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ALKA, ATEITININKŲ FONDAS=Archyvas, 
 

parengė Ilona Bučinskytė, 2004 m. spalis 15 d. 
 

Dėžės nr. Bylos nr. Bylos pavadinimas 
1  
 

1 Vokietijos studentų ateitininkų sąjungos įstatai ir 
ideologinio pasiruošimo egzaminų programa. 1960-1961 
m. 

 2 „Ateitin“ (Vokietijos SAS neperiodinis leidinys). 1959-
1962 m. 

 3 Vokietijos studentų ateitininkų sąjungos valdybos 
dokumentai. 1959-1960 m. 

 4 Vokietijos studentų ateitininkų sąjungos valdybos 
dokumentai. 1960-1961m . 

 5 Vokietijos studentų ateitininkų sąjungos neperiodinio 
leidinio „Ateitin“ redakcijos susirašinėjimo dokumentai ir 
anketa spaudos klausimu. 1959-1962 m. 
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6 Vokietijos studentų ateitininkų sąjungos valdybos 
susirašinėjimo dokumentai. (1959) 1961-1962 m. 

 7 Vokietijos studentų ateitininkų sąjungos Müncheno 
draugovės dokumentai. 1959-1963 m. 

 8 „Mūsų žinios“ (Vokietijos ateitininkų sendraugių 
valdybos leidinys) 1958 m. 

 9 Studentų ateitininkų sąjungos Vokietijoje medžiaga 1953-
1956 m. (2 dalys) 

 10 Studentų ateitininkų sąjungos Vokietijoje medžiaga. 
1953-1956 m. 

 11 „Ateitininkas“ (Vokietijos ateitininkų sendraugių 
valdybos leidinys). 1959 m. 
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12 „Aukso spinduliai“ (Jubiliejinės moksleivių ateitininkų 
sąjungos vasaros stovyklos leidinys). 1959 m. 

 13 „Quo Vadimus? 1949-1959“ (Kunigo Alfonso Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopos leidinys). 1959 m. 

 14 „Uodas“ (Moksleivių ateitininkų sąjungos vasaros 
stovyklos „Atostogos Lietuvoje“ leidinys.Tomas 1, 2. 
1960 m. 

 15 Jaunučių ateitininkų stovyklos giesmės-himnai. 1961 m. 
 16 „Valdovai ir vergai“ moksleivių ateitininkų sąjungos 

stovyklos leidinys. 1961 m. 
 17 „Jūros bangos“ (Moksleivių ateitininkų sąjungos 

stovyklos leidinys). 1961 m. 
 18 „Liepsnelės“ (6-osios mergaičių vasaros stovyklos 

leidinys) 1962 m. 
 19 „Vaivorykštė“ (Lietuvos karaliaus Mindaugo moksleivių 

ateitininkų kuopos Detroite leidinys) 1963 m. Nr.2 
 20 „Už girios Arielka“ (Studentų ateitininkų sąjungos 
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vasaros stovyklos leidinys) 1963 m. 
 21 „Arielkon“ (Studentų ateitininkų sąjungos stovyklos 

informacinis biuletenis). 1963 m. 
 22 „Dainorėlis“  (Studentų ateitininkų sąjungos leidinys). 

1964 m. 
 23 „Moksleivio balsas“ (Hamiltono A. Stulginskio 

moksleivių ateitininkų kuopos laikraštėlis). 1965 m. 
 24 „Šikšnosparnis“ (Moksleivių ateitininkų sąjungos 

stovyklos leidinys). 1966 m. 
 25 „Mūsų MAS“ (Jubiliejinės moksleivių ateitininkų 

stovyklos leidinys) 1967 m. 
 26 „Dainelė“  (Lietuvos Vyčių stovyklos leidinys) 1967 m. 
 27 „Uodynas“ (Jaunučių ateitininkų stovyklos leidinys) 1967 

m. Nr. 1, 3. 
 28 „K.L.“ (Moksleivių ateitininkų jubiliejinės stovyklos 

leidinys) 1967 m. 
 29 „Liepsnelės“ (Dainavos lietuvaičių stovyklos leidinėlis) 

1967 m. Nr. 1-4. 
 30 „Batareika“ (Dainavos lietuvaičių stovyklos leidinėlis) 

1967 m. Nr. 6. 
 31 „Kažkas nepaprasto“ (Moksleivių ateitininkų stovyklos 

leidinys) 1967 m. 
 32 „Dainavos šalis. Pedagogų padavimai“ (2-osios mokytojų 

studijų savaitės leidinys). 1968 m. 
 33 „Labas“ (Moksleivių ateitininkų stovyklos leidinys) 1968 

m. Nr.1-3, 5. 
 34 „Dainuojame Dainavoje...“ Dainavos jaunučių ateitininkų 

stovyklos dainorėlis. 1982 m. 
 35 „Žvilgsnis į stovyklą“ (Lietuvaičių vasaros stovyklos 

leidinys). 1956 m. (?) 
 36 ALRK Federacijos jaunimo stovykla. 1956-1958. 

Informacinis leidinys. 
 37 ALRK Federacijos jaunimo stovykla. 1959. Informacinis 

leidinys. 
 38 „Kad galėtų vėl rūtos žaliuoti“ (dainų montažas). 
 39 Dainų tekstai 
 40 Studentų ateitininkų sąjungos stovyklos ALRKF 

stovyklavietėje „Svečio-stovyklautojo“ kortelės. 1958 m. 
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41 „Stovyklautojo vadovas“ (Moksleivių ateitininkų 
stovyklos Marianapolyje 1951 08 24-31 leidinys). 

 42 „Berniukų stovykla. Pranciškonų vienuolyne 1953 m. 
Vasara.“ 

 43 „Stovyklautojo vadovas“ (Moksleivių ateitininkų 
stovyklos Marianapolyje leidinys) 1953 m. 

 44 Kanados ateitininkų stovyklos vadovas su literatūros 
priedu. 1956 m. 



 3

 45 „Marianapolio paunksnėje“ (Moksleivių ateitininkų Rytų 
apygardos vasaros stovyklos leidinys) 1957 m. 

 46 Moksleivių ateitininkų sąjungos Jaunesniųjų moksleivių 
ateitininkų programinė santrauka. 1957 m. 

 47 Pasaulio lietuvių jaunimo stovyklos leidinys 
 48 „Dienos Spyglio pakrantėje“ (Moksleivių ateitininkų 

vasaros stovyklos leidinys). 1957 m. 
 49 „Krikščioniškoji meilė“ (Studentų ateitininkų sąjungos 

vasaros stovyklos leidinys). 1958 m. 
 50 „Pasaulio vizija“ (Studentų ateitininkų sąjungos 1958-

1959 m. Studijinė tema). 
 51 „Naujoj padangėj“ (Moksleivių ateitininkų sąjungos rytų 

apygardos stovyklos leidinys) 1958 m. 
 52 „Liepsnelės“ (Mergaičių vasaros stovyklos leidinys). 

1958 m. 
 53 „Labora. Kelionė po Lietuvą. Tomas: 2“ (Moksleivių 

ateitininkų sąjungos centro valdybos stovyklos leidinys). 
1958 m.  
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54 Ateitininko biblioteka nr. 1: „Ateitininkų vaidmuo 
lietuvių tautos istorijoje“, 1946 m. 

 55 Ateitininko biblioteka nr. 2: „Rečitatyvinės Šv. Mišios“ 
 
 

56 Ateitininko biblioteka nr. 7: Stasys Šalkauskis, „Estetinė 
ateitininkų ideologija“, 1946 m. 

 57 Ateitininko biblioteka nr. 10: Juozas Girnius, „Tautiniai 
mūsų uždaviniai tremtyje“, Würzburg, 1947 m. 

 58 Ateitininko biblioteka nr. 11: „Ateities Federacijos Vyr. 
Vadovybės atsišaukimas į visus tremtyje esančius 
ateitininkus“, Würzburg, 1947 m. 

 59 „Ateitininko vadas“, 1946 m. 
 60 „Spinduliai“ (Augsburgo moksleivių ateitininkų leidinys) 

1946, 1948 m. 
 61 „Mes stovyklaujam“ (Rebdohfo ateitininkų stovyklos 

laikraštis), 1946 m. 
 62 „Į Ateitį“ (Žiburių priedas jaunimui), 1946 m. 
 63 „Mūsų žygiai“ (Eichstätto moksleivių ateitininkų 

Maironio kuopos laikraštėlis), 1947 m. 
 64 „Spinduliai“, (Hanau moksleivių ateitininkų kuopos 

leidinys), 1947 m. 
 65 „Ateitininko vadas“, 1947 m. Nr. 1, 2 
 66 „Ateities spinduliai“ (Hanau – Kassel moksleivių 

ateitininkų leidinys), 1947-1948 m. 
 67 „Tremties kryžkeliuose“ (Freiburgo studentų ateitininkų 

neperiodinis leidinys), 1947 m. 
 68 „Į Aukštumas“ ( Moksleivių ateitininkų studijų dienų 

stovyklos Obere Kalle – Bavarijos Alpėse 1947 07 10-20 
d. Leidinys). 
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 69 „Jaunystės Aidas“ (DP anglų zonos moksleivių 
ateitininkų leidinys), 1947-1948 m. 

 70 „Pakeliui tėviškėn“ (Weideno moksleivių ateitininkų 
Šv.Kazimiero kuopos leidinys), 1948 m. 

 71 „Informacinis ateitininkų biuletenis“, 1949 m. 
 72 „Ateitininkišku keliu“ (Moksleivio ateitininko 

programinis vadovas), Eichstätt, 1949 m. 
6  
 

73 Pax Romana naujienų biuletenis „ Do you know?“ 

 74 Pax Romana plakatas 
 75 Pax Romana leidinys „Bulletin de Liaison“ 
 76 Pax Romana egzilų komisijos Europos konferencijos 

(1958) medžiaga. 
 77 Prancūzijos studentų katalikų informacinis biuletenis 

„F.F.E.C. Bulletin ďInformation“ 
 78 Pax Romana Direktorių Komiteto (Directing Committee) 

susitikimų medžiaga. 
 79 Katalikiškų egzilų organizacijų leidiniai. 
 80 „Presença“ – J.U.C.F. leidinys 
 81 National commision on family life leidinys “Family life 

notes“. 
 82 Tarpfederacinio Pax Romana – IMCS suvažiavimo 

Reimse 1951 m. Medžiaga. 
 83 Tarpfederacinių Pax Romana suvažiavimų leidiniai. 
 84 Įvairūs su Pax Romana veikla susiję raštai. 
7 85 Ateitininkų kongresas Chicagoje 1954 m. 
 86 Ateitininkų kongreso Chicagoje 1954 m. raštai 
 87 Ateitininkų kongreso Chicagoje 1954 m. Medžiaga. 

(Daugiausia dalyvių registracija). 
 88 Įvairi Ateitininkų kongreso Chicagoje 1954 m. Medžiaga. 
Didelis geltonas 
vokas 

89 „Pax Romana“ laikraštis. 1947-1953 m. 

8 90 Įvairių Pax Romana leidinių antri numeriai. 
 91 Įvairių Pax Romana‘i priklausančių organizacijų leidiniai.
 92 „Liste Additionnelle Des Amis de Pax Romana“. 1957-

1958 m. 
 93 „The King‘s Rally“: Asian Seminar. 1955, nr. 1. 
 94 „The King‘s Rally“, 1955 March, April. 
 95 Pax Romana Azijos seminaro, vykusio 1955 m. Madras‘e  

leidinys „Pax Romana Asian Seminar“ 
 96 JAV studentų asociacijos (United States National Student 

Association) leidinys „The Tools of Giving“, 1954 m. 
 97 Pax Romana leidinys „University For Christ. The 

University Apostolate in Action.“, nr. 4. 
 98 Pax Romana leidinys „Congress and You or how to be a 
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delegate“.  
 99 JAV studentų asociacijos (United States National Student 

Association) leidinys „Primer on Public Relations“ 
 100 Pax Romana studijų savaitės Fatimoje 1951 m. Medžiaga 

„The Intelectual Apostolate“. 
 101 Relief And Emigration Service for Catholic Displaced 

and Refugee Students sponsored by Relief Department of 
Pax Romana 1948-1951 m. Veiklos ataskaita. 

 102 Pax Romana subsekretoriatų biuleteniai. 
 103 Šiaurės Amerikos Komisijos prie Pax Romana (North 

American Commission of Pax Romana) medžiaga. 
9 104 Įvairūs Pax Romana leidiniai. 
 105 Medžiaga iš North American Commission (NAC) of Pax 

Romana susitikimų. 1955, 1956 m. 
 106 Informacijos apie Newman Club, Theta Kappa Phi, 

United States National Student Association (USNSA). 
 107 „Pax Romana Journal“, 1955 – 1963 m. 
 108 Studentų ateitininkų sajungos atstovo į Pax Romana 

kongresą kelionės išlaidoms padengti aukojusiųjų lapas. 
 109 XXII Pax Romana kongreso Monrealyje ir 

tarpfederacinio Pax Romana suvažiavimo Toronte 1952 
m. Medžiaga. 

 110 Įvairūs leidiniai apie UNESCO. 
10 111 Medžiaga iš Pax Romana suvažiavimų. 1946-1948 m. 

Knyga:1. 
 112 Medžiaga iš Pax Romana suvažiavimų. 1948-1949 m. 

Knyga:2. 
 113 Pax Romana Generalinio Sekretoriato aplinkraščiai ir 

bendraraščiai. 
 114 Pax Romana‘i priklausančių federacijų veiklos ataskaitos. 
 115 Lankstinukas apie Pax Romana ir Pax Romana statutas. 
 116 Įvairios Pax Romana Generalinio Sekretoriato ataskaitos. 
11 117 Moksleivių ateitininkų sąjungos Rytų Apygardos 

stovyklos Kennebunkporte 1958 m. Finansiniai 
dokumentai. 

 118 „Marianapolio paunksnėje“ (Moksleivių ateitininkų Rytų 
apygardos vasaros stovyklos leidinys) 1957 m. 

 119 „Labora. Kelionė po Lietuvą. Tomas: 2“ (Moksleivių 
ateitininkų sąjungos centro valdybos stovyklos leidinys). 
1958 m. 

 120 Moksleivių ateitininkų sąjungos 1958 m. Vasaros 
stovyklų anketa: užpildytos anketos iš MAS Rytų 
Apygardos. 

 121 Moksleivių ateitininkų sąjungos Rytų Apygardos 
dokumentai. 1956-1958 m. 2 dalys. 

12 122 Kennebunko stovyklos bendrų dalykų egzaminavimo 
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lapai. 1953 m. 
 123 Stovyklos Kennebunke 1953 m. Lituanistikos egzaminų 

lapai. 
 124 Rytinio pakraščio studentų ateitininkų žiemos stovyklos 

medžiaga. 1958 m. 
 125 Anketa, skirta religiniam studentų ateitininkų 

sąmoningumui išaiškinti. 2 dalys. 
 126 Studentų ateitininkų sąjungos stovyklos, vykusios 1954 

08 27-09 03 finansiniai dokumentai. 
 127 Studentų ateitininkų sąjungos stovyklos metu atlikto 

religinių žinių patikrinimo lapai. 1954 m. 
13 128 Scheinfeldo gimanazijos „Stasio Šalkauskio“, Kempteno 

gimnazijos „Stasio Šalkauskio“ ir Müncheno gimnazijos 
„Šv. Kazimiro“ kuopų dokumentacija. 1946-1949 m. 3 
Dalys. 

 129 „Studentų dienų“ platinimo dokumentai. 1948 m. 
14 130 Augsburgo gimanazijos „Prano Dovydaičio“ ateitininkų 

kuopos dokumentacija. 1946-1949 m. 3 dalys. 
15 131 Moksleivių ateitininkų sąjungos socialinio skyriaus 

gaunami raštai. 1947-1948 m. 3 dalys 
16 132 Lietuvių organizuotųjų skautų tunto štabo Tübingene 

siunčiamų raštų knyga ir „Trakų“ tunto dokumentai. 
1946-1947 m. 

 133 Seedorfo-Stades-Dedelsdorfo gimnazijos „Adomo 
Jakšto“ ateitininkų kuopos ir Gross-Hesepe gimnazijos 
ateitininkų kuopos dokumentacija. 1946-1948 m. 2 dalys. 

17 134 Scheinfeldo gimnazijos ateitininkų kuopos medžiaga. 
1946-1949 m.  

 135 Scheinfeldo moksleivių ateitininkų „Stasio Šalkauskio“ 
kuopos išleidžami raštai. 1946-1949 m. 

 136 Nürtingeno, Uchtės, Seligenstadto, Eichstätto gimnazijų 
ateitininkų kuopų ir mokslievių ateitininkų sajungos 
Hanau rajono vadovo bei valdybos dokumentai. 2 dalys. 

18 137 Scheinfeldo moksleivių ateitininkų „Stasio Šalkauskio“ 
kuopos gauti raštai. 1946-1949 m. 

 138 Memmingeno moksleivių ateitininkų kuopos gauti ir 
išsiųsti raštai. 1947-1949 m. 

 139 Moksleivių ateitininkų sąjungos Memmingeno kuopos 
pareiškimų, kuopos susirinkimų protokolų byla. 1947-
1948 m. 

 140 Memmingeno lietuvių gimnazijos moksleivių ateitininkų 
medžiaga. 1947-1948 m. 

 141 Göttingeno progimnazijos ateitininkų kuopos medžiaga 
1947-1948 m. 

19 142 Hanau moksleivių ateitininkų medžiaga. 
 143 Moksleivių ateitininkų kuopų globėjų anketos. 1946-1949 
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m. 
 144 Moksleivių ateitininkų sąjungos narių užpildytos anketos. 

1947 m. 
20 145 Moksleivių ateitininkų Sąjungos Hamburgo rajono 

vadovo dokumentacija ir Greveno, Kaselio, Ingolstadto  
gimnazijų ateitininkų kuopų dokumentai. 3 dalys. 

21 146 Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos gautų ir 
siųstų raštų registracijos knyga. 1947-1949 m. 
Moksleuivių ateitininkų sąjungos anglų zonos įgaliotinio 
dokumentacija. 1946-1947 m. Moksleivių ateitininkų 
sąjungos Eichsätto-Augsburgo rajonų vadovo 
dokumentacija. 1947-1949 m. 
Moksleivių ateitininkų sąjungos Reino konferencijos 
dokumentacija. 1947 m. 2 dalys. 

 147 Moksleivių ateitininkų sąjungos Vokietijoje centro 
valdybos dokumentacija. 1946-1949 m. Ir Schwäb. 
Gmündo bei Klein Wittensee-Pinnebergo ateitininkų 
kuopų dokumentai. 3 dalys.  

22 (Didelis 
gelsvai rudas 
vokas) 

148 „400 Wood-cuts“, Augsburg, 1946 m. – II premija 
Nürtingeno moksleivių ateitininkų kuopai už geriausią 
kuopos pasirodymą. 

 149 „400 Wood-cuts“, Augsburg, 1946 m. – III premija 
Scheinfeldo moksleivių ateitininkų kuopai už geriausią 
kuopos pasirodymą. 

 150 „400 Wood-cuts“, Augsburg, 1946 m. – I premija 
Eichstätto moksleivių ateitininkų kuopai už geriausią 
kuopos pasirodymą. 

23 151 Moksleivių ateitininkų sąjungos statuto, įstatų ir 
programų projektai. 1948 m. 

 152 Ateitininkų federacijos moksleivių sąjungos tremtyje 
centro valdybos užsienio skyriaus gaunamųjų raštų byla. 
1948-1949 m. 

 153 Moksleivių sąjungos centro valdybos užsienio skyriaus 
gaunamųjų ir išsiunčiamųjų raštų registracijos knyga. 
1948-1949 m. 

 154 Moksleivių sąjungos centro valdybos protokolų knygos. 
1945-1948 m. 

 155 Moksleivių sąjungos centro valdybos išleidžiami raštai. 
1945-1948 m. 2 dalys. 

 156 Moksleivių sąjungos centro valdybos gaunamųjų raštų 
knyga. Nr.2. 1947-1948 m. 2 dalys. 

24 157 Brocktono moksleivių ateitininkų kuopos dokumentai. 
1949-1953 m. 

 158 Brocktono moksleivių ateitininkų Vytauto Endziulaičio 
kuopos dokumentai. 1955-1960. 2 dalys. 

 159 Ateitininkų ženklų piešiniai. 
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 160 „Pirmyn jaunime“ (Toronto moksleivių ateitininkų 
laikraštis). 1958 m. Nr. 1, 3; 1965 m. Nr. 4. 

 161 Bostono studentų ateitininkų draugovės dokumentai. 
1957-1958 m. 

 162 Ateitininkų federacijos konstitucija. 
 163 Studentų ateitininkų sąjungos vakarų žiemos stovyklos 

dokumentai. 1957-1958 m. 
25 164 „Aktyviųjų ateitininkų abėcėlė“ (redagavo J.A. 

Račkauskas, A.J. Bičiūnas), 1963 m. 
 165 Vyresniųjų moksleivių ateitininkų programa. (Parengė 

kun. Gediminas Kijauskas, S.J.). 1964 m. 
 166 Moksleivių ateitininkkų sąjungos dokumentai. 1963 m. 
 167 „Aktyviųjų ateitininkų abėcėlė“. (Organizacinės 

programos gairės su papildomais skaitymais ir patarimais 
vyresniųjų moksleivių veiklai). 1964m. 

 168 Jaunučių ir jaunesniųjų ateitininkų programos projektas, 
1960 m. 

 169 Pasaulio lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos 
1961-1962-1963 metų programa su papildomais 
skaitymais ir patrarimais vyresnių moksleivių veiklai, 
1961 m. 

 170 Moksleivių ateitininkų sąjungos dokumentai. 1951-1954 
m. 

 171 Brocktono moksleivių ateitininkų Vytauto Endziulaičio 
kuopos dokumentai. 1960-1963. 

26 172 Jaunučių ateitininkų kūrimo projektai. 1952-1956 m.  
Moksleivių ateitininkų sąjungos susirašinėjimo 
dokumentai. 1954-1958 m. 
Įvairūs ateitininkų federacijos institucijų įstatų, statutų, 
ect. Projektai. 

 173 Brocktono moksleivių ateitininkų kuopos dokumentacija. 
1953-1955.  

27 174 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Paryžiaus Ateities draugovės. 1952 m. 

 175 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos posėdžių protokolai ir išlaidų apyskaita. 1951-
1952 m. 

 176 Ateitininkų federacijos  tarybos posėdžio, vykusio 1961 
04 15-16 dd., protokolas nr. 5. 

 177 Ateitininkų federacijos vyriausios valdybos gaunamų-
siunčiamų raštų registracijos knyga. 1949-1952 m. 

 178 Ateitininkų federacijos valdybos kasos knyga. 1955-1959 
m. 

 179 Ateitininkų federacijos valdybos kasos knyga. 1949-1954 
m. 
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 180 Ateitininkų federacijos vyriausios valdybos išsiunčiami 
raštai. 1949-1952 m. 

 181 Ateitininkų sąjungos Amerikoje centro valdybos gautieji 
dokumentai. 1949-1951. 2 dalys. 

28 182 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Waterbury. 1952 m. 

 183 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Toronto. 1952 m. 

 184 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Chicagos ateitininkų sendraugių skyriaus. 1952 m. 

 185 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Bostono moksleivių ateitininkų Maironio kuopos. 1952 
m. 

 186 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Philadelphia. 1952 m. 

 187 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Springfieldo ateitininkų kuopos. 1952 m. 

 188 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš New 
York. 1952 m. 

 189 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Chicagos. ( 2). 1952 m. 

 190 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Hartfordo. 1952 m. 

 191 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš New 
Yorko. 1952 m. 

 192 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Chicagos studentų ateitininkų draugovės. 1952 m. 

 193 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Brooklyno, Baltimorės, Rochesterio, Daytono, 
Montrealio, Diepholzo, Winnipego bei pavienių asmenų. 
1952 m. 

29 194 Ateitininkų federacijos kongresų programos. 1954-1994 
m. 

 195 Ateitininkų kongreso Chicagoje 1954 m. Medžiaga. 
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 196 Rytinių (JAV) valstijų ateitininkų kongreso Hartforde 
medžiaga. 1955 m. 2 dalys. 

30 197 Ateitininkų Jubilejinis kongresas Chicagoje. 1960 m. I 
dalis. 

 198 Ateitininkų Jubilejinis kongresas Chicagoje. 1960 m. II 
dalis. 

Ne dėžėje 199 Nuotarukos iš ateitininkų jubiliejinio kongreso 1960 m. 
Chicagoje. 

31 200 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Bostono. 1952 m. 

 201 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Chicagos (1). 1952 m. 

 202 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Clevelando. 1952 m. 

 203 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš Los 
Angeles. 1952 m. 

 204 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Hamiltono. 1952 m. 

 205 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Worchesterio. 1952 m. 

 206 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Broctono moksleivių ateitininkų kuopos ir Bostono 
studentų ateitininkų draugovės. 1952 m. 

 207 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Detroito. 1952 m. 

 208 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Omahos. 1952 m. 

 209 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Putnamo. 1952 m. 

 210 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Broktono. 1952 m. 

 211 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Urbanos. 1952 m. 

 212 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
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komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Clevelando. 1952 m. 

 213 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Broktono. 1952 m. 

 214 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Pasaulio moksleivių ateitininkų sąjungos. 1952 m. 

 215 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. Rinkimų rezultatai iš 
Romos. 1952 m. 

 216 Ateitininkų federacijos vyriausiųjų organų rinkimų 
komisijos gautieji dokumentai. 1951-1952 m. 

32 217 Bonnos studentų ateitininkų draugovės byla. 1946-1949 
m. 

 218 Bonnos studentų ateitininkų draugovės susirinkimų 
protokolų knyga. 1947-1949 m. 

 219 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gaunamųjų 
raštų byla. 1948-1949 m. 2 dalys. 

 220 Studentų ateitininkų sąjungos narių sąrašai. 1947-1948 m.
33 221 Įvairūs Studentų ateitininkų sąjungos Vokietijoje 

dokumentai. 1947-1949 m.  
 222 Įvairi Studentų ateitininkų sąjungos medžiaga. 1947 m. 
 223 Studentų ateitininkų sąjungos dokumentai: draugovių 

nariams trūkstamų aprangos dalykų sąrašai. 1949 m. 
 224 Studentų ateitininkų sąjungos revizijos komisijos 

dokumentai. 1947-1949 m. 
 226 Studentų ateitininkų sąjungos sveikinimų ir pareiškimų 

knyga. 1948-1949 m. 
 227 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gaunamų ir 

siunčiamų raštų registracijos knyga. 1949 m. 
 228 Studentų ateitininkų sąjungos narių sąrašai. 1947 m. 
 229 Studentų ateitininkų sąjungos narių, norinčių studijuoti 

Ispanijoje, prašymai ir kapeliono pažymėjimai. 1946-
1947 m. 

 230 Studentų ateitininkų sąjungos gauti raštai. 1946-1947m. 
34 231 1949 05 04 Vytauto Pikturnos laiškas stipendijų ir 

pašalpų reikalu. 
 232 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės išsiunčiamų 

raštų byla. Nr.2. 1947-1949 m. 
 233 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės kasos pajamų 

knyga. 1947-1949 m. 
 234 Stojimo į studentų ateitininkų Erlangeno skyrių 

pareiškimai. 1947-1948 m. 
 235 Pabaltijo Universiteto studentų ateitininkų draugovės 

antspaudas. 



 12

 236 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos 
išsiunčiamieji raštai ir Erlangeno studentų ateitininkų 
draugovės medžiaga. 2 dalys. 

35 237 Studentų ateitininkų korporacijų „Kęstutis“, „Gaja“ ir 
Erlangeno studentų ateitininkų draugovės medžiaga. 

 238 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės turto knyga. 
1948-1949 m. 

 239 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės kasos knyga. 
1947-1949 m. 

 240 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės susirinkimų ir 
valdybos posėdžių protokolai. 1947-1949 m. 

 241 Studentų ateitininkų sąjungos dokumentacija: 
išsiunčiamieji raštai. 1949 m. 2 dalys. 

 242 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės įvairių 
sveikinimų ir skelbimų byla. 1947-1948 m. 

 243 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės medžiaga apie 
užsieniečių katalikų studentų sąjungą „Cathunitas“ 
Vokietijoje. 1947 m. 

 244 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės kasos išlaidų 
pateisinamieji raštai. 1947-1949 m. 

 245 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės emigracinių 
anketų byla. 1947-1949 m. 

36 246 Įvairūs studentų ateitininkų sąjungos gauti spausdiniai.  
 247 Mainzo studentų ateitininkų draugovės medžiaga ir kiti 

dokumentai. 1947-1949 m. 
 248 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gauti raštai 

Pax Romana klausimais. 1946-1949 m. 2 dalys. 
 249 Frankfurto universiteto studentų ateitininkų draugovės 

siunčiamų ir gaunamų raštų registracijos knyga, 1947-
1950 m. 

37 250 Frankfurto universiteto studentų ateitininkų draugovės 
gautų raštų knyga. 1947-1950 m. 

 251 Frankfurto universiteto studentų ateitininkų draugovės 
siunčiamų raštų knyga. 1947-1950 m. 

 252 Frankfurto universiteto studentų ateitininkų draugovės 
valdybos posėdžių protokolai. 1947-1949 m. 

 253 Frankfurto universiteto studentų ateitininkų draugovės 
susirinkimų protokolų knyga. 1947-1949 m. 

 254 Darmstadto studentų ateitininkų draugovės gauti raštai. 
1947-1949 m. 

38 255 Eichstätto studenčių ateitininkių būrelio išsiųsti ir gauti 
raštai. 1946-1948 m. 

 256 Eichstätto studentų ateitininkų draugovės socialinių 
reikalų knyga. 1947-1949 m.  

 257 Eichstätto studentų ateitininkų draugovės visuotinių 
susirinkimų protokolai. 1947-1949 m. 
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 258 Eichstätto studentų ateitininkų draugovės valdybos 
protokolai. 1947-1949 m. 

 259 Eichstätto studentų ateitininkų draugovės finansiniai 
dokumentai. 1947-1949 m. 

 260 Eichstätto studentų ateitininkų draugovės išsiunčiamų 
raštų knyga. 1947-1949 m. 

 261 Eichstätto studentų ateitininkų draugovės gaunamieji 
raštai. 1946-1949 m. 

 262 Eichstätto studentų ateitininkų draugovės medžiaga. 
1947-1949 m. 

 263 Studentų ateitininkų sąjungos Erlangeno draugovės aktų 
ir aplinkraščių knyga. 1947-1949 m. 

 264 Erlangeno studentų ateitininkų draugovės gauti raštai. 
1947-1949 m. 

39 265 Pabaltijo universiteto studentų ateitininkų draugovės 
informacija apie draugovės narius. 

 266 Pabaltijo universiteto studentų ateitininkų draugovės 
gaunamų ir išsiunčiamų raštų registracijos knyga. 1948-
1949 m. 

 267 Pabaltijo universiteto studentų ateitininkų draugovės 
narių  pareiškimų knyga. 1946-1949 m. 

 268 Pabaltijo universiteto studentų ateitininkų draugovės 
gaunamų raštų knyga. 1948-1949 m. 

 269 Pabaltijo universiteto studentų ateitininkų draugovės 
siunčiamų raštų knyga. 1948-1949 m. 

 270 Pabaltijo universiteto studentų ateitininkų draugovės 
visuotinių susirinkimų protokolai. 1946-1949 m. 

 271 Studentų ateitininkų korporacijos „Gaja“ medžiaga. 
1946-1949 m. 

40 272 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gauti 
raštai. 1949 m. 2 dalys. 

 273 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gauti 
raštai. 1949 m.  

41 274 Studentų ateitininkų sąjungos gauti raštai nelietuvių 
kalba. 1949 m. 

 275 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos siunčiamų 
raštų byla. 1948-1949 m. 

 276 Studentų ateitininkų sąjungos išduotų nario liudijimų 
byla. 1949 m. 

42 277 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos užsienio 
skyriaus gauti ir išsiųsti raštai. 1949 m. 

 278 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos spaudos 
kultūros skyriaus archyvinė medžiaga. 1948-1949 m. 

 279 Studentų ateitininkų sąjungos vidaus reikalų sekretoriato 
gauti raštai. 1947-1948 m. 

 280 Studentų ateitininkų sąjungos vidaus reikalų sekretoriato 
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siunčiamieji raštai. 1947-1948 m. 
 281 Studentų ateitininkų sąjungos draugovių anketos 

statistiniais ir veikimo klausimais. 1947 m. 
43 282 Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos gauti 

raštai. I knyga. 1946-1947 m. 
 283 Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimo, vykusios 

Garmisch-Partenkirchen protokolai. 1949 m. 
 284 Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimų byla. 1946-

1947 m. Ir 1949 m. Garmisch-Partenkirchen vykusio 
Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimo medžiaga. 

 285 Studentų ateitininkų sąjungos žiemos stovyklos ir antrojo 
visuotinio suvažiavimo Hohenschwangau 1948 m. 
Medžiaga. 

 286 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gauti 
dokumentai: prašymai pašalpoms gauti. 1948 m. 

 287 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos kasos 
pajamų pateisinamieji raštai. 1946-1949 m. 

 288 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gautų 
sveikinimų knyga. 1947-1948 m. 

 289 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos siųsti 
raštai. 1946-1947 m. 

44 290 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos socialinių 
reikalų skyriaus gaunamieji raštai.  

 291 Ateitininkų federacijos vyriausios valdybos gautieji 
raštai. 1949-1950 m. 

 292 Studentų ateitininkų sąjungos išsiunčimų ir gaunamų 
raštų registracijos knygos. 1950 m. 

 293 Ateitininkų sąjungos Amerikoje centro valdybos 
medžiaga ir lietuvių, gyvenančių Vokietijoje ir norinčių 
emigruoti į JAV sąrašai. 

 294 Ateitininkų sąjungos Amerikoje dokumentai. 1950-1951 
m. 

45 295 Ateitininkų federacijos raštai. 1955-1958 m. 
 296 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždininko 

pajamų pateisinamieji raštai. 1956-1957 m. 
 297 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 

knyga. Gaunamieji raštai. 1955-1956 m. 
46 298 Studentų ateitininkų sąjungos užsienio skyriaus gaunamų 

ir išsiunčiamų raštų registracijos knyga. 1959-1960 m. 
(vesta R. Šviedrio). 

 299 Studentų ateitininkų sąjungos užsienio skyriaus gaunamų 
ir išsiunčiamų raštų registracijos knyga. 1959-1960 m. 
(vesta A. Skirmuntaitės). 

 300 Studentų ateitininkų sąjungos užsienio skyriaus 
siunčiamų raštų knyga. 1956-1957 m. 

 301 Studentų ateitininkų sąjungos užsienio skyriaus gaunamų 
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raštų knyga. 1956-1957 m. 
 302 Studentų ateitininkų sąjungos užsienio skyriaus 

siunčiamų raštų knyga. 1957-1958 m. 
 303 Studentų ateitininkų sąjungos užsienio skyriaus gaunamų 

raštų knyga. 1957-1958 m. 
47 304 Ateitininkų Sendraugių Medžiaga. 1946-1949 m. 
 305 Schwäb Gmündo ateitininkų sendraugių skyriaus 

dokumentacija. 1947-1949m. 
 306 Ateitininkų sendraugių sąjunga. 1952-1961 m. 
 307 Clevalando „Ateities“ klubo dokumentai. 1957-1958 m. 
 308 Kun. Stasio Ylos gauti raštai ateitininkų klausimais. 1961 

m. 
 309 Prelato Pr. Juro gauti raštai ateitininkų reikalais. 1962-

1963 m. 
 310 Ateitininkų sendraugių adresai. 1956 m. 
48 311 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos finansiniai 

dokumentai. 1949-1952 m. 
 312 Ateitininkų federacijos konstitucija. 1956 m. 
 313 Ateitininkų federacijos raštai. 1958-1961 m. 
49 314 Ateitininkų federacijos valdybos kasos išlaidų 

pateisinamųjų dokumentų byla. 1960-1966 m. 
 315 Lietuvių katalikų studentų sąjungos „Ateitis“ kasos 

pateisinamieji dokumentai. 1947-1948 m. 
 316 Įvairios čekių knygelės.  
50 317 Ateitininkų federacijos kasos pateisinamieji dokumentai. 

1949-1961 m. 
 318 Ateitininkų federacijos vyriausios valdybos pašto išlaidų 

knyga. 1949-1952 m. 
51 319 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 

knyga. Gaunamieji raštai. 1954-1955 m. 
 320 Studentų ateitininkų sąjungos stovyklos 1956 m. 

Finansiniai dokumnetai.  
 321 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos finansiniai 

dokumentai. 1957-1958 m. 
 322 Studentų ateitininkų sąjungos iždo pateisinamieji raštai. 

1957-1958 m. 
 323 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždininko 

išsiųstieji raštai. 1957-1958 m. 
 324 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždininko 

gautieji raštai. 1957-1958 m. 
 325 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 

knyga. Išlaidos. Pateisinamieji raštai. 1955-1956 m. 
 326 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 

knyga. Pajamos. Pateisinamieji raštai. 1955-1956 m. 
 327 „Ateities“ koncerto, vykusio 1956 m. 05 12, dokumentai. 
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 328 Eichstätto lietuvių Gimnazijos Maironio vardo kuopos 
antspaudas. 

52 329 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
1959-1960 m. Akademinių metų gaunamų raštų knyga nr. 
1. (vesta R. Šviedrio). 

 330 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
1959-1960 m. Akademinių metų gaunamų raštų knyga nr. 
2. (vesta R. Šviedrio). 

53 331 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
išsiunčiamų raštų byla. 1952-1956 m. 

 332 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
1957-1959 m. Akademinių metų gaunamų ir siunčiamų 
raštų registracijos knyga. 

 333 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
gaunamų raštų knyga. 1951-1957 m. 

 334 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
išsiunčiamų  raštų knyga. 1958-1959 m. 

 335 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
1959-1960 m. Akademinių metų išsiunčiamų raštų knyga 
(vesta R. Šviedrio). 

 336 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
gaunamų raštų knyga. 1958-1959 m. 

54 337 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos sekretoriato 
siunčiamų raštų byla. 1958-1959 m. 

 338 Studentų ateitininkų sąjungos revizijos komisijų 
protokolai. 1952-1955 m. 

55 339 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos pirmininko 
gaunamų raštų byla. 1955-1956 m. 

 340 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gaunami 
raštai abiturientų reikalais.1955-1956 m. 

 341 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos siunčiami 
raštai abiturientų reikalais. 1955-1956 m. 

 342 Studentų ateitininkų sąjungos socialinų reikalų skyriaus 
išsiunčiami raštai. 1954-1956 m. 

 343 Studentų ateitininkų sąjungos sekretoriato gaunamų-
siunčiamų raštų registracijos knyga. 1955-1956 m. 

 344 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos posėdžių 
protokolų knyga. 1955-1957 m. 

56 345 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 
knyga. Išsiunčiamieji raštai. 1955-1956 m. 

 346 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 
knyga. Išlaidos. Pateisinamieji raštai. 1954-1955 m. 

 347 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 
išlaidų pateisinamųjų raštų byla nr.3. 1958 m. 

 348 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 
išlaidų pateisinamųjų raštų byla nr.2. 1958 m. 
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 349 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 
išlaidų pateisinamųjų raštų byla nr.1. 1957-1958 m. 

 350 Studentų ateitininkų sąjungos iždo byla. 1951-1953 m. 
 351 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 

knyga. Pajamos. Pateisinamieji raštai. 1954-1955 m. 
 352 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 

knyga. Išsiunčiamieji raštai. 1954-1955 m. 
 353 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždo 

knyga. 1949-1953 m. Ir Aukų rinkimo lapas (1952) bei 
Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos finansų 
sekretoriato raštai. 1952 m. 

 354 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos iždininko 
gaunamieji raštai. 1956-1957 m. 

57 355 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
1959-1960 m. Akademinių metų gaunamų raštų knyga. 
(vesta A. Skirmuntaitės). 

 356 Studentų ateitininų sąjungos valdybos užsienio skyriaus 
1959-1960 m. Akademinių metų siunčiamų raštų knyga. 
(vesta A. Skirmuntaitės). 

 357 Studentų ateitininų sąjungos sekretoriato gaunamieji 
raštai. 1956-1957 m. 

 358 Studentų ateitininų sąjungos sekretoriato siunčiami raštai. 
1956-1957 m. 

58 359 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos pirmininko 
gaunamųjų raštų byla. 2 dalys. 

 360 Prelato Pr. Juro ateitininkų reikalais gauti raštai. 1955-
1964 m. 

 361 Rašinių konkurso „Kaip aš manau išlikti lietuviu“ 
medžiaga. Rašiniai „Aušros vartų Marijos šventovė 
Vilniuje“, 1954 m.  Ir Lietuvos istorijos klausimai. 

 362 Student. Ateitinink. Suvažiavimo ir stovyklos medžiaga. 
1953 m. 

 363 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos veiklos 1953-
1954 m. Apyskaitos. 

 364 Studentų ateitininkų sąjungos „Ideologinio pasiruošimo 
kursu“ aukų lapai. 1953 m. 

 365 Įvairi padalomoji medžiaga. 
 366 Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimo 1954 09 01-02 

dd. Ir Studentų ateitininkų sąjungos posėdžio 1954 06 04 
d. Protokolai. 

59 367 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos posėdžių 
protokolai. 1957-1958 m. 

 368 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos 
išsiunčiamieji raštai. 1957-1958 m. 

60 369 Ateitininkų federacijos dokumentai. 1951 -1954 m. 
 370 Ateitininkų federacijos piniginio vajaus 1953-1954 m. 
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Dokumentai. 3 dalys. 
 371 Įvairūs ateitininkų raštai. 1956-1981 m. 
 372 Moksleivių ir studentų ateitininkų užsienio skyrių gauti 

raštai apie emigravusius ateitininkus. 1949 m. 
 373 1964-1965 mokslo metų Studentų ateitininkų sąjungos 

valdybos dokumentacija. (Posedžių protokolai, 
aplinkraščiai). 

 374 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos iždo gautų raštų 
byla. 1958-1959 m. 

 375 Studentų ateitininkų sąjungos darugovių valdybų 
suvažiavimo New Yorke medžiaga. 1957 m. 

 376 New Yorko studentų ateitininkų draugovės dokumentai. 
1953-1956 m. 

61 377 Ateitininkų federacijos raštai. (1947) 1953-1955 m. 
 378 Ateitininkų federacijos raštai. 1953-1954 m. 
 379 Ateitininkų federacijos vyriausios valdybos dokumentai. 

1950-1951 m. 
62 380 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos pirmininko 

siunčiamų raštų byla. 1955-1956 m. 2 dalys. 
 381 Studentų ateitininkų sąjungos siunčiamų raštų knyga. 

1955-1956 m. 2 dalys. 
 382 Studentų ateitininkų sąjungos draugovių valdybų 

suvažiavimo, vykusio 1958 11 27 d., padalomoji 
medžiaga. 

63 383 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos sekretoriato gautų 
ir išsiųstų raštų registracijos byla. 1958-1959 m. 

 384 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos posėdžių knyga. 
1958-1959 m. 

 385 Studentų ateitininkų sąjungos medžiaga. 1952-1956 m. 
 386 Studentų ateitininkų sąjungos 1952-1961 m. Dokumentai. 
64 387 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos protokolai. 

1952-1953 m. 
 388 Pasaulio Studentų ateitininkų sąjungos gaunamų raštų 

byla nr. 2. 1952-1953 m. 
 389 Pasaulio Studentų ateitininkų sąjungos gaunamų raštų 

byla nr. 1. 1950-1953 m. 2 dalys. 
 390 Pasaulio Studentų ateitininkų sąjungos išleidžiamų raštų 

byla nr. 2. 1952-1953 m. 
 391 Tuščia-praleista numeruojant. 
 392 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos gauti 

dokumentai: žinios apie narius. 1951 m. 
65 393 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos siunčiamų 

ir gaunamų raštų knyga. 1953-1954 m. 
 394 Pasaulio Studentų ateitininkų sąjungos išsiunčiamų raštų 

byla nr. 1. 1950-1952 m. 
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66 395 Studentų ateitininkų sąjungos protokolai. 1950-1952. 
„Studijų dienų“ programos projektas. 1952 m. 
Studentų ateitininkų sąjungos užsienių skyriaus bei 
spaudos ir informacijos skyriaus biudžetų lapai. 1953 m. 

 396 Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimo 1951 08 03-05 
dd. Watervliet, protokolai. 

 397 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos užsienio 
skyriaus gautieji dokumentai. 1951-1955 m. 2 dalys. 

 398 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos pirmininko 
siunčiamų raštų byla. 1954-1955 m. 

67 399 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos pirmininko 
siunčiamų raštų byla. 1956-1957 m. 

 400 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos posėdžių 
knyga ir Studentų ateitininkų sąjungos narių sąrašai. 
1956-1957 m. 

 401 Studentų ateitininkų sąjungos žiemos stovyklos 1958 m. 
Dokumentai. 

68 402 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos sekretoriato gautų 
raštų byla. Knyga 1. 1958-1959 m. 

 403 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos sekretoriato gautų 
raštų byla. Knyga 2. 1958-1959 m. 

 404 Studentų ateitininkų sąjungos narių apklausos anketos. 
1958 m. 

69 405 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos gaunamų ir 
siunčiamų raštų tegistracijos knyga. 1954-1955 m. 

 406 Bostono studentų ateitininkų draugovės dokumentai. 
1956-1957 m. 

 407 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos 
dokumentacija. 1954-1955 m. 

 408 Studentų ateitininkų sąjungos centro valdybos 
dokumentacija. 1954-1955 m. 

 409 Studentų ateitininkų sąjungos valdybos posėdžių 
protokolų knyga. 1954-1955 m.  

70 410 Studentų ateitininkų sąjungos iždo knyga. Gaunamieji 
raštai. Nr. 1. 1953-1954 m. 

 411 Studentų ateitininkų sąjungos iždo knyga. Išlaidos. 
Pateisinamieji raštai. Nr. 1. 1953-1954 m. 

 412 Studentų ateitininkų sąjungos iždo knyga. Išsiunčiamieji 
raštai. Nr. 1. 1953-1954 m. 

 413 Studentų ateitininkų sąjungos čekių knyga. 1956-1957 m. 
71 414 Studentų ateitininkų sąjungos informacinės karotekos 

anketos. 
 415 Studentų ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos dalyvių 

lietuvių literatūros žinių patikrinimo lapai. 
 416 Lietuvos geografijos ir literatūros žinių patikrinimo lapai. 
72 417 Įvairi ateitininkų federacijos medžiaga. 
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 418 Ateitininkų kongresų medžiaga. 1965-1981 m. 
 419 Naujosios Anglijos ateitininkų metinės šventės 1965 05 

16 d. Programa. 
 420 Putnmo moksleivių ateitininkų metinės šventės 1956 04 

29 d. programa. 
 421 Įvairi žurnalo „Ateitis“ reklama. 
 422 Kun. Vaclovo Paulausko ateitininkų reikalais gauti raštai. 
 423 „Pirmyn jaunime“ (Toronto Stasio Šalkauskio moksleivių 

kuopos laikraštėlis), 1990 nr. 52. 
 424 Studentų ateitininkų sąjungos suvažiavimo, vykusio 1973 

10 19-21 d. Programa. 
 425 Ateitininkų federacijos fondo medžiaga. 1995-1998 m. 
 426 Studentų ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos 1968 m. 

Medžiaga. 
 427 „Likimo galia“ (Studentų  ateitininkų sąjungos stovyklos 

laikraštėlis), 1972 nr. 2. 
 428 Studentų ateitininkų sąjungos ideologinio pasiruošimo 

medžiaga. 
 429 Studentų ateitininkų sąjungos studijinės temos 

„Ideologinė kova pasaulyje“ medžiaga. 
 430 Medžiaga Studentų ateitininkų sąjungos kandidatams 

„Magna charta ateitinincorum“, dalis II. 
 431 Studentų ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos 1958 m. 

Pagrindinės temos „Lietuvių tauta pasaulyje“ medžiaga, 
parengė kun. V. Bagdanavičius. 

 432 Juozo Girniaus tekstas „Rūpinantis ateitininkų ateitimi“. 
 433 Įvairūs raštai. 
 434 Prano Razmino straipsnis „Okupuotos Lietuvos 

ateitininkų sveikinimo analizė“, iškarpa iš „Draugas“ 
1976 10 09. 

 435 Eliziejaus Draugelio rašinių „Ateitininkų sąjūdis“ (1956), 
„Ateitininkai“ (1960) rankraščiai ir Domo Jasaičio laiškas 
Simui Sužiedeliui (1961). 

 436 Ateitininkų šalpos fondo dokumentai ir įvairūs raštai, 
prašant ar dėkojant už paramą. 1931-1954 m. 

 437 Simas Sužiedėlis, „Pasaulėžiūra“, 1961 m. 
 438 United States National Student Association (USNSA) 

leidinys „USNSA on Campus“ 
73 439 „Gajos Aidas“ (ateitininkų korporacijos Gaja biuletenis), 

1961 m. 
 440 „Lithuanian Catholic Youth Bulletin“ (Studentų 

ateitininkų sąjungos užsienio reikalų skyriaus leidinys). 
1953-1955, nr. 1-7.  

 441 Įvairi medžiaga apie Lietuvos vyčius. 
 442 Įvairūs kvietimai, programos. 
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 443 „Ateitininkų himnas“, 1949 m. 
 444 Klausimai ateitininkijos istorijos, ideologijos, religijos 

temomis. 
 445 Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos leidinys 

Moksleivių ateitininkų sąjungos kuopų globėjams: 
„Giesmės ir dainos“.  

 446 Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos 
aplinkraščiai. 1951-1980 m. 

 447 Pasaulio lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos 
egzaminų vadovas, 1962 m. 

 448 V. K. Jonynas, „Un Xylographe Lithuanien. A Lithuanian 
Wood-Engraver. Ein Litauischer Holzschneider“ – 
dovana Schwäb. Gmündes Moksleivių ateitininkų kuopai 
už įvairius meninius pasirodymus moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykloje Garmische. 1948 m. 

 449 Amerikos lietuvių moksleivių ateitininkų konstitucija. 
Lietuvių katalikų moksleivių ateitininų sąjungos statutas, 
1952. 
Moksleivių ateitininkų darbo programa. 
Moksleivių ateitininkų sąjungos programos projektas. 
Pirmasis jaunučių sąjungos statutas, 1951 m. 

 450 Įvairi moksleivių ateitininkų sąjungos medžiaga. 
 451 Nuotrauka teksto „Ateitininkų vėliavą pašventinant“. 
 452 Prof. St. Šalkauskis, „Ateitininkų ideologija“, Putnam, 

1954 m. 
 453 Prof. St. Šalkauskis, „Ateitininkų ideologija“, Putnam, 

1954 m. 
 454 „Ateitininkų keliu. 1911-1927-1977. Žmonės. Įvykiai. 

Darbai.“, Chicaga, 1977 (redaktorius Stasys Barzdukas). 
 455 Prof. St. Šalkauskis, „Ateitininkų ideologija“, Putnam, 

1954 m. 
74 456 Įvairi studentų ateitininkų sąjungos medžiaga. 1952-1957.
 457 „Pasaulio vizija“ (Studentų ateitininkų sąjungos 1958-

1959 m. Studijinė tema). 
 458 Studijų dienų, vykusių 1952 12 26-28 dd. New Yorke, 

dalyvio užrašų knygutė. 
 459 Studentų ateitininkų sąjungos laiškai prelatui Pr. Jurui. 

1953 07 18 ir 1957 08 23. 
 460 Įvairūs studentų ateitininų sąjungos aplinkraščiai. 1955-

1972 m. 
 461 Studentų ateitininų sąjungos statutas ir įstatai. 
 462 Studentų ateitininų sąjungos centro valdybos siųsti ir 

gauti raštai. 1957-1958 m. 
 463 1951 01 02 K. Ambrozaičio laiškas prelatui Pr. Jurui. 
 464 Lipdukas „Communist Russia get out of Lithuania“. 
 465 Nuotraukos iš ateitininkų veiklos 1948-1949 m. 



 22

 466 „Draugo“ priedas „Mokslas, menas, literatūra“, 1960 08 
27 ir 1960 09 03. 

 467 Medžiaga jubiliejiniam ateitininkų kongresui 1960 m. 
Chicagoje ir iškarpos apie šį kongresą. 

75 468 Medicinos studento konspektai (?). 
 469 Antanas Sužiedelis „Studento vaidmuo lietuviškoj 

bendruomenėj“, 1953 m. 
 470 Vytautas Vaitiekūnas „ Studentų ateitininkų artimieji 

uždaviniai“. 
 471 Kun. Vytautas Bagdanavičius „Santykiai tarp žmonių 

komunizme“. 
 472 „Dvasios vado laiškas ateitininkui“, 1951 m.  
 473 Lietuvaičių seserų instituto kronika. 1952-1954. 

The high scholl testing program. 1950.  
Seselėms kazimierietėms vysk. V. Brizgio skaitytos 
mintys iš popiežiaus Pijaus XII kalbos. 1955. 

 474 Audronės Gaigalaitės užrašai iš Pax Romana 
suvažiavimo Leichester‘yje 1955 m. 

 475 „Latinum ad usum peregrinantium“ (Lotynų Kalba 
keliaujantiems –lotynų kalbos frazių rinkinys). 

 476 Ateitininkų himnas ir ateitininkų ženklų maketai. 
 477 Stasio Ylos knygos „Ateitininkų vadovas“ maketas. 
 478 M. Krupavičius „Krikščioniškoji demokratija“, 1948 m. 
 479 Šv. Tėvo Pijaus XI enciklika apie ateistinį komunizmą. Iš 

Eichstätto lietuvių gimnazijos  Maironio vardo 
ateitininkų bibliotekėlės. 

 480 Tomas Žiūraitis „Nevystančios rožės“, Stuttgart, 1948. Iš 
Eichstätto lietuvių gimnazijos Maironio vardo ateitininkų 
bibliotekėlės. 

 481 „Catholic digest“. 1945 vol. 9, no. 6. 
 482 „Jeunesse nouvelle“ 1958 Mai. 
 483 „Living twig of Christ’s vine“, 1950. 
 484 „Ordo Socialis“, 1956 Heft 1. 
76 485 Lietuvos tremtinių Sovietų Rusijon vardai. Dalis 1. 
 486 Lietuvos tremtinių Sovietų Rusijon vardai. Dalis 2. 
77 (Didelis 
vokas) 

487 Moksleivių ateitininų sąjungos Scheinfeldo Stasio 
Šalkauskio kuopos Lietuvos vaizdų rinkinys. 

 488 „Gaudeamus“ (Studentų ateitininkų sąjungos 
informacinis biuletenis) 1953-1964 m. 

 489 „Savu keliu“ (Ateitininkų federacijos vyriausios valdybos 
leidinys) nr. 1-7, 1949-1952 m. 

Ne dėžėje 490 K. Gečio knygos „Catholic Lithuania“ mašinraštis. 
Ne dėžėje 491 Iškarpos apie ateitininkų veiklą. 1954-1956 m. 
Ne dėžėje 492 Kristaus Karaliaus moksleivių ateitininkų kuopos 

Kenoshoje albumas. 1957-1959 m. 
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Ne dėžėje 493 Laikraščių iškarpos apie studentų ateitininkų veiklą. 
1958-1959 m. 

Ne dėžėje 494 Iškarpos apie ateitininkų veiklą. 1957-1958 m. 
Ne dėžėje 495 Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 

( medžiagą surinko ses. Margarita Bareikaitė) 
 


