai, kad reiks apleisti tėvynė... Ir spalio- - ' 
jisai išsipildo. Su isskrendanciais paukščiais turi palikti tėvynė 
ir panemunes sūnūs. Turi palikti gimtąją sodyba ir atsiduoti liki
mui, kuris blaškys ji kaip pageltusi rudens lapa. Jis turi žengti pir
mus žingsnius i nežinia, tolyn nuo savo sodybos, nuo brangios teviskes- 
ir eiti svetimos žemes keliais. Darganota nakti jis artinosi prie šieno 
nos; dar minute, kita ir...jau svetimoje zemeje. 0 tėviškė, tik dabar 
suprantu, ko esu netekes, suprantu kaa tu man buvai,..tėvynė...! 
&audziai verke panemunes .sūnūs. Skausmas pripildė jo sirdi ir kar
čios asaros riedėjo per skruostus. Jis prisiminė kūdikyste, jaunyste, 
motina, kuri tiek naktų del jo nemiegojo, kuri pirma žodi tarti mokė, 
kuri paguosdavo varguose ir kartu,džiaugdavosi linksmomis valandomis. 
Dabar gi, viskas liko taip toli,toli,,.Jispazvelge dar karta teviskes 
link, tačiau tamsa slepia viską ir liudpnas jis žengia pirmuosius 
žingsnius svetimos žemes keliu. Keliones našta slegia pečius , o 
nesuvaldomas žvilgsnis vis. dar klysta atgal i mylima tėvynė,kur siau
čia žiaurus karas, kur asaros ir kraujas plauko musu upėmis. Ir jau 
Širmuosius žingsnius žengdamas pajuto vienišas besąs: be teviskes, 

e pastoges, be motinos, kuri paskatinius jo žingsnius savoj žemej - 
ralaimino, be Lietuvos oro, be ošiančiu mišku ir žaliuojančiu pievų ,. 
Vargasir neviltis pasirodė vos peržengus svetimos žemes slenksti.

Visokios audros blaške panemunes sunu terrtinio gyvenimus ' - 
venant. Ir štai vėl atėjo nauji laikai, bet ir Jie nieko geresnio 
neatness. Nežinoma jo paties ir tėvynės ateitis kankino jaunaji 
tremtini. Bet- sielos gelmese ruseno maža vilties kibirkštėlė, su
risti vėl i laisva tėviškė, i gimtuosius namus,pas sena motule. 
Ir dažnai, dažnai galėjai matyti panemunessunu, su pilnomis ašarų 
akimis žiūrint i rytus ir girdėti lupas šnabždant:’’Lietuva, tėviškėlė"
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Dabar priciaupXiiac valandėlei musu tiek daug visokiu nieku 
prišnekančias lupas ir paklausykime naujausiu žinių is musu kuopos 
padanges, būtent apie mft.su valdžią.

Anksti ryta, kai saule jau pradeda turėti norą pasirodyti 
vargšams žemes vabalėliams, mftsų vadovybė, baisiausiai skubėdama, 
grista is kokios nors vakaruškos, arba jau tiksliau sakant "naktį—, 
nufkos" namo. Mat, ddagumas musu vyrų ir moterų turi atskirus kam
barėlius ir todėl neturi jokio pagrindo bijoti, kad tevelia ar ■ ' '
mamyte juos isbars, Parėję namo jie neskubėdami pavalgo"vakariene" 
ir užsigeria jau pusryčiams išvirtu kava. Kitas valdžios pareigūnas 
isigeidzia dar ir saldumynu paragauti, Ne ir ieško. Tačiau tokius dalyk 
lykus, kaip U,N,B,R,A.-03 dalinama šokolado ir tuoj po dalinimo 
sunku rasti didėlėje spintoje, tai ko jau bekalbėti dabar kai 
laikas.yra gulti. Rudes ar neradęs saldumynu musu minimas valdžios 

, žmogus ika ir aūnasi nuo kojų batus.Paskui nusivelka marškinius, 
vizitines kelnes ir dept i lova,kaip koks pelu maišas.Na ir miega ir 
knarkia taip saldžiai,kad rodos net visas kambarys jo miegu pakvi
pęs. bežiūrint visu kolonijos komendanto įsakymu miega jis ir po de
vintos valandos.Kai gretimame kambaryje sieninis laikrodis pliekia 
vienuolikta ar dar daugiau,musu pareigūnas keliasi is lovos,grisbi;

■ rubus,prausiasi,kaip žvirblis pries lietu,svarinusi,vėl valgo ir g< - 
rio ir pagaliau griebės savo nors tuščia portfeli išsprunka pro du;-’ . 
Vyriausioje valdžios'būstineje uz statu susede skaito,rašo,kalba ir ■ ;p 
įspūdžiais dalinasi - d^.ug dirba pareigūnai.Vargšai kuopos nariui 
gali čia pasiguosti,pasiskusti,na ir su kitu pasikalbėti,Tik,gink 
Dieve ,ne su kokiu nors pareigunu,nes tokia atveju isdrises pakalbinti 
smarkiai užsiėmusi poną iždininką ar koki kita .panašu,butu privers
tas atsiprašinėti net per laikraščius,Štai čia vienas,atrodo* puts’" 

’.minusuos kuopos narys,septintokas rastu (nes kitaip negalima) pa- 
uoda skunda pačiam kuopos pirmininkui,kad,girdi numatyto leisti la.ikrs 

1 iikrascio redakcija sudaro ne kas liti,kaip kažin kokie morz- 
leivos,niekingi sestokai.du pilna redakcija ir administracija ir 
visos kitos laikraščiui išleisti reikalingos įstaigos,Net ir pa
tys du vyriausieji redaktoriaiirgi šeštokai!Kur teisybe?Pirmi- • 
ninkas i skunda nieko neatsake.Mat jis pats dar neseniai išsikrap
štė is šeštoku luomo,todėl jam „nepatogu" skriausti savo įpėdi
nius, ' ■ '

Isejus is vyriausios kuopos vyriausybes būstines dažnai gali 
išgirsti ne viena saukiant s„Dieve,duok greičiau koki nors papras
tųjų suvožia v ima, tai gal ir mums nauja valdžia, taip sekantais centro" 
paskirs!" . .

■■ , Algirdas Ostrauskas
---- - 000OOO000—------
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1. TRUPUTIS APIE SAVE

Augsburgo Moksleiviu Ateitininku Kuopa savo Įsikūrimo diena 
laiko 1946ei, gegužes men. 15d. Ta dięna ivyko pirmasis kuopos susi- 
niukinąs, kuriame dalyvavo jO mokiniu,' Tačiau ateitininkijos eiles ~r- 
greit didėjo. Sekančiame susirinkine kuopa pasirodė jau su dviem 
būreliais: vyresniųjų berniuku su 6 nariais ir vyresniųjų mergaičių 
su 8 narėmis. Rugpiucio men. 21 d. isisteige jaunesniuju mergaičių 
būrelis, kuris dabar perskirtas i du būrelius: pirmasis-su 15 nariu 
ir antrasis-su 8 narėmis. Neilgai trukus isisteige ir j§tunesniuj$ 
berniuku būrelis su 8 nariais. Šiuo metu kuopa savo sąrąsuose i^uri 
49 narius, kuriu 16 berniuku ir 33.mergaites. Taigi ateitininkai 
gimnazijoje sudaro su virs 30$ visu mokiniu,

Kalbant apie kuopos organizacine puse tenka pastebėti, jog čia, 
kaip ir visoje moksleiviu at-ku sąjungoje laikomasi demokratiškumo 
principu. Kuopa tvarko visu nariu rinkta valdyba, kurios nutarimas 
ir darbus kuopos globėjas ir kuopos dvasios vadas. Kiekvienas būre
lis turi savo pirmininką, o janesniuj'u būreliai be pirmininku turi 
ir globėjus vyresniųjų klasių mokinius.

Kiekvienas būrelis dirba atskirai pagal is anksto nustatyta 
susirinkimu tvarkarašti. Susirinkimai vyksta kiekviena savaite. 
jaoae nagrinėjami įvairus klausimai: ideologiniai, religiniai, 
istoriniai, tautiniai, socialiniai ir kt.Taip pat mokomasi ir re
torikos meno. Bendrijkuopos susirinkimai iyyksta rečiau /maždaug 
viena karta menesyje/, tačiau jie jau šventiškos nuotaikos. 

Lietuviškos literatūros spragai užkišti kuopa-turi ir savo 
bibliotekele, kurioje yra ganadaug jau tremtyje išleistu mokslo 
ir- meno teikalu, 0 taip pat ir žyniausiu musu laikraščiu komplek
tai, Kuopos gyvenimo vargams ir džiaugsmams fiksuoti yra veda
mas dienoraštis ir kuopos vaizdu albumas.

Baigiant tektų pastebėti, jog didelig kuopai ramstis yra vie
tiniai at-kai sendraugiai, kurie savo moraline ir materialine 
pagalba remia kuopa tiek kultūriniuose pasirodymuose, tiek priva
čiame kuopos gyvenime. To Augsburgo moks, at-kai niekad neužmirš 
ir dar su didesniu pasišventinu dirbs kaip dirba ateitininkiskuju 

idealu įgyvendinimui. . ' ‘ .
J. A. K,

2. MOKSLEIVIŲ ATEITININKU STUDIJŲ DIENOS AUGSBURGE

1946m. gruodžio men. 28-29d.d« AUGSBURGE ivyko pietų Bavarijos 
moksleiviu ateitininku stadijų dienos kuriu tikslas buvo pagilinti 
ideologines ateitininku žinias, Į studiją dienas, nors buvo kviesta
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vienuolikos kuopa atstovai, tačiau atvyko tik Nurtingeno, Kempteni>, 
^ichstatto, Bambergo ir Muncheno ateitininkai. Is viso buvo atvykę 
23 atstovai.

Studiją dienoms vadovavo generalinis federacijos sekretorius p.m 
y. Natkevičius, Jos prasidėjo XII,28d, sv. Misiomis Haunstetteno •< 
lietuviu kolonijos bažnyčioje. Sv, Misiąs laike ir pritaikinta pa- 
.cksla pasakė Augsburgo moksl, at-ku kuopos dvasios Vadas doc, kun. 

V, Zakarauskas. 10 vai. ivyko studijų dienu atidarymas. Atidaromąja 
kalba pasakė kuopos Globėjas mok. P. Skardžius, kviesdamas visus 
dalyvius atydziai klausytis paskaitų ir aktyviai dalyvauti diskusija o, 
Pirmosios dienos posėdžiams pirmininkavo Augsburgo kuopos pirminin
kas Juozas Pedinas. Po atidaromosios kalbos At-ku federacijos gen, 
sekretorius skaitė labai turininga ir įdomia paskaita tena:.’’ATEITIJ- 
NINKU SĄJŪDŽIO PRASME TREMTYJE? Tenka pastebėti, jog tiek pirmoji 
tiek visos kitos paskaitos susilaukė gana idoniji diskusijų. Antrojo 
tos dienos posėdžio metu, 14,?Oval.paskaita tema:"ATEITĮNINKA I- 
ILlTALI'KYEES APAŠTALAI? skaaite kun. J, Griganavicius, nusviedamas 
ateitininku reikšme kovoje su dechristianizacija. Vakare svečiams- — 
- kursantams buvo, suteikta proga aplankyti vokiečiu operete. Tuo 
ir baigėsi pirmoji studija darbo diena.

Antrąją diena /XII,29, selmadieny/posedziams pirmininkgvo Nttrtin- 
geno kuopos pirmininkas K, Juška. Pirmąją paskaita /8,30val,/ tena: 
"ATEITININKU ORGANIZACINE VEIKU. KUOPOJE /BŪRELYJE/’’skaitė Moksl. 
At-ku Taybos Pirmininkas nok, A. Graziunas. 11vai. at-kai dalyvavo 
pamaldose kurias laike ir pritaikinta pamokslą pasakė Augsburgo- 
-Haustetteno lietuviu kolonijos klebonas kun. Būdvytis.

Po pietų 14val. Augsburgo kuopa pravedė parodomąjį kuopos susirir- 
kina, kuri trumpu žodžiu atidarė valdybos pirm, pakviesdamas i pre
zidiumą J. Valaiti ir 0, Deveikyte. Referatą tena:"MUSU PAREIGOS 
TREMTYJE"- skaitė A, Kasulaitis. Po to kuopos nariai atliko nenine 
programa,15,5o vai, paskaita tema:"ATEITININKU VAIDMUO LIETUVIU 
TAUTOS GYVENIME" skaitė at-ku sendraugiu Centro Valdybos Atstovas, . 
doc. Dr. V, Viliamas,,nusviesdamas ateitininku vaidmeni tautos gyve
nime nepriklausomybes metais ir abieju okupacijų laikais. Šia paskaita 
ir baigėsi studija darbas.

Vakare, 18val. iyyko studija uždarymas-vakariene, kuria savo atvy
kimu pagerbė:Ateitininku federacijos Vado Pavaduotojas Prof, Dr. Meška 

iiskas, Moksleiviu Sąjungos Tarybos Pirmininkas mok. A,Graziunas, 
-endraugiu Centro Valdybos Atstovas doc. Dr. V,Viliamas, At-ku feder, 
<cn. sekretorius V. Natkevičius, Memingeno lietuviu gimnazijos 
vice-direktoriūs St, Radzionis ir daug kitu garbingu svečiu. Vakariene 
praėjo labai jaukioje nuotaikoje ir baigėsi tikrai linksmu pasilin
ksminimu.

J.A.K.

J. MUSU KUOPA L.ANKE LIGONIUS

Valdybos nario J, Ealaicio iniciatyva musu kuopos nariai Nau- • 
juju Metu diena lanke vietinėje uzsienieeiu ligoninėje gulinčius 
lietuvius ligonius ir nunese jiems nors kukliu dovaneliu ir tao su
teiks jiems daug džiaugsmo. JAK-

---- oOo-----  ■ 7

Pataisa: Eilėraščio "Pries Viešpaties paveiksią" autorius ne E. Bu- 
v racaite, kaip pažymėta'turinyje, bet A. V a k k r i a.
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