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AST? pirm. Eugenijus Vilkas įteikia, premijas ASS Jaunimo konkurso laimėtojams 
Kaziui Almenui (kairėje) ir Bernardui Prapuoleniui. Viduryje stovi jury komisijos 
narys Marius Katiliškis.

“Margučio” nuotr.

MŪSŲ JAUNOJI KŪRYBA

Šiais laikais daug rūpinamės mūsų lietuvišku kultūriniu gyvenimu išei
vijoje. Nemažai šnekame apie kultūrinio gyvenimo dinamiškumą — naująją 
kūrybą. Skaitome, kad tai yra labai svarbu ir būtina mūsų išeivijos tautinei 
egzistencijai bei jos tęstinumo išlaikymui. Todėl didžiąją šio “Mūsų Vyčio” 
numerio dalį skiriame mūsų jaunosios kartos literatūrinei kūrybai.

Prieš metus laiko Akademinis Skautų Sąjūdis paskelbė Jaunimo Litera
tūros Konkursą. Buvo paskirtos prozos ir poezijos premijos po šimtapenkias- 
dešimt dolerių. Konkursas buvo paskelbtas tikslu paskatinti jaunąją kartą 
rašyti ir išvystyti savo talentus — literatūrinius sugebėjimus. Į paskelbtąjį 
konkursą atsiliepė keturiolika jaunųjų rašytojų. Jury komisija, susidedanti 
iš M. Katiliškio, A. Landsbergio, H. Radausko ir R. Šilbajorio, atrinko ge
riausią prozos ir poezijos kūrinį. Atidarius vokus paaiškėjo, kad prozos pre
mijos laimėtoju tapo apysakos “Vartai Balto Sidabro” autorius Kazys Alme
nas. Poezijos premijos laimėtoju tapo eilėraščių rinkinio autorius Bernardas 
Prapuolenis. Šie abu premijuoti kūriniai yra pristatomi skaitytojams šio žur
nalo puslapiuose.

Jaunimo Literatūros Konkurso tradiciją Akademinis Skautų Sąjūdis žada 
tęsti toliau. Tikimės, kad šis konkursas nebus paskutinis ir kad rezultatai su
darys įnašą į mūsų lietuviškąją literatūrą.

_________ 215
LIETUVOS

NACIONALINĖ
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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Bernardas Prapuolenis

ŠV. PRANCIŠKUS

Ant bokšto, iš juodų dratų 
ir geležies, keliautojams 
nurodo šiaurę metalo paukštis. 
Kai jo daina nuaidi ant pastogės, 
kur kitas paitkštis 
kitaip nurodo šiaurę, 
■ir jų kalba garsėja 
lyg lūžtanti banga 
pasiekianti stogus, 
kur kiti metalo paukščiai 
dar kitaip nurodo kelią, 
ir taip nuo visų bokštų, stogų 
paukščių klegėjimas kaip 
tvanas ant miesto nusileidžia — 
Šventas Pranciškus, belipąs 
kopėčiom aukštyn pasiekti 
katedros visų didžiausią paukšti, 
pamokslą iš aukštybių taria.
Bet jo kalba pavirtus rankų plevėsavimu 
(ir jis ekstazėj kaip 
ispaniškas malūnas 
bando skrajot} sukviečia 
audras ir vėjus
O bokštai ir pastatiį stogai 
su paukščiais, 
lyg tai pavasario kruša, 
dūžta miesto aikščių akmenyse. 
Pranciškus nusiminęs 
(kaip balto paukščio 
bcamžis jūrininkas} 
nulipa vienas į gatves.
Tada link miško pasitraukia 
ir klausia nepažįstamų 
plunksnuotų formų 
ar jie kadaise neskrajojo su jo 
draugais miesto viršūnėse, 
ar jie nesą girdėję 
jo pamokslų?...
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RAUDA

Į aukurą nugrimzdo mūsų veidas. 
Dievai nuleido tinklą, meškeres, 
kad mes galėtumėm 
aukščiau pakilti 
nuo Zoroastro šunų.
ir tu ir aš — mes ašaromis laistėm 
medžio skiedras,
ir mūs veidai neteko tėvo, motinos vardų, 
bet nuodėmės, kad mūs vaikai, 
pavalgydinti šypsena
ir kumelaitės pienu, nežinos, 
kad šienas kaskart nyksta 
Kūčitį vakarą, po balta Ibio staltiese.
Bet jei gyvensi tu, 
tai duok mūsų vaikams savuosius 
perlamutro kaulus, 
kad ir jie galėtų laidyti strėles, 
žvaigždynuos, 
į saulę, 
kaip mes jaunystėje 
prie Stiklo upės šaudėm...
Bet jei dievai rūstingi jiems neleis, 
ir mes pavirtę dūmais 
toliau prie gamtos bokštų k ilsini, 
tai pelenai, kaip gėlių sėklos 
pūkais visur keliaus, 
ir kur suradę savą žemę, 
jie vėl išaugs, 
ir tu, 
ir aš, 
kartu klausysimės 
senolių pasakų.

BERNARDAS PRAPUOLENIS, 20 metų amžiaus, 
yra Akademinio Skautų Sąjūdžio Jaunimo Literatū
ros Konkurso poezijos premijos laimėtojas. Premi
juotų eilėraščių rinkinys atspausdintas šiame MŪ
SŲ VYČIO numeryje. Autorius kilimo iš Suvalkijos. 
Šiuo metu studijuoja istoriją, kalbas bei literatūrą 
Roosevelt Universitete Čikagoje. Šalia studijų tapo 
bei domisi muzika — skambina pianinu. Priklauso 
Lietuvių Studentų Santarai. Šis eilėraščių rinkinys 
yra pirmasis autoriaus viešas pasirodymas lietuviš
koje literatūroje.
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* * *

riš šaudžiau strėles dykumose,
bandžiau pataikyt salą,
ir žliaužiant ant taką griūvėtą , t >
pasiekti augalotą žemę.
Po daugel metą
nutirpę rankos nepajėgė iššaut strėlės,
todėl aš jūros akmenukus mėčiau,
parišęs juos šilkiniais siūlais.
Kai siūlo marškiniuos pritrūkau,
aš nupešioti kiekvieną plauką nuo galvos.
mazgais suraišiojau,
mečiau akmens skeveldrą, 
bet nepataikiau jokios salos.

Bevaikštant toj šaly dulkėtoj,
mane audros didysis uraganas
mėtyti pradėjo,
ir taip likimą nusprendusi gamta,
paleido iš platybės debesų, 
kai vėjas tapo vėjeliu.

Bekrintant pamačiau,
kad salą jau nebėra...

* * *

Žalsvoj nišoj
akis užmerkusi bemiega mūza, 
molinėj rankoj laikanti 
užgesusį kodylą —
Istorijos skaptuota mūza 
likimo išrišimą dovanoja 
tik keliems,
kurie po kojoms jos suklumpa

Ji (ne spygliais j apvainikuoja.
t

Ir aš einu didžiajam marmuro muzėjuje ir

bešaukdamas, ar tai žmogus ar dievas, 
kuris nutapė aukso povą 
aguoną lauko eketėj.
Ir tai pamatę žiūrovai
virsta dar alsuojančiais lavonais, 
kuriuos fantomas nuneša ant ledo — 
ir ten sušalus, pabunda,
ir vėl toliau procesija keliauna...
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* * *

Smėlyne du rudos odos nomadai 
stumia piramidę.
Tris apelsinus fakyras mėto, 
gulėdamas ant vininės lovos.
Aukštai įniršus saulė meilę apkabinus 
pamiršta ar ruduo, žiema, 
ar vasara smėlyne siaučia.
Pamažu kupranugariai link oazės 
akis kaip kelią laikos.
Jinai toli,
kur kabo šiaudų pavėsis.
Pavargę, kirminais pavirsta jaučiai, 
bclaipioja ant kopėčių aukštyn 
ir geria medžio sulą — 
tam saulės rojuje.
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VARTAI BALTO SIDABRO

Kazys Kęstutis Almenas

Didieji Tetonai nėra tiktai kalnai, jie nelyginant sau atskiras pasaulis, 
pasaulis iškilęs į viršų visu tūkstančiu pėdų aukščiau už gretimus kalnynus. 
Jų slėniai vos nusileidžia žemiau to aukščio, kur susiraizgę, prie žemės pri
ploti kalnų kadugiai perleidžia savo vietą iš pradžių žemom, kreivom, paskui 
vis aukščiau besitiesiančiom pušim. Jų perėjimai aukštesni už aplinkinių 
kalnų viršūnes.

Čia žiema ateina pirma ir iš čia ji išeina paskutinė. Čia tupi šaltis susi
rietęs ledynij kampuose iT stebi juos, tirpstant per trumpus vasaros mėnesius 
ir besiverčiančius žemyn putojančiais upeliais į skaidriai mėlynus kalnų 
ežerėlius. Bet ledynai niekad daug nenutirpsta, nes devyni iš dvylikos mė
nesių yra skirti viešpatauti jiems.

Kitoniškas, šaltas pasaulis.
Ir žmonės čia patekę elgiasi skirtingai, nors gal nereikia būti kitokiam, 

kad iš viso čia įkoptum. Papėdžių gyventojai tvirtina, kad reikia būti tru
putį velnio neštam.

Koks tuzinas perėjimų veda į tuos aukštus Tetonų slėnius, slėnelius. 
Iš jų vienas teišsiskiria tik savo vardu. Kaipo Tetonams jis nėra nei ypatin
gai aukštas perėjimas, nei ypatingai status. Bet, matyti, jo atradėjas per
lipo jį geru laiku ir gerame ūpe, nes perėjimas pavadintas — Sidabro Var
tai.

Liepsna trapiai šokinėjo virš stambių, kaitriai žėrinčių žarijų. Jos lie
žuvėliai kilstelėjo tai iš vieno, tai iš kito pušinių malkų plyšio ir vėl lindo 
atgal; rusėjo spragėdami. Henris ištiesė rankas į dvelkiančio karščio pu
sę ir su pasigėrėjimu trynė pirštus. Grubios, kietos jo rankos atsileido 
kaitroje ir beveik nepakenčiamai malonus karštis sunkėsi į pirštų sąnarius. 
Šviesa atsispindėjo jo tamsių antakių paslėptose akyse. Jis patrynė atsar
giai savo juodai apžėlusį smakrą ir atsiduso iš pasitenkinimo.

— Ė, brolyti, ko daugiau norėti, ką? Sotu, šilta ir patogu. Kaip už 
pečiaus.

KAZYS KĘSTUTIS ALMENAS, 23 metų amžiaus, 
yra Akademinio Skautų Sąjūdžio Jaunimo Litera
tūros Konkurso prozos premijos laimėtojas. Premi
juotasis kūrinys — apysaka VARTAI BALTO SI
DABRO. Autorius yra gimęs Gruzdžiuose, Lietu
voje. Atvykęs į šį žemyną įsigijo cheminės inžineri
jos bakalauro laipsnį Nebraskos Univeritete. Šiito 
metu dirba Atominės Energijos Komisijos laborato
rijose netoli Čikagos bei tęsia studijas Northwestern 
Universitete. Laisvu laiku yra apvažinėjęs nemažą 
Amerikos krašto dalį. Šis premijuotas prozos kū 
rings yra pirmasis autoriaus viešas pasirodymas lie
tuviškoje spaudoje.
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Užmerkė akis ir jautė sotumą, švelnų, malonų spaudimą prie dir
žo; jautė tiesiog virškinimą ir atsiraugė su pasitenkinimu. Jautė šilumą, ky
lančią nuo žarijų ir pripildančių žemą, mažytę, iš nukritusių medžių su
verstą būdelę. Atsargiai patrynė nugarą Į užpakalinę sieną, nes pirma, siena 
nebuvo perstipri, bet svarbiausia, kiekvienas smarkus judesys, dabar at
rodė nevietoj. Jautė raumenis atsileidžiant nuo atremtų pečių per nugarą 
iki kojų, ir pajudino kojų pirštus įsitikinti, kad ir jie gyvi ir patenkinti.

— Ko daugiau, ką?
Rimas sėdėjo kinietiškai sulenkęs kojas po savim ir įtemptai stebėjo 

anglis. Pačiame ugnies viduryje jos mirgėjo balsvai iš karščio ir jis stip
riai sumerkė pradedančias raibti akis.

— Elnio — tarė, tartum sau. — Su penkiom šakom elnio. Arba su 
šešiom. A? Aš jį vėl sapnuosiu šią naktį.

— Elnio, elnio... Jau ta dainelė girdėta.
— Elnio. Didelio, kaip arklio. Kur tau, už mūsų mulą didesnio. Ma

čiau vėl jo pėdsakus. Per delną, sakau. Per delną dydžio, žmogau...
Jis suposi pamažu pirmyn ir atgal, užsimerkęs ir vos pastebimai šyp

sodamasis. Prie šono, ant eglių šakutėmis išklotos žemės, garavo juoda 
kava apdaužytame, skardiniame puoduke.

— Pėdsakus ponas matė! Šitie kalnai pilni pėdsakų, asile...
— Kaip arklio dydžio, sakau. Už kapitono tikrai didesni. Ir nevieni, 

trys poros. Dvi nei šiokios nei tokios, ir tos trečiosios už arklio didesnės. 
Tik valanda kelionės į šiaurę. Praėjo vakar naktį.

— Et, tiek tu juos ir matysi. Jau tie už penkių tarpeklių.
— Kiti ateis. Gal dar didesni. Ir tada mes ten būsim. Ar ne, meile 

mano?
Rimas pabrėžė mes ir pažvelgė į kairę. Ten, prie pakrypusios rąstų 

sienos, stovėjo rūpestingai atremtas šautuvas. Liepsnos spindėjo plonu 
siūlu ant jo tamsaus vamzdžio. Čia pat ant išsikišusios šakos kabėjo platus 
diržas su makštim ir peiliu.

— Gal reikėtų mums naktį pabandyti?
— Tau galvoje trūksta? Naktį?! Vienas žingsnis pro šalį, bet kur 

čia palypėjus ir reikės tave nuo uolų nugramdyti. Beto, kas naktį šąla vis 
daugiau. Ar nesnigo dar ten viršuj ?

Rimas purtė panarinęs galvą ir nekėlė akių, nes melavo. Snigo. Jau 
vakar snigo viršuj ir du coliai dengė uolas ligi pat medžių linijos. Gerai, 
kad Henris čia apačioje žvejoja, naują sniegą nuo senų ledynų iš čia sunku 
atskirt. Jei tik sužinotų, tuoj pat sukrautų mantą ant “Kapitono” ir neštu- 
mėmės namo per Sidabro Vartus. Kur tada Elnias? Dieve, jau geros dvi 
savaitės sustingusios įtempimu ir vis stiprėjančiu šalčiu. Tik ne dabar pa
siduoti ,tik ne dabar. Kiek pėdsakų jis glostė švelniais ‘pirštais, kiek kartų 
per sapną šovė į tamsią, didelę elnio šmėklą. Jau matė jis du kartus ir kal
nuose: švystelėjimas per krūmus didelės formos, staigus, garsus traškėji
mas sausų šakų, ir po to vėl nežmoniška tyla. Gali nors atsisėsti ir verkti. 
Bet rytoj jis nepraleis. Rytoj jis tikrai matys elnią.

— Naktys šviesios dabar, be to, aš jau pažįstu uolas. Jie išeina ga
nytis per naktį.

Tik šiandien jis pasilenkė prie vieno iš šimtų šaltinėlių, tekančių per
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aukštumų pievas, ir apačioje, smulkiame, švariame smėlyje, kaip su forma 
buvo įspausta elnio pėda. Giliai ir tiksliai priekis pėdos įspaustas žemiau, 
elniui dedant žingsnį ir permetant svorį ant kanopų priekio. Rimas atsi
lošė staigiai ir apsidairė. Tada atrodė, lyg elnias turi būti tik čia už krū
mų ir jis sulaikė kvapą, kad išgirstų jo šnervių šnypštimą. Teisybė, buvo 
ledo ant vandens, skaidraus ledo.

Henris kasėsi po pažastim.
— Elnias, elnias. Kalbėk žmoniškai. Žinai ko mums trūksta? Rimtai 

trūksta?
Rimas siurbė garsiai kavą ir tik vaizdavo, kad klausėsi. Dūmai kilo 

tingiai besivyniojančia juosta ir tirpo tarp juodų pušų kamienų,
— Trūksta lašinių, biauriai trūksta. Miltų tai dar pakaktų, bet kuo 

žuvį ponas kepsi?
Jau baigė temti ir pro didelę ugniavietės angą matėsi, kaip dar vis 

šviesiam danguj, lyg paberti, atsirado dar šviesesni taškiukai. Visai ne
pastebimai jie augo ir aiškėjo, ir dauginosi, kol visas dangaus šviesumas 
atrodė tesusidaro iš jų.

Henris pajudėjo kiek iš vietos ir nusekė Grigo ratų uodega iki šiaurės 
žvaigždės. Išsitempė dar patogiau. Šiaurės žvaigždė reiškė galutinį dienos 
bėdų galą.

— Bet, po velnių su lašiniais. — Pradėjo jis naują mintį ir balsas 
įgavo svajingo lėtumo.

— Kiek tik jų turiu, mainyčiau į gerą, storą indėnę!
Rimas pertraukė savo mintis ir šyptelėjo su siurpryzu. Užmetė kelis 

pagalius ant ugnies ir spiečius kibirkščių išsisklaidė po ugniavietės akme
nis ir mirksėdamos nusekė dūmus į viršų.

— Tu indėnę?...
— Jo, indėnę, — tęsė Henris, kasydamasis stipriai ir susiraukdamas 

iš malonumo.
— Ar įsivaizduoji kur čia pasidėtum su viena iš mūsų baltų bobelių? 

Tiktai indėnę. O, kad stora tai aš tik realistas, kitokių jų ir nėra. Ne išti
žusiai storos, supranti... kaip molio drėbtos... trumpos... kresnos... Tokiu 
užpakaliu, kad galėtų angą užkišt kai vėjas pučia...

Henris gėrėjosi savo mintimi ir pažvelgė į kampą, kur buvo brezentu 
užkabinta anga. Įsivaizdavo, kad jaučia pro ją besiskverbiantį šaltį ir su
traukė savo stambius pečius.

— O, brolyti! Ir naktį nešaltum. Nugarą pakasytų. Iš ryto išmestum 
iš lovos ir tegu eina vandens atnešti ir pusryčius virti. Vo, dabar suprantu 
kodėl indėnai jų po dvi ženyjasi. Jei su viena šilta, tai kaip su dviem, bro
lyti! Atsiguli į tarpą ir spiauk šalčiui į akį... Ee?...

Rimas tos minties žavumo aiškiai neįvertino, suposi sau nepakeitęs 
išraiškos ir toliau siurbė kavą. Tas truputį erzino Henrį. Jis atsilošė, prisi
merkė ir bandė tęsti.

— Ne, rimtai, su dviem daug pliusų. Vieną išritini lauk pusryčių 
virti, tai nepriseina nuobodžiaut belaukiant... Be to...

Rimas išgėrė paskutinį kavos gurkšnį ir, daužydamas puoduką į ug
niavietės akmenis, iškratė drumzles.

— Žinai, radau eglaitę šį rytą. Storumo, kaip geri du riešai. Išlankstyta
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tokia, žievė suraižyta ir visa aplink ištrypta elnių...
Henris atsiduso.
— Jiems ragai niežti. Truputį praktikuojasi prieš rują. Žmogau, neša

mės lauk, su elnių ruja ateina sniegas!...
— Vienas rujos nesulauks. Vienas, su mažiausia penkiašakiais ra

gais...
Henris stebėjo savo draugą. Smulkus ir sausas berniokas. Veidas atrodė 

dar smulkesnis dabar, nes plaukai buvo ypatingai pasišiaušę ir dvi savaitės 
neskutama barzda tik pridėjo nešvarų šešėlį prie skruostų ir lyg pagilino 
jų įdubimą. Tik aštuoniolikos metų, bet kaip kokia liga susirgęs. Dėl Dievo 
meilės. Mergas geriau vaikytus, o dabar — elnią. Nuo ryto iki vakaro tas pats, 
o naktį taip vartosi savo prakeiktą elnią besapnuodamas, kad sunku prie 
jo miegoti. O čia sniegas artėja. Bus čia bet kurią naktį sniegas ir tada nešk 
kaulus per Sidabro Vartus. Neišneši laiku, užgrius šiaurinis atšlaitas nuo 
Debesies kalno; kur niekad sniegas nesilaiko. O tada tai jau sudiev. Ne 
meška, kad galėtum po pusnim žiemoti. Tikra savižudybė! Jis pasikasė ko
ją ir beprasmiškai nusišypsojo. Bet ką, po velnių, ir jo dalinai kaltė. Baisiai 
įdomu pasilikti dar dieną ir dar, ir žinot, kad sniegas jau kabo kažkur tarp 
žvaigždžių. Nedaug kas čia tiek ilgai yra buvęs, nutarė jis su savotišku pa
sitenkinimu. Tikrai nedaug kas. Jei snigs — keliaujam, ir — padėk Dieve. 
Bus ko seniams papasakoti grįžus.

Žvaigždės dabar galutinai užpildė dangų. Šaltai žėrinčią juosta viršuj 
driekėsi paukščių takas. Joks vėjelis nejudino juodų pušų viršūnių.

Dar šią naktį gal nesnigs.
— Ar ne laikas gult? — jis prabilo į Rimą ir graibstėsi savo miegamo 

maišo.
— Rytoj, drauguži, tavo eilė atnešt kavai vandens.

Henris vėl pusiau pabudo iš miego ir su pilnai įprastais ir automatiškais 
judesiais pasirito ugniavietės link. Nugaroj, giliai, pačiuose kauluose, vėl 
buvo įsimetęs šaltis. Nenoriai ištraukė ranką iš maišo pusiau šiltos atmosfe
ros ir graibstėsi malkų krūvoj stambesnio pagalio. Kelis ištraukęs, surito į 
ugniavietės vidurį stambesnius, dar' žėrinčias žarijas ir, uždėjęs malkas, 
ėmė pūsti. Pakilęs debesys smulkių pelenų jį privertė užsikosėti. Lyg jau 
šviesiau, galvojo sau pamažu. Nejaugi jau rytas ateina, kai taip gerai būtų 
pamiegot. Pakėlė galvą, stipriai sumirksėjo, ir staiga atsisėdo kartu su visu 
maišu. Iškarto buvo pilnai pabudęs.

Snigo!
Prieblanda virš ugniavietės buvo pilna besileidžiančių baltų taškų. 

Jie artėjo išsiplėsdami, kaip pūkai ir, nepastebimu judesiu priartėję, suko į 
šalį ir dingo ugniavietės šonuose. Visas dangus buvo sklidinas baltų taškų, 
lengvai besileidžiančių tiesiai į jį. Henris pakėlė galvą aukščiau akmeninės 
ugniavietės sienos, ir jo žvilgsnis pasimetė mirguliuojančiame tamsos ir bal
tumo mišiny. Kur tik akys prasiskverbė pro prieblandą, visur tūnojo baltu
mas, sodrus, lengvas baltumas. Artimųjų eglių šakos linko nuo naujos 
naštos.

— Dieve!... Virš dviejų colių... — šnabždėjo Henris. — Virš dviejų 
colių to prakeikto gražumo...
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Jis sustingo, pritraukė kelius kartu su maišu ir juos stipriai apkabino. 
Prispaudė kaktą prie kelių ir momentaliai bandė išstumti visas kylančias 
mintis ir dar minutei pasiduoti tam taip maloniam, nieko nežinančiam mie
gui.

Lengvas vėjas prajudėjo per medžių viršūnes ir susuko tvarkingai be
sileidžiančius taškus į neorganizuotą chaosą.

— Dieve, ir vėjas dar pakils! Rimai! Rimai! Ei, Rimai...
Iš gretimo maišo nieko nesigirdėjo. Rimas miegojo susirietęs krūvon, 

įtraukęs ir galvą į maišą. Tik skylė, pro kurią, pagal taisykles, turėjo kyšoti 
galva, juodavo.

— Rimai, klausyk, asile, Tau nereikės eit vandens atnešt.
Rimas suurzgė ir maišo skylėj pasirodė suveltas jo plaukų kuodas.
— Hmm? Ką?
— Sakau, nereikės vandens atnešt šį rytą.
— Hmm... — dar tik plaukai tekyšojo ir iš maišo judėjimo matėsi, kad 

Rimas trinasi akis.
— Ar tu jau atnešei?..
— Ne, brolyti. Vanduo pats atėjo. Atėjo ir dar ateina. Truputį sušalęs, 

bet tik griebk saujom.
Rimas staigiai iškišo galvą ir biauriai prisimerkęs žiūrėjo pro ugniavie

tės viršų į baltai mirguliuojančią prieblandą.
Henris prisitraukė netoli ugnies paliktus batus.
— Paaukosim lašinių bryzą jiems ištepti, — murmėjo jis sau, grubiais 

pirštais sekdamas išdžiūvusias, kietas batų raukšles. — keliausim šiandien. 
Brolyti mielas, keliausim...

— Kaip dabar galėtum elnią sekt! — atsiduso susižavėjęs Rimas — iki 
kelių velnias prasmegtų. Kokios pėdos!...

— Tegul elnienė elnią pro šitą peklą seka — Henris vyniojo iš pajuo
dusios drobės lašinius — Arba elniukas. Brolyti, mes šiandien keliaujam. 
Jei turi šventąjį, tai pasimelsk, kad eitų kartu. Pasimelsk, kad kada nors 
anūkams apie šiandien pasakot galėtum...

Kelionė prasidėjo po valandos skuboto tvarkymosi. Jau iš anksto bu
vo sutarta ką reikės pasimti ir ką palikti tokiu atveju. Brezentą paliko ant 
būdos. Reikalingesnę likusią mantą surišo į dvejus standrius ryšulius ir už
krovė ant mulo, pritvirtindami stipria virve prie specialaus balno. Kapito
nas kasė pasaga sniegą ir jo ilgos, stačios ausys karpė orą, lyg norėdamos 
pagauti garsą krintančio sniego. Patys persimetė per pečius tik savo šautu
vus.

Atsisveikino žvilgsniu su giliai dabar apsnigta ir taip be galo jaukiai 
atrodančia palėpe. Tik viršum ugniavietės akmenys buvo pliki. Snaigės 
pylėsi žemyn žūtbūtinėj kovoj padengti šitą vienintelę likusią miške pilką 
žaizdą savo slopinančiu baltumu. Kol kas kova dar nesisekė ir jos tirpo 
karštoj oro srovėj nepasiekusios tikslo. Henris norėjo pagal seną įprotį už
gesinti ugnį prieš išeinant, bet jautė, kad tai darydamas, lyg padėtų sniegui 
ir šalčiui užviešpatauti pilnai.

Užsnigs ir šiaip, — tarė sau, — krūvomis užsnigs. Na, einam.
Jie pasuko šiaurės vakarų link. Pirmas žengė Rimas, nešdamas šautu-
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vą pusiau paruoštoj pozicijoj. Ėjo lengvais žingsniais, truputį pasilenkęs 
ir, su medžiotojo įpratimu, peržiūrėjo nuosekliai kiekvieną tamsų medžių 
tarpeklį už besileidžiančios sniego uždangos. Jis jautėsi biauriai tuščiai ir 
viltis pamatyti didelį, juodą elnio siluetą jau buvo iš tiesų mirusi, bet jis 
to sau neprisipažino. Žengė pirmyn pilnai užimtas sekimu balzganų šešėlių 
krūmokšniuose ir jausmu to ramaus, bet pilno įtempimo, kurį turi kiek
vienas tikras medžiotojas, sekdamas dar neužtiktą grobį.

Henris ėjo iš paskos neskubiais, tiksliais žingsniais. Jis gerai suprato 
kiekvieno judesio svarbą ir bandė surinkti savyje reikalingas kelionei jėgas. 
Trys valandos slėnio dugnu kylant pamažėl kartu su upeliu — tai nereika
laus perdaug, bet tada dvi valandos kylančiu suverstu mišku. Tai jau kitas 
reikalas. Likęs kelias priklausys nuo sąlygų: jei nepūs vėjas, tai maždaug 
bus pusvalandis šlapiom, krūmokšnių pilnom pievom virš medžių linijos, 
paskui į viršų trys valandos akmenuotu, pliku perėjimo dugnu, ir dvi žemyn, 
iki medžių linijos jau kitoj pusėj. Viso dešimts valandų, o jau vieną valan
dą dienos praėjus, reikia žingsnius taupyti.

— Eikš, Kapitone, eikš — jis tyliai kalbino vedamą už vadelės mulą.
— Ženk sparčiau, Kapitone, kas žino kiek tau žingsnių likę.
Mulas sekė klusniai, bet nesiskubindamas. Su tuo pačiu tikslumu, kaip 

Henris, dėstė kojas ant neaiškios žemės. Kanopos slydo nuo sniego paslėptų 
akmenų ir dusliai traškėjo per apsnigtas šakas. Pasaulis sukosi aplink bal
tas, baltas. Medžiai stovėjo sustingę su viršūnėm, prasmegusiom baltame 
sūkury.

— Tik, kad nebūtų vėjo, — murmėjo Henris ir bergždžiai bandė ką 
tai įžiūrėti tylinčiame, pilkame danguj.

Rimo lanksti figūra tyliai skynė kelią toliau priekyje. Jis vikriai aplenkė 
nusvirusias šakas ir skverbėsi atsargiai per čia vietomis pasitaikančius žemų 
eglaičių kimsynus.

— Ar bus vėjo, Kapitone, ką? — Mulas mirksėjo didelėm, pilkom akim 
ir pūtė per šnerves į naują sniegą.

Vėjas pakilo jiems pasukus į dešinę ir pradėjus kopti Sidabro Vartų 
link. Pirma jis perbraukė medžių viršūnes su ramiu, migdančiu šniokštimu, 
nupurtydamas tankius sniego sūkurius. Paskui pasisuko žemyn, tėškė šal
čio už pastatytų apykaklių ir nupūtė taip atsargiai nutūpusį sniegą nuo atsi
kišusių, nudžiūvusių šakų. Jos paliko sausos ir nuogos visą akinančiame 
baltume.

Henris pagreitino žingsnius ir įtempė Kapitono vadeles. Mului čia buvo 
kur kas sunkiau lipti. Dideli šakoti stuobriai vietomis suversti į krūvą nuo- 
lata pastojo kelią. Priekyje Rimas sunkiai laikėsi kompaso krypties, bandy
damas sukinėtis tai į kairę, tai į dešinę, tarp gulinčių stuobrių. Lipti tiesiai 
per juos buvo varginanti išeitis. Ypač Kapitonui. Prie kiekvieno kamieno 
jis sustodavo ir Henris turėdavo įtempti vadeles, kol mulas atsargiai perkel
davo pirmutines kojas, paskui, pamiršęs atsargumą, šokdavo pirmyn, užpa
kalines kojas atitrenkdamas į rąstą.

Henris nekantriai trukčiojo vadeles, mirksėdamas apšarmojusiais anta
kiais prieš stiprėjantį vėją.

— Po velnių, Kapitone, judėk! Rimai, Rimai! Palauk kiek!
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Vėjas ėmė kelti ant žemės sugulusį sniegą. Apatinės medžių šakos pra
dėjo plaktis su kylančiu ūžimu. Sniegas aplink tirštėjo verpetais ir nebuvo 
aišku, ar jis kyla ar leidžiasi, ar šiaip suka beprasmį, baltą, suklaidinimo 
šokį.

— Rimai, Rimai, — Henris turėjo pakelti balsą, kad perrėktų vėją. — 
Nepasimesk ten prieky! Kapitono nepatraukiu!

Mulas nenoromis klupo per sniegą. Sustodavo visai ir patrauktas šok
davo į priekį staigiais šuoliais, slysdamas, malančiom kojom. Našta, atsilei
dusi nuo stiprių trūkčiojimų, kabėjo kreivai pasvirus į užpakalį.

— Judėk, Kapitone, po velnių, judėk, — Henris kalbėjo, nurydamas ky
lančią desperaciją.

— Šok, Kapitone. Pirmyn! Eikš, tu asilo vaike!
Mulas laužėsi beatodairos pro suverstas šakas, jų traškėjimas maišėsi 

su kylančiu miško traškėjimu. Viršuj siūbavo pušys, netoli šone palaužta 
ir atsirėmusi į kaimynę dejavo girgždančiu balsu, ir su kiekvienu pasiūba- 
vimu linko žemyn. Sniegas kaupėsi į pusnis ir vietomis buvo jau aukščiau 
kelių.

— Eikš, Kapitone! Judėk, tu bukaproti, — Rimas kartojo su vienodu 
ritmu.

— Judėk...! Judėk!...
Jis vengė laižyti suskilusias lūpas, nes drėgnumas suledėdavo ir lūpos 

skilo daugiau. Mulas pūtė garsiai per virpančias juodas šnerves ir laužėsi iš 
paskos.

— Eikš, pilkyti. Judėk, po velnių, judėk!
Gyvulys plėšėsi per apipustytas eglaites. Sniegas kibo prie jo stipriai 

trūkčiojančių, išprakaitavusių šonkaulių. Po kelių ypatingai vargingų šuo
lių jis sustojo, apžergęs rąstą ir jo kojos buvo paskendusios sniege iki kau
lėtų kelių. Henris patraukė žiauriai už vadelių. Mulo kaklas išsitempė ir 
ausys atšlijo atgal, akys mirksėjo, didelės pilkos ir patetiškos.

— Judėk, judėk, asile, — Henris spiegė virš vėjo. Ranka skaudėjo nuo 
šalčio ir vadelių įtempimo. Jis kapotai alsavo nuo dvigubo darbo.

— Judėk, Kapitone, prakeikimas. Judėk!...
Su staigėjančių alsavimu kilo įtempimas ir jis jautė šaltos baimės ar

tėjimą.
— Rimai, Rimai! Eikš, padėk traukti, po velnių! Jis susigriebė šaukime 

ir nutilo.
— Ramiau, žmogau, — tarė jis sau ir jautė žodžių svarbą. — Tik ra

miau, tik ramiau. Tu išsigandai, asile, kaip vaikas išsigandai, tik ramiau...
Rimas nusileido kelis žingsnius žemyn ir paėmė už vadelių. Nauja jėga 

traukiamas mulas vėl skverbėsi pirmyn. Kojom aklai taršė apsnigtas šakas 
ir klupo už didesnių rąstų.

— Tik ramiau, — kartojo sau per sukąstus dantis Henris, — tik ramiau.
Rimas tylėjo. Jis ėjo šalia panarinęs galvą prieš vėją ir pasilenkęs į 

priekį nuo vadelių įtempimo. Šautuvą dabar nešė pakabinęs ant nugaros 
vamzdžiu žemyn. Dešinėj laikė kompasą ir bandė palaikyti šiaurės rytų 
kryptį. Sniegas malėsi taip tankiai, kad betkokia krypties sąvoka buvo žu
vusi. Nebuvo net aišku, ar einama aukštyn, ar tik slystamą kalno šonu.

Kapitonas vėl sustojo įsiskverbęs kryžmai tarp žemų eglaičių. Jo kau-
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lėti šonai judėjo spazmiškai ir žemiau šonkaulių matėsi širdies tvak
sėjimas.

— Judėk, po velnių, judėk, — vėl pakėlė balsą Rimas, bet nutilo vėjo 
ūžime.

— Ramiau, žmogau, — šnabždėjo. — Judėk, balandėli, — tęsė dirbtinai 
ramiu balsu — eikš tu, velnio padare, eikš.

Mulas dar bandė kelis desperatiškus šuolius ir sustojo su galutiniu pa
sidavimu. Vėjas ūžė viršuj, kildamas ir leisdamasis sirenos įtempimu. Šakos 
trynėsi viena į kitą ir visas miškas aplink traškėjo. Kapitonas stovėjo įtem
pęs kaklą ir beviltiškai trūkčiojančiais šonais. Jo pilkos, didelės akys blyk
sėjo pavargusiai ir be jausmo.

— Negalim jo palikti vilkams, — šaukė Henris, perrėkdamas vėjo ūži
mą. Rimas tylėjo suprasdamas ir paleido vadeles. Mulas panarino galvą. 
Sniegas plojosi prie jo išprakaitavusių šonų. Henris priėjo artyn ir tapšnojo 
jam per kalą.

— Pavargai, Kapitone, ką? Pavargai? — Apgraiboms surado ausį, pri
kišo prie jos šautuvo vamzdį ir staigiu pasiryžimu atlaužė gaiduką.

Šūvis pradingo miško tarškėjime.
Mulas susmuko, kaip staiga paleistas maišas, jo galva atsitrenkė susi

sukus atgal. Pilkos akys nepakeitė pilkumo. Snaigės tuoj ėmė lipti jų drėg
numą, nebebuvo nubraukiamos mirktelėjimų, bet tirpo pamažėl ir varvėjo, 
kaip ašaros.

Henris sunkiai alsavo ir žiūrėjo į susmukusį gyvulį, pats dar netikėda
mas tuo, kas įvyko. Atsargiai atrėmė šautuvą ir atsitūpęs susitraukė pavėjuj 
prie šilto kūno. Rimas pritūpė šalimais ir abu susikaupę ilsėjos.

— Geras Kapitonas,mano“ Kapitonas”, — jis glostė nebejudantį šoną. 
Vėjas kaukė aplink.

— Kantrus, užsispyręs Kapitonas.
Sniegas kaupėsi apie kreivai atmestą mulo galvą. Viena jo ausis kyšojo 

iš sniego, kaip visai atskira dalis, viena pilka akis jau buvo visai užkasta, 
prie kitos plojosi sniegas ir varvėjo ružavai paausiu.

Henris atsistojo ir bandė atrišti ryšulio mazgus. Ten buvo miegami 
maišai. Pirštai atsisakė klausyti. Su nekantrumu ištraukė peilį ir be ato
dairos piaustė virves.

Rimas tylėjo prisiglaudęs prie šilto lavono. Rankas įkišo užpakalinių 
kojų tarpan ir palenkęs galvą papilvės pusėn alsavo ritmingais atsikvėpimais, 
mulo prakaito persunktą orą.

Henris išplėšė vieną miegamą maišą ir, permetęs per petį, surišo jo abu 
galus po kita pažastim. Pritūpė dar žemyn ir skaičiavo savo atsikvėpimus.

— Tik ramiau, jokių klaidų, jokio blaškymosi dabar, tik ramiau... aštuo- 
ni... devyni... dešimts. — Jis atsistojo ir siūbavo kaukiančiame vėjuje. — Ei
nam !

Žengė abu beveik šalia, kur tik buvo įmanoma. Dabar kilo vis stačiau. 
Tai nesimatė visą supančiame sniego sūkuryje, bet jautėsi stipriame kelių ir 
šlaunų įtempime.

— Lipam... Lipam... Lipam...
Su kiekvienu kojų pakėlimu pusbalsiai sau kartojo Henris, norėdamas 

išjungti betkokią kitą mintį.
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— Lipam... Lipam...
Klupo per rąstus ir plėšė permestą per petį maišą per žemas siūbuojan

čias šakas.
— Lipam... Lipam...
Vėjas kaukė viršuj, aplink, po kojų ir čaižė veidą. Rimas ėjo šalia pusiau 

persilenkęs. Primerktom akim sekė kompasą ir susiraukęs bandė įžiūrėti i 
kryptį neaiškiam prieky. Šautuvas kabėjo vamzdžiu žemyn perjuostas kryž
miniai per jo nugarą ir nežymiais tamsaus vamzdžio siūbavimais skaičiavo 
Rimo žingsnius. Šautuvas!

Henris pajuto staigią, šaltą baimę. Šautuvas! Pajuto tuščią pliką bai
mę ir ant jo peties pasidarė nejaukiai lengva. i

Savo šautuvą paliko prie Kapitono!
Jis sustojo ir jautė paniką besisukančiuose vėjo verpetuose. Šautuvas 

turėjo reikšmę, sunkiai išreiškiamą žodžiais. Šautuvą jis paliko, kaip persi
gandęs vaikas!

Henris apsisuko ir pažvelgė atgal, virpėdamas artėjančia baime. Kaip 
prieky, taip ir užpakaly, šoko, sukosi mirgantis nepermatomas baltumas.

— Ramiai, žmogau. — Baimė stovėjo tik šalia. —
Ramiai, kam tau reikia šautuvo? Kam tau dabar reikia šautuvo, žmo

gau? Ramiau. — Jis pasipurtė ir mechaniškai apsisuko. Bandė mintį įstumti 
į įprastą vagą.

— Lipam... Lipam... Ar sušalt tau šautuvo reikia..? Ar sušalt tau šautuvo 
reikia... .

Sakinius kartojo tuo pat tempu ir jų prasmė smigo į kaulus.
— Lipam.. Lipam, ramiau tu, beproti... Dar tu gyvas... Labai gyvas... 

Dar Rimas gyvas...
Šalia palūžus eglė susiūbavo ir traškėdama pasileido žemyn. Jos atsi

trenkimas į žemę jautėsi padais. Vėjas kaukė aukštu tonu.
Prie jo šono Rimas sekė virpančią kompaso adatą, persilenkęs ir pri

spaudęs kompaso dėžutę prie krūtinės, kad bent kiek pastovumo duotų ne- , 
ramiam adatos šokiui. Medžiai lyg pradėjo retėti. Artėjanti panika nuto
lo nuo Henrio ir grįžo minčių duslumas, koncentruotas pavargusiose ko
jose.

— Lipam... Lipam...
Kiek laiko? Kur laikas? Visa buvo pradingę beformiam baltume. Tik 

jausmas, kad ilgai lipam, labai ilgai.
Medžiai tikrai retėjo ir virto į vis mažėjančias eglaites ir krūmokš

nius. Vėjas turėjo vietos kur įsiusti ir tvojo, blaškė krūmus.
— Lipam... Lipam... Dieve, kvėpuoti sunku.
Rimas, nieko netaręs atidavė kompasą Henriui, tas nustatė kažkokį 

balzganą tašką priekyje kaipo šiaurės rytus ir spraudėsi tolyn. Pusnys gi
lėjo ir už eglaičių buvo suverstos iki juosmens.

— Lipam... Lipam...
Rimas užkliuvo už apipustytos eglaitės ir susmuko į sniegą. Jis gulė

jo įsikniubęs į pusnį. Šautuvo buožė kilo statmenai iš sniego, lyg nulaužtas 
kryžius, ženklinąs kritusio kareivio kapą.

— Einam, einam, — šaukė Henris, nustebęs pats savo balso grubiu 
klyksmu. — Einam!...
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Rimas atsistojo stipriai bliksėdamas akimis. Jo lūpos judėjo, bet garso 
nebuvo. Krūmai po sniego pusnimis sukosi už kojų. Kelionė tęsėsi toliau ir 
Henris kartojo dusliai prisitaikydamas prie lėtėjančių žingsnių...

— Lipam... Lipam...
Vėjas nebešvilpė aukštu tonu, nebebuvo už ko užsikabinti. Dabar jis 

kaukė nepaliaujamu vienodumu ir kažkur šonuose ūžė, atsimušdamas į uo
lynus. Henris pritraukė Rimų artyn, nes ypatingiems pustymams užėjus 
už žingsnio nesimatė žmogaus.

— Lipam... — kartojo suskilusioms lūpom. — Lipam... Lipam pra
keikimas...

Vėjas kaukė visame pasauly. Lipam amžinybę... Lipam... Lipam dvi, 
tris, dešimt amžinybių. Balta, balta šoko siautė, suko aplink. Sniegas kilo iš 
po kojų, ūžė tiršta siena pro šalį, sniegas lindo pro suskilusias lūpas ir li
po prie pavargusių blakstienų.

— Lipam... Lipam...
Henris nebejautė dešinės kojos. Nepastebėjo iš karto, bet pamažėl su

prato — dešinės kojos nebejautė. Sustojo ir apsidairė, ir kita mintis jam iš
stūmė koją. Ar netemo? Ar tik netemo? Rimas stovėjo be balso šalia. Vėjas 
kaukė.

— Ne, — jis manė. — Man akys raibsta, netemsta.
Kairė koja mėšlungiškai virpėjo virš kelio. Henris pakėlė dešiniąją ir 

stipriai trenkė i sniegą. Dešinė irgi pradėjo virpėti. Jis vėl plėšėsi pirmyn.
— Dar lipam... Dar lipam.
Staiga Henris sustojo ir siūbavo vėjuje. Kažkur prieky, prasiskleidus 

sniegui, jis pamatė kažką judant. Kažkas didelio, juodo slopinančiame bal
tume. Jis atsisuko Į Rimą, bet Rimas jau buvo priekyje. Jo visa laikysena 
pasikeitė. Persilenkęs žiūrėjo pirmyn. Sniegas vėl kiek prasiskleidė.

Tikrai, kad pajudėjo. Tamsi forma pajudėjo ir dėjo šuolį į kairę.
Rimas bandė nusiimti kairę pirštinę. Įkando dantim ir, dalinai ją nu

traukęs, nekantriai blaškė ranką kol pirštinė nusmuko į sniegą. Panarinęs 
galvą nusmaukė šautuvą ir klupo pirmyn.

Prieky forma aiškiai judėjo, forma aiškiai turėjo pailgą galvą.
Rimas šovė pirmą šūvį netaikęs. Aidas pražuvo kaukime. Jis atsitūpė 

sniegan ir su antru šūviu forma staigiai bandė šuolį į kitą pusę. Dar šūvis... 
forma plūduriavo iki pilvo sniege... dar šūvis... forma tik trūkčiojo prieky.

Rimas šoko, klupo, puolės pirmyn.
— Elnias!, — jis šaukė nesavu balsu. — Elnias!.. Elnias!.. — Išplėšė 

iš makšties peilį ir suspaudė nuogoj rankoj.
— Elnias !..
Jis iš karto nebejautė nuovargio, nebematė sniego.
— Elnias!..
Didžiulis elnias blaškė galvą ir taršė sniegą užpakalinėm kojom. Šūviai 

jam sutriuškino pečius.
Rimas nusilenkė po besiblaškančiais ragais ir įnirtęs puolė prie jo 

sprando. Viena ranka įsikibęs į gaurus dūrė peilį į gerklę. Kaip laukinis 
varė jis atšipusį peilį iki briaunų į judantį žvėries kaklą ir plėšė žemyn. El
nias blaškėsi ragais. Karštas juodas kraujas srove ištiško į pusnį. Rimas 
beveik apsvaigo nuo kvapo stiprumo. Elnio galva nustojo trankiusi ir didelė
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perkirsta gerklė burbuliavo troškinančiu krauju. Tik viena užpakalinė koja 
dar mėšlungiškai trūkčiojo.

Rimas iškėlė kruviną pliką ranką į Henrio pusę.
— Elnias!... šaukė jis. — Elnias!.. — Jo kojos svyravo. Jis perbraukė 

liežuviu per kruvinus pirštus ir juokėsi suskilusia burna. — Elnias!.., 
Elnias!...

Henris artėjo vilkdamas dešinę koją.
— Kur tavo pirštinė? — Šaukė jis perrėkdamas kylantį vėją. — Kur ta

vo pirštinė?
Rimas žiūrėjo į kruviną ranką, lyg pirmą kartą ją matydamas. Pama

žėl įkarštis atslūgo. Jo ranka buvo kruvina ir plika.
— Elnias, — tarė jis. Šį kartą tikėdamas, ir jį perėjo šiurpas. Ranka 

šalo ir ją bandė nušluostyti į švarką. Įkišo į kišenę ir iš karto jo keliai su
minkštėjo ir palei nugarą pasidarė šilta, šilta. Be žodžio susmuko prie gy
vulio.

Henris svyravo vėjo blaškomas. Jau aiškiai temo. Rimas gulėjo susmu
kęs prie elnio kūno, su atgal atmesta galva. Ranka išslydo iš kišenės ir įsi
kasė į sniegą — kruvina, plika ir sustyrus. Akys ir burna buvo pusiau 
praviros.

— Deve, jo akys pilkos, pilkos..., — galvojo Henris ir virpėjimas persi
metė iš kairės kojos i nugarą. Visas jo kūnas virpėjo dusliu pavargimu ir 
šaukėsi sukritimo, tik sukrist, tik sukrist... Juto ištižusius kelius ir jo gal
va linko ant krūtinės: tik užmerkt akis.

Vėjas suko sūkuriais sniegą į dešinę ir staigiu įtempimu nušlavė lau
ką. Prieblandoje kilo plikos uolos, aukštyn į beribę.

Sidabro vartai, — šnabždėjo Henris, — Dieve, jo akys pilkos... Baimei 
dabar nebuvo laiko, ne tai jausmus sukaustančiai, sustingusiai baimei. Dabar 
tebeliko būtinumas.

— Dar ne... dar ne..., — pakartojo sau Henris ir mintyse pridėjo — 
viskas. Ir jis žinojo kas beliko daryti, kas daryti yra būtina.

Pirma, sunkiai alsuodamas ištraukė elnio užpakalinę koją iš sniego ir 
pristūmė prie papilvės. Prisiglaudęs prie gyvulio ir Rimo ilsėjosi minutei 
nuo taip varginančios pastangos. Ištraukė ir vieną priekinių kojų ir taip 
pat prilenkė prie pilvo. Koja buvo lūžusi nuo šūvio ir nenatūraliai persi
sukus.

Vėl pailsėjęs ėmė purtyti Rimą. Jo pusiau atviros akys liko beprasmės. 
Pagriebęs sniego saują trynė grubia pirštine veidą. Pradrėskė suskilusią lū
pą ir Rimo smakru nutekėjo rausvo kraujo srovelė. Jis sumirksėjo akims 
ir murmėjo kažką kruvinomis lūpomis. Vėjas ūžė aplink, nebuvo girdėti 
nieko.

— Atsikelk, — šaukė Henris ir stipriai spyrė jam į šoną. — Kelkis!...
Rimas aklai paklusdamas atsistojo. Henris jį pastūmė į elnio papilvę. 

Rimas užkliuvo už užpakalinės kojos ir vėl sukniubo, tik ropodamas prisi
traukė prie šilto elnio pilvo. Henris nusismaukė nuo pečių miegamą mai
šą ir vienu jo galu apsiautė Rimą ir, pats pritūpdamas ant sulenktų elnio 
kojų, kitą maišo galą apsuko aplink save. Susigūžė prie papilvės ir apsika
bino Rimą. Rimo akys mirksėjo ir pamažėl jam grįžo sąmonė.

Viršuj švilpė vėjas ir sparčiai kaupė sniegą apie elnią ir maišą. Temo
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greitai ir aplink baltas sūkurys virto pilku. Rimas ištraukė iš anties pliką 
ranką ir glostė šiltą elnio papilvę nejaučiančiais pirštais.

— Kiek šakų raguose nesuskaičiavom, — jis kalbėjo visai normaliu bal
su, — nesuskaičiavom visai kiek šakų.

— Šimtas, — tarė Henris ir prispaudė Rimą artyn. Lyg Rimas būtų 
mažas vaikas, o jis jam sektų pasaką. Jis priglaudė jo švelniai pūkuotą veidą 
prie savo šiurkštaus.

— Šimtas, tikrai... gal tūkstantis, — ir visai neatrodė keista.
Rimas nusišypsojo prieblandoj ir toliau glostė elnio papilvę.
— Ar matei kaip pataikiau? Tris šūvius pataikiau. Visus tris į petį...
— Žinau, — tarė Henris, — visus tris...
— Tik pirmą ne, — pataisė Rimas, — pirmas išsprūdo...
—Tiek to tą pirmą, — teisino Henris, — kitus tris pataikei...
Rimas tylėjo ir šypsojos tamsoj.
Viršuj vėjas baigė kaupimo darbą ir čiuožė neužkliūdamas per beskaitles 

pusnis. Šone vienos tamsavo nedidelė skylė.
Henris vėl jautė šaltį nugaroje. Ne tą duslų viso kūno sustingimą, bet 

gyvą diegiantį šaltį. Henris nusišypsojo. Jausti reiškė gyvybę ir dabar jis 
turėjo gyventi, turėjo pareigą gyventi. Rimas jį irgi apkabino ir jis žinojo, 
kad jausmas yra bendras, nors skirtingos rūšies. Rimui jis buvo užstoji- 
mas, užtarimas prieš šaltį ir naktį. Jis dar stipriau apkabino Rimą ir susi
gūžė žemiau elnio papilvės. Iš didelio gyvulio kūno skleidėsi pamažėl šiluma.

Viršuj naktis su vėju pasidalino pasaulį lygiomis. Tamsa apsupo kiek
vieną baltą tašką. Taškai nebebuvo balti, bet tik judanti dalis šaltos tamsos. 
Vėjas ūžė apie plikas uolas ir ieškojo kur versti sniegą.

Rimas tylėjo ir Henris klausėsi jo alsavimo. Nugara dar šalo ir jis ėmė 
judinti pečius stipriais sutraukimais. Judino ir kojas, įtempdamas ir atleis
damas raumenis.

— Tik neužmigt, — nutarė jis, — tik užmigt negalima...
■— Rimai, — šnabždėjo jis į draugo ausį. — Rimai, a’r miegi?
Rimas suurzgė kažką neaiškaus pro lygų alsavimą.
— Ar miegi?, — pakėlė balsą Henris. — Ar miegi? Jis pakratė Rimą 

stipriai už vieno peties.
— Pajudink koją, judink koją, girdi?
— Nemiegu, — niurnėjo Rimas ir klusniai ėmė trūkčioti koją.
— Nemiegok, nemiegok, — kartojo Henris. — Judink ranką, prašau, ju

dink ranką.
— Judinu, judinu, — su nežymiais trūkčiojimais murmėjo Rimas.
Neįmanoma pasakyti kada vėjas nurimo. Gal tai buvo tik prasidedant 

nakčiai, gal buvo jai baigiantis. Laikas buvo amžinybė, šimtas virpančių 
sustingusiame šaltyje amžinybių.

Henris net nepastebėjo pradžios to taip aiškaus nutylimo. Jis neturė
jo laiko ir jėgų pastebėti šalutinių dalykų; visom savo pastangom jis kon
centravosi ant vieno...

— Tik neužmigt... tik neužmigt... — Jis nedavė ramybės nei savo kū
nui, nei protui. — Po velnių!, — spiegė jis į Rimo ausį, — judink ranką, asile, 
judink ranką!

Rimas trūktelėjo ranką kelis kart ir vėl įsimetė į nelygų alsavimą.
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— Judink ranką, — šaukė Henris. — Judink, po velnių!
Viršuj dangus žėrėjo beskaitlinėm žvaigždėm; šaltom, blizgančiom 

žvaigždėm. Tyliom žvaigždėm virš nejaukiai tylaus pasaulio.
— Judink ranką1, rupūže, — šaukė Henris, — judink!...
Rimas alsavo trumpais žagsėjimais. Henris mėgino pirštiniuotu delnu 

smogti jam j veidą. Nebuvo vietos užsimoti, bet smūgis krito sunkus. Rimui 
užsikirto alsavimas ir jis ėmė kūkčioti. Kaip vaikas, virpėdamas mėšlungiš
kai visu kūnu jis kūkčiojo prisiglaudęs prie jau atšalusio elnio lavono. Henrį 
pagavo švelnumo srovė. Jis pritraukė Rimą artyn ir bandė pabučiuoti į žan
dą savo grubiom lūpom.

— Neverk, prašau, neverk, prašau... — Jo akyse kaupėsi ašaros ir jam 
darėsi taip begalo, begalo švelnu. Liūdna ir minkšta aplink, giliai šiltai 
minkšta ir liūdna.

— Tik neužmikt, — jis pakartojo sau automatiškai ir protas nenoromis 
vėl apčiuopė žodžio prasmę. — Tik neužmikt, po velnių neužmikt.

Pyktis pripildė jį ir išstūmė švelnumą. Pyktis, kad jis vienas kovoja 
su šalčiu ir tamsa, pyktis, kad jis jau taip norėtų pasiduoti ir ypač, kad 
Rimas jau pasidavęs ir miršta čia patenkintas, palikdamas visą kovą jam.

— Po velnių, judink ranką, sakau, — spiegė jis Rimui į ausį. — Ju
dink, asile! — Kūkčiojimas sulėtėjo ir ranka ėmė mėšlungiškai trūkčioti.

— Judink kojas, — kriokė nakties tylumoj Henris, bandydamas judint 
savo sustyrusias, sulenktas kojas.

— Judink kojas!, — kumštimis ėmė daužyti savo ir Rimo kojas. Daužė, 
kol alsavimas pagreitėjo į skausmingą ritmą. Rimas žagsėjo po jo smūgiais.

Tik sustojus tamsa aplink jį plėtėsi, plėtėsi ir minkštėjo. Tamsa pagilėjo 
po kojom ir reikėjo kabintis nagais, kad neįkristum. Gal ir užmigo tą aki
mirką, nes iškarto pajuto srovę karšto vandens besipilančią ant nuagaros, 
taip pasiutusiai karštą, maloniai, maloniai plikinančią srovę. Kaip strėlės 
karšto vandens čiurkšliai raižė nugarą.

— Vanduo, iš kur?, — graibstėsi nenoroms protas. — Tu miegi, asile, tu 
miegi... neužmik... neužmik... — Ėmė daužyti galvą į kažkokią sieną, dau
žyti ir purtyti. — Neužmik... neužmik...

Pamažėl siena virto elnio lavonu ir jis kratėsi šaltyje.
— Neužmik... Neužmik, — verkė prie neklausančios Rimo formos.
Iš karto pasirodė dar viena mintis. Ištraukė medžioklinį peilį ir stenė

damas smeigė į elnio pakojį. Plėšė su virpančioms rankoms, kol prapiovė ply
šį storoj odoj. Peiliu ir rankomis draskė iš plyšio drėgną, šaltą mėsą. Kišo 
į burną ir ėmė kramtyti. Žandai judėjo skaudėdami ir mėsa vėlėsi dantyse 
nesukramtyta. Apgraibomis surado Rimo burną ir įspraudė mėsą.

— Kramtyk!, — šaukė pats springdamas nuo perdidelio mėsos gabalo.
— Kramtyk, po velnių, arba nušausiu, kaip tą bukaprotį mulą! — Rimo 

žandai ėmė judėti ir kvėpavimas šniokštė per pusiau pilną, pravirą burną. Su
kramtyti buvo neįmanoma. Apželėjo į suminkytą slidų gabalą ir rijo su skaus
minga pastanga.

Gal laikas judėjo kitur. Gal laikrodžių rodyklės tiksėdamos monotoniš
kai sukosi aplink virš reguliaraus, lėto kvėpavimo ir tylaus, minkšto lovų 
spyruoklių girgždėjimo. Čia jis buvo sustingęs pilkose uolose, sustingęs žė-
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— Ei, Henri, žiūrėk, — šaukė jis ir pakėlė ranką į jį. Henriui nutrūko 
beprasmis juokas ir jis apsisuko.

— Žiūrėk, — šaukė Rimas ir judino visus tris pirštus. — Tik du pirštai 
nušalo. Patys mažieji du!...

Jis atsistojo, pagriebė šautuvą ir pasileido iš paskos. Įkišo du pirštus 
j burną ir smarkiai sukando. Jautė pirštų mėsą ištyžtant tarp dantų, bet 
pirštais nieko nejautė. Jis pasivijo Henrį.

— Patys gerieji trys liko, žinai. Ir aš elnią nušoviau... — Jis sustojo 
ir atsisuko atgal; jie buvo prilipę pačią perėjimo viršūnę ir jų nakvynės 
pusnis buvo beveik dingus apačioje.

— Nušoviau elnią... Kiek išsišakojimų buvo? Ei, aš visai nepažiūrė
jau...

— Šeši, — tarė Henris dusliai ir rimtai. — Šeši stambūs išsišakojimai. 
Labai geras elnias.

Jis žengė dabar jau į pakalnę vis stiprėjančiais žingsniais ir šypsojosi 
suskilusia lūpa.

Ir ko nesišypso!? Beliko tik trys valandos ligi medžių linijos apačioj, 
kur galės sukurti ugnį.

Šiltą ugnį...
Karštą ugnį...

Gyvą ugnį...

Ponios V. Olienės stalas ASS Čikagos kyriaus “Rudens baliuje. Iš k. į d. p.
Vanagaitienė, p. Bartuškienė, p. Bartuška, p. V. Olienė, p. J. Bachunas, p. J, Dauž- 
vardienė, konsulas dr P. Daužvardis, p. Kalvaitienė ir adv. A. Kalvaitis. Stovi: 
'rašytojas Marius Katiliškis ir prof. Adomas Varnas.

“Margučio" nuotr.
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Psktn. muziką A. Mikulskį jo 50 m. amžiaus ir 30 m. muzikalinio darbo sukak
čių proga sveikina p. P. Žiurys. V. Bacevičiaus nuotr.

MUZIKO A. MIKULSKIO SUKAKTIS

Muzikas Alfonsas Mikulskis š. m. spalio mėn. 14 d. šventė 50 metų 
amžiaus ir 30 metų muzikinio darbo sukaktis. Sukaktuvininkas buvo chorų 
ir orkestrų dirigentas Klaipėdoje. Kaune ir Vilniuje. Įsteigęs Čiurlionio 
ansamblį Vilniuje. Mikulskis ir šiandien yra jo meno vadovas, dirigentas 
ir jo tikroji siela. Ansamblį jis išugdė į pajėgų meninį vienetą, atiduodamas 
jam savo gabumus ir širdį. Jo vedamas ansamblis su koncertais apkeliavo 
Lietuvą, Vokietiją, kitus Europos kraštus ir čia, Amerikoje, yra dažnas 
lietuvių kolonijų svečias bei amerikiečių koncertų ir televizijos programų 
dalis.

Muzikas Mikulskis, menininkas, kultūrininkas ir visuomenininkas, dar 
pačiame kūrybingame laikotarpyje gali džiaugtis savo nueitu keliu ir pa
siektais rezultatais lietuvių tautos garbei, Lietuvos garsinime ir lietuvių 
liaudies kūrybos iškėlime.

Alfonsas Mikulskis, dabar didelis skautų bičiulis, yra buvęs ir aktyvus 
skautas. Ėjo įvairias pareigas tuntuose. Klaipėdoje vadovavo skautų vyčiu 
būreliui. Būdamas konservatorijoje iš skautų eilių nepasitraukė ir 1939 m. 
buvo pakeltas į paskautininko laipsnį.
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(SWEINDIMAS

ĮVYKIAI IR KOMENTARAI

Praėjo šių metų Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiavimas, kuris buvo 
gausus dalyvių skaičiumi, puošnus 
savo viešbučio aplinka, bei turtingas 
paskaitomis. Dabarties šviesoje susu
mavus šį suvažiavimą reikia skaityti 
pavykusiu ir gerai suorganizuotu. Ta
čiau, žvelgiant į progresiją — ateitį, 
tenka konstatuoti faktą, kad nesirūpi
name rytojumi — gyvename šia diena. 
Organizaciniai reikalai, ypač ateities 
organizaciniai reikalai ignoruojami ir 
laikomi nesvarbiais. Ieškome tik geros 
turtingos kultūrinės programos, bei 
puikių pasilinksminimų užpildymui da
bartinio mūsų gyvenimo. Ta tendenci
ja jau kelioliką metų reiškiasi ne tik 
Studentų Sąjungoje, bet ir kitose or
ganizacijose. Pagalvokime ar mes ei
name teisingu keliu?

* lĮt *

“Aš nieko nežinau apie griežtuo
sius mokslus” — su pasididžiavimu pa

sakė vienas kolega skaitomas intelek
tualu ir greitu laiku žadąs įsigyti hu
manitarinių mokslų doktaratą. Tokie 
pasisakymai yra girdimi mūsų studen
tijos tarpe ir dažniausiai taikomi inži
nieriams, kurie sudaro daugumą griež
tųjų mokslų studentų. Koks naivumas 
ir ignorancija šių dienų pasaulio re
alybės. Tai nedovanotinas išdidumas 
— nesupratimas jėgų kurios tiesiogi
niai tiek daug veikia į gyvenimą ir da
ro didelę įtaką į šių dienų humanita
rinius bei visuomeninius mokslus. Tai
gi tas išdidus kolegos pasakymas 
skamba kaip “juokiasi apsvilęs puo
das, kad katilas juodas”. Jau pats 
laikas šią problemą išgvildenti ir iš
sprendus pastatyti ją tokioje plotmėje, 
kad įsigytos griežtųjų mokslų žinios 
nebūtų uždarytos į mokyklos ar darbo
vietės geto. Kai kas sakys, kad tai ne
praktiška. Bet tai aktualu ir realu pil
nos lietuviškos intelektualinės aplinkos 
išvystymui.

“STUDENTŲ GAIRĖS” RYŠKĖJA

Su nauja Studentų Gairių redakcija, 
kurią sudaro R. Punkrys, T. Remeikis 
ir V. Skrupskelytė, šių metų pirmas nu
meris pasirodė nauju veidu ir žymiai į- 
domesniu turiniu. Atrodo kad Studentų 
Gairės bręsta savo eigoje ir pradeda 

rodyti ryškesnius studentiškus bruo
žus.

“Studentų Gairės” yra instrumentas 
nuolatiniam studentijos visuomeniniam 
sąmoningumui išlaikyti, būdas iškelti
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visuomenės problemas viešumon, kad 
jos studentiško entuziazmo ir akade
minės galvosenos analizės pasėkoje 
susilauktų aštriai formuluotų sprendi
mų, — ir veidrodis, parodęs jaunosios 
kartos suprastą išeivišką buitį.” Ši iš
trauka iš pirmojo numerio vedamojo, 
kaip tik apibrėžia kelią kurį ketina nu
rodyti Studentų Gairės.

- 11 i

Naujas Studentų Gairių formatas su
teikia didingą vaizdą. Meniniai ir tech
niniai gerai paruoštas jau gali rodytis 
plačioje lietuvių bendruomenėje ir ly
gintis su kitais tokios formos periodi
niais leidiniais.

Tai žingsnis pirmyn ir tuo pačiu ar
tyn prie seniai reikalingos platesnės 
dirvos bendrom studentiškom idėjom 
išreikšti, neapsiribojant vienos ar ki
tos ideologinės organizacijos leidinių 
ribose.

Studentų Gairių turinys gyvas ir dega 
studentišku entuziazmu. “Laisvė”, tas 
nenuilstamas studentijos šauksmas, 
veržiasi iš kiekvieno puslapio. Prade
dant vedamuoju, objektyviai prista
tomi keli dokumentariniai faktai iš 
studentiško laisvės judėjimo. R. Punk- 
rio straipsnis “Amerikos Mažumos ir 
Mes” studijuoja nutautėjimo eigą Ame

rikos "tirpdinamajame puode”. Išvada 
beprasmiškai pesimistiška ir mūsų 
grupei, atsižvelgiant į praeities faktus, 
rodančius kitų tautinių grupių galutinį 
nutautėjimą. Šviežus žvilgsnis į da
bartinę Lietuvos studentiją, ištraukoje 
iš Vyt. Rimkevičiaus romano “Studen
tai’, nuteikia šiek tiek šilčiau, bet ir tai 
tik akimirkai kuri susideda iš sponta
niškai kylančių jauno studento dvasi
nių sukilimų prieš nelaisvę, prieš var
žymą ir užglemžimą jam taip natūra
liai kylančių klausimų...
“Knygų Apžvalgos” skyriuje duodama 
recenzija to pačio romano “Studentai” 
ir Alfred E. Senn “Lietuvos valsty
bės atstatymo studija” (The Emergen
ce of Modern Lithuania) išleista Co
lumbia University Press, 1959 metais. 
Lietuviško kultūrinio gyvenimo ži
nias, aktualias studentijai galima ras
ti skyriuje “Lietuviškas Gyvenimas“. 
Neapleistas nei “Studentų Gyvenimas” 
kuriame telpa studentijos veikla, ži
nios ir pranešimai.
Pasiryžimas praplėsti Studentų Gairių 
horizontus yra girtinas. Netrūksta nei 
pajėgų, ką įrodo šis numeris, — stu
dentiška dvasia gyva, o jos tęstinumas 
pasirodys sekančiuose Studentų Gairių 
numeriuose, — tikimės, kad netapsi
me apvilti.

D. K.

LSS centro valdybos pirm. tis ir A. Iljasevičius po
li. Vėžys, nariai E. Šimai- sėdžia metu.

G. Peniko nuotr.
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SUSIPAŽINIMAS SU LIETUVIŠKA KULTŪRA

Jei didesnio pobūdžio kolektyvinė ASS veikla iki šiolei tebuvo sukoncentruota Vi
duriniuose Vakaruose, tai šiandieną jau drąsiai gali konkuruoti veiklos kokybe ir 
Rytinis pakraštys. Lapkričio 14-15 dienomis New Yorke surengtos ASS Studijų Die
nos parodė tiek orgnizaciniai, tiek intelektualiniai didelį narių susidomėjimą ir su
brendimą.

Nuo pat šeštadienio ryto, jaukioje Festival salėje prasidėjo paskaitos. Tarpe 
užsiregistravusių 83 dalyvių, be 41 new yorkiečio, buvo ir 16 bostoniečių, 8 iš Hart
fordo, mašina iš Toronto, keletas iš Waterbury ir kitų aplinkinių vietovių. Be ASS 
narių buvo ir kitų organizacijų atstovų — ateitininkų, neolituanų, santariečių. 
Be* to, svečių tarpe matėsi Vincė Jonuškaitė, V. Tysliavienė, kun. V. Dabušis, komp. 
Julius Š tarka ir kiti.

Šios Studijų Dienos užsibrėžė peržvelgti tris lietuviškos kūrybos šakas: literatūrą, 
muziką ir teatrą.

Literatūrą atstovavo f ii. R. Šilbajoris, pristatydamas lietuvių literatūros raidą 
tremtyje. Pačiam paskaitininkui negalėjus dalyvauti, jo paskaitą gyvai perskaitė fil. 
J. Ulėnas. R. Šilbajoris konstatavo, kad, kai Nepriklausomos Lietuvos rašytojai dar 
buvo stiprūs savo pasaulėžiūroje, kai jie net ir pristatydami tokias temas kaip 
mirtis galėjo žvelgti į tai su ramumu ir švelnumu, praūžus II-jam Pasauliniam Ka
rui, vis daugiau mūsų rašytojų, kaip ir daugumas Vakarų Europos rašytojų, prarado 
pasitikėjimą pasauliu. Gyvenimas atsivėrė visame savo problematiškume o mirtis 
prarado samanės bitelės grįžimo avilin ramumą. Dingo pomirtinio gyvenimo savaime 
suprantamas aiškumas, mirtis įgijo dramatiškumą, ir klausymas “Kas po mirties?” 
atsivėrė visame komplikuotume.

Šios rūšies ieškojimo kūrybą randame pas Škėmą, Nyką-Niliūną, Landsbergį, 
Meką ir kitus jaunuosius mūsų kūrėjus. Šis ieškojimo, nežinios elementas ii- yra 
ryškiausias pokarinės rašytojų kartos bruožas.

Mūsų muziką pristatė vienas iš kompetentingiausių muzikos atstovų tremtyje 
— prof. V. Marijošius. Prof. Marijošiaus mūsų muzikos įvertinimas buvo objektyvus 
ir kritiškas. Prelegentas pusiau asmeniškų įsitikinimų, pusiau atsiminimų formoje, 
o taip pat atsakant į ypač gausių klausimų virtinę, pajėgė duoti gan platų mūsų 
muzikos vaizdą tiek Nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje, tiek dabar. Savo kalbos 
vaizdingumu jis tiesiog vedžiojo klausytojus per Nepr. Lietuvos operą, per mūsų 
dabartinius koncertus. Prelegentas paminėjo, kad vokalinės muzikos tiek kūryboje, 
tiek interpretacijoje lietuviai visuomet buvo stiprūs. Kauno Valstybinės Operos 
sezonas buvo ilgesnis už tokio turtingo krašto kaip Amerikos. O kokybiniai, Lietuva 
irgi nesigėdijo parodyti ją kitoms, daug didesnėms valstybėms. Mūsų solistai gastro
liavo La Scaloje, Čekoslovakijoje, Rusijoje, net Brazilijoje, o taip pat ne vienas įžy
mių svetimųjų yra dainavęs ir mūsų operoje, jų tarpe senesniesiems gerai atmena
mas Šaliapinas. Nors mes esam sukūrę tik penkias minėtinas operas, bet visos jų mu
zikinėje kalboje jeigu nėra išimtinos, tai savo mastu originalics ii- geros.

Blogiau su mūsų instrumentaline muzika, kuri pas lietuvius nebuvo per daug 
populiari ne tik kūrybiniai, bet ir interpretaciniai. O vertingų instrumentalinės muzikos 
kūrinių beveik visai neturime. Prof. Marijošius apgailestavo, kad šioje kūrybos ša
koje lietuviai per daug konservatyvūs, biją naujumų. Todėl visa sukurtoji muzika 
tėra lyriška, melancholiška, neatnešanti nieko naujo į muzikos pasaulį.

Kalbant apie dabartinę muziką, prelegentas komentavo, kad muzika, vis dėlto, 
yra viena iš sunkiausiai prieinamų menų, nes tarp kūrėjo ir publikos dar reikalinga 
interpretatoriaus mediumas. Todėl muzikinio veikalo pristatymas publikai yra susi
rišęs su išlaidomis. Dabartiniai mūsų chorai nėra blogi, tik repertuarai kartais kiek 
pasenę. Tremties bažnytinė muzika yra gan menka. Taip pat kai kurių mūsų pa- 
Tengimų programos yra apverktinos. Čia prof. Marijošius skatino jaunimą imtis 
iniciatyvos gerinti ir kelti mūsų muzikinės programos lygį.
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Dramą, ar tiksliau teatrą, atstovavo Vitalis Žukauskas, savo paskaitai pasirin
kęs labai neįprastinę temą — Lietuvos teatras 16-19 šimtmečių raidoje. Tai kruopšti 
V. Žukausko studija, kuriai prelegentas praleido kelis metus beieškodamas medžia
gos įvairiuose archyvuose, ir kurią tikimąsi išleisti atskira knyga.

Teatras Lietuvoje prasidėjęs Jėzuitų ordino globoje. Bet koks teatrinis pasireiš
kimas prasidėjęs kaip uždaras Vilniaus Akademijos mokinių retorikos pasireiškimas, 
vėliau išvirto į religinius apeiginius ar apologetinius spektaklius su turtingais ir iš
radingais pastatymais. Teatriniai pastatymai taip pat reiškėsi didikų rūmuose. Pa
vyzdžiui, Uršulė Radvilienė pati rašė muzikines komedijas. Tai beveik galima pava
dinti kaip lietuviškos operetės pradžią. Vėliau, ypač Vilniuje, teatras buvo rodomas 
ir valstiečiams, kur buvo statomos pasaulinio masto dramos ir komedijos. Ir nors 
šie visi pastatymai buvo daugiausia ir nelietuvių kalboje, be abejo jie sudaro mūsų 
vėlesno tikro, lietuviško teatro užuomazgą atgimusio su “Amerika pirtyje”.

Išklausė vieną po kitos trejas paskaitas, vos spėję persirengti dalyviai persikėlė 
į puošnią Saievas Parkiew salę linksmą j ai Studijų Dienų daliai.

Šokiai suviliojo apie 250 dalyvių, daugiausia jaunimo, kur matėsi beveik visas 
aktyvus New Yorko studentų organizacijų jaunimas.

Pradžioje buvo jauki savo jėgų meninė programa. Žadančiai, pirmą kartą visuo
menei dainavo muzikos balso mokinė kand. Aušra Vedeckaitė, prisistatydama su 
operų arijų ir lietuvišku repertuaru. Instrumentalistai — senj. Liudas Bajorinas 
akordeonu ir pskt. Vytautas Strolia pianinu vykusiai interpretavo keletą muzikos 
kūrinių, o taip pat keletą populiarių dainų išpildė ir New Yorko Skautų Vyčių Okte
tas, vadovaujamas muz. Mykolo Liuberskio. Programą pravedė senj. Jurgis Birutis. 
Po to pakilioje nuotaikoje buvo šokama, grojant mėgiamam Bruno Continental orkes
trui ir dainuojama studentiškos dainos.

Sekmadienį po pamaldų parapijos mokyklos klasėje įvyko ASS sueiga. Fil. Ro
mas Kezys pirmiausia padėkojo atvykusioms, pasisakė už ateities Rytinio pakraščio 
bendradarbiavimą ir vystymą ASS tarpe gilesnės intelektualinės - kultūrinės veiklos. 
Ta pačia proga buvo pranešta, kad New Yorko ASS skyrius artimoje ateityje bandys 
pasikviesti Montrealio dramos grupę su “Milžino Paunksme”. L.S.B. Atlanto rajono 
vadeiva sktn. A. Banevičius kvietė ASS narius glaudžiau bendradarbiauti tuntų veik
loje, fil. B. Vaškelis, ASS Programos Komisijos vardu', padarė pranešimą apie ASS 
užsibrėžtą šių metų programą ir apie skyrių bendradarbiavimą, siunčiant centran 
paskaitų ar tai kopijas, ar bent santraukas.

Studijų Dienos pasibaigė, bet dalyviai išsiskirstė jausdamiesi pasisėmę kažko 
gaivinančio — tai naujos žinios, naujos mintys, naujos pažintys.

Už šį puikų savaitgalį didelė padėka šių Studijų Dienų kaltininkams — tai New 
Yorko ASS skyriui, ypač fil. R. Kezio nėniulstančiam sumanumui, o taip pat ASD 
ir Korp. Vyties valdyboms.

D. B.

Sktn. A. Šenbergienė įtei
kia dovaną Cleveland’o 
skaučių tuntininkei psktn. 
A. Petukauskienei.

V. Bacevičiaus nuotr.
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čiaus-Danio iš Kanados (vykdo didžiojo kelio statybą), senj. Daumanto Čibo iš Los* 
Angeles, f ii. K. Kodatienės iš Detroito ir f ii. K. Jonaičio iš Worchesterio. Iš Toronto 
specialiai į suvažiavimą atskrido fil. A. Stripinytė-Valadkienė ir fil. dr. Jonas Yčas, 
kuris žodžiu perdavė torontiečių fil. K. Grigaičio ir St. Kairio sveikinimus.

Išklausius sveikinimų, fil. Ona Ščiukaitė padarė pranešimą, painformuodama, 
kiek yra žinių, apie SSD narių likimą. Panašų pranešimą apie K-orp! VYTIS na
rius padarė fil. Br. Kviklys. Abu pranešimai buvo išklausyti didžiausiu susidomėjimu 
(ir čia pat gausiai papildyti naujomis žiniomis.

Po pranešimų fil. Karolis Bertulis perskaitė gražų susirinkimo aktą, kurį pasi
rašė visi dalyvavę korporantai. Jie, o kartu ir svečiai, pasirašė ir sveikinimus, kurie 
bus išsiuntinėti atsiliepusiems, bet dalyvauti negalėjusiems korporantams.

A.S.S. centro valdybos pirmininkui fil. E. Vilkui papasakojus apie nelengvą 
MŪSŲ VYČIO finansinę būklę, buvo paleista ratu sena korporantiška kepuraitė, 
į kurią buvo sumesta paramos MŪSŲ VYČIO žurnalui.

Dvasia atgiję, “veteranai” skirstėsi jau visai pavakarėje, entuziastiškai pritarę 
pasiūlymui tinkama proga vėl susitikti.

V. S.

(didžiojo
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Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune ir 
Vilniaus Universiteto Studenčių Skaučių 
Draugovės ir Studentų Korp! VYTIS suei
gos įvykusios 1959 m. lapkričio 29 d. Čika
goje akto nuotrauka.
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IŠ CONRAD HILTON...

LSS JAV Visuotinis Suvažiavimas įvy
ko XL 26 - 29 dd. Conrad Hilton viešbutyje 
Čikagoje.

Suvažiavimų kelias per nepilną dešimt
metį vedė mus iš parapijų salių į Conrad 
Hilton’us ir iš nepamirštamų kovų rungty
nių, barnių į mandagų dėmesį viešiems rei
kalams. Penktadienį Sąjungos įkūrėjai, V. 
Kavolis ir V. Vardys pynė savo dialogą 
“Santykiai tarp jaunimo org-jų: kova ar 
bendradarbiavimas”, meistrišką savo turi
niu ir forma, šeštadienį Kaminskas - Moc- 
kūnas - Stakauskas savo “Žvilgsniu atei- 
tin” žvelgė į mirtį ir, nevikriai apkaltinę 
kintantįjį lietuvį studentą, laukė teisintojo. 
Bet jis neatėjo. Psichologė Užgirienė na
grinėjo kitimą, bet ateitį paliko pranašams. 
Skrupskelis kovojo netik su mikrofonu bet 
ir su filosofinėmis definicijomis “lietuvis, 
tremtinys, studentas, veikla”. Su pirmuoju 
pralaimėjęs, definavo “lietuvis, tremtinys”. 
Šimoliūnas irgi pradėjo kovoti su definici
joms, bet išeidamas į egzistencinį momen
tą apkaltino profesionalizmą kaipo intelek
tualizmo laidotoją. Po to prašneko į mus 
lietuviškai “angry young man”.

Ir kai kurie sakė: “Ne studento ausims 
tie taikliai smingą vaizdai, kuriuos Jonas 
Mekas su smerkiančio žmogaus įtūžimu 
sviedė į mus!” Jis sviedė — kad pamatytu
me juos jo akimis ir gal... aidą sušuk
tume? Su įtūžimu — žmogaus su širdgėla 
ieškančio šiek tiek šviesos tiesos, huma
niškumo aplink save. Smerkė — nes savyje 
prasiveržusią neapykantą šiųdieniui išda
vimui jis troško perduoti mums.

Jis vartė spaudoj tilpusias nuotraukas ir 
skaitė jų turinį. Ir išginė prieš mus ir 
šypsnu padengtą burmistrą Wagnerj prii
mantį krauju laistytą vengrų vėliavą ir in
dėnų “chief’ą” lietuvių legijonierių tarpe 
ir nelemtą autorių po “Arklininko” statu
los nuotrauka ir Brooklyn© lietuvius ir, 
pagaliau, ne, šį kartą pranašiškai pristatė, 
šiandienos atpirkėjus — “beatnikus”. Tik 

paskutinieji nekalti. Jie tiktai gali išgelbėti 
sumechanizuotą žmogų ir duoti jam aistrų, 
spontaniškumą ir vertingą racionalizmą. 
Griaudami “oficialiai nenuoširdžias kon
vencijas” jie naikina senąjį oficialųjį luomą; 
ir, rūsčiai klausė Jonas Mekas, ar tą pat 
darome ir mes su Lietuvos oficialiuoju 
luomu?

Nerūšiuotas rinkinys kasdieninių nuo
traukų, kurios niekad, galbūt, nebuvo per
vertos tokio žvilgsnio kaip Jono Meko ir 
niekad nebuvo taip įprasmintos kaip jo 
įkaitusiais žodžiais. Gal buvo salėj kas su
šuko aidą; žinau, kad buvo, kas su ne- 
atlaidžiu šypsniu, o ir pykčiu sekė eigą; 
žinau, kad kai kurie kėlė ovacijas poetui 
ir jo mintims dialogą žadėjo; o kai ku
rie — po šokių reikalą svarstyti atidė
jo. Bet — tai buvo studento ausims nes jo 
yra laikas klausyti, mąstyti ir sverti.

Nebeprisimenu jau kada praeityje bu
vo tokiu subrendusiu būdu priimtos rezo
liucijos kaip šiame suvažiavime. Pagaliau, 
po tiek metų, rezoliucijos, parašytos G. 
Gedvilos ir T. Remeikio, skambėjo kaip nu
tarimai akivaizdoje taisytinių negerovių 
tiek Sąjungos viduje, tiek santykiuose su ki
toms org-jomis, tiek lietuviškoje visuome
nėje apskritai. Tai nebuvo pervilkdinimas 
kasmetinių plokštumų naujais bereikšmiais 
terminais! O suvažiavimas jas išdiskuta
vo (!), pataisė ir priėmė.

Išskyrus rezoliucijų dalį suvažiavimas
Išskyrus rezolucijų dalį suvažiavimas 

nebuvo inspiruojantis. Negatyvizmo įtaka 
reiškėsi netik atvirai, bet buvo jaučiama 
daug kur subtiliose formose. Galbūt tai 
buvo bandymas judint ir budint, bet tai 
atlikus nebuvo apčiuopiamų dovanų, kurias 
galėjome namo parvežti. Klausimas: ar to
kios iš tikro yra nuotaikos mūsų tik bai
gusiųjų ar bebaigiančiųjų? Juk suvažiavimo 
vaizdu paliko gražus akademinis būrys, 
kurį turėsime suįdominti ir užangažuoti 
lietuviškąja kultūra greitu laiku. Tad tu
rėsime kreiptis pas tuos, kurie ją išlaiko ir 
kuria.

edvardas kaminskas

Mielą Sesę
Gabrielę Prielgauskaitę - Var- 
nelienę jos myliniai motutei 
mirus nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

ASR Čikagos skyrius

Mielą mūsą narį
f ii. Juozą Karklį jo tėveliui 

mirus užjaučiame ir kartu liū
dime

ASR Čikagos skyrius
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LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
JAV SUVAŽIAVIMAS

ČIKAGA —
1959 LAPKRIČIO 27 - 29 D.D.

Sympoziumo dalyviai. 
Šneka Ina Čepėnaitė - Už- 
girienė.

G. Peniko nuotr.

Diskusijoms besiruošiant. 
Iš kairės: suvažiavimo 
pirm. J. Kregždys, mode
ratorius R. Mieželis, L. 
Mockūnas, E. Kaminskas, 
R. Stakauskas.

G. Peniko nuotr.
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MONOLOGAS APIE STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMĄ

Little do the people comprehend 
the great — that is the creating. 
But they have a mind for all 
showmen and actors of great things

F. Nietzsche,
“Thus spoke Zarathustra”

Vaidyba ir pretendavimas dažnai pažymi bešaknio žmogaus gyvenimą. Tai yra 
svarbūs mechanizmai, leidžią man, ir tau, mielas lietuvi, pakelti dažnai nemalonią 
tikrovę, gyvenimą nesavoje tėvynėje. Pasaulis, sukurtas iliuzinių konceptų ir epikū- 
rinių malonumų leidžia žmogui laimingai gyventi (ir mirti), bet nieko nepalikti. 
Šios mintys man iškilo spontaniškai, ne ramioje meditacijos ekstazėje, bet triukšmin
goje Studentų Sąjungos suvažiavimo šokių salėje.

Mano ego išgyvena nepaprastą malonumą kada jaučiuosi esu narys akademi
nės draugystės. Mano ego žiauriai kenčia kada jaučiuosi esu būryje pretenduojančių 
į intelektualus — kai tuo tarpu jie yra geriausiu atveju tik inteligentai...

Ir štai būrys jaunųjų studentų susėdę ant grindų šokių salėje (taip ir dera ne
paprastam akademikui — jis turi išsiskirti ir tą išsiskyrimą paženklinti ar tai sno
bizmu, ar tai bohemiškumu, alkoholizmu ir ad absurdum...) ką tai diskutuoja. Neži
nau ką, nes bijojau išsiskirti iš masės (!) ir prie jų prisidėti. O gal tokie ant 
žemės (ne ant kėdžių, kaip padorūs inteligentai) sėdinti ir neužmiršę dėl televizijos 
ir kitų masinės komunikacijos dirginimų pasikalbėjimo meną ir sudarė pagrindinį 
akademinės šventės intelektualinį aspektą? Bet aš tikrai nežinau, tik spėju, kad jie 
rimtai kalbėjo, o ne centus ties merginų kojomis mėtė.

O, tiesa, leiskit nepamiršti, kalbėjo ir ideologiją turįs “beatnik’as” (tai nepaprastai 
racionalus irracionalistas) ir visi buvo nepaprastai sužavėti literatūrinėmis frazėmis, 
metaforais, piktumu, ir Stalino su Smetona sugretinimu. “This is a story, full of sound 
and furry, signifying nothing...” (kiek prisimenu, tai pilna ištrauka, nieko nepra
leidau). Bet tas ekstremiškas mūsų iliuzinių konceptų pervertinimas bent tuo momentu 
suardė mūsų jaunosios inteligentijos “bourgeois” ramybę. Deja, tik vienas Mekas te
gali nuolatos kartoti — “and to sleep no more...” Jis žudo tik savo miegą, tik save 
jaudina.

O dar ne viskas. Buvo kalbėta ir apie politiką ir apie laisvinimą ir apie parti
zanišką pasiaukojimą laisvės kovoje (skamba kaip kasdieninis mūsų galvosenos tu
rinys). Ir ne bet kas kalbėjo — garbingieji mūsų partijų atstovai. Ir ką gi jie pa
sakė? Kovoti, kovoti, kovoti ir, dar karta kovoti. Bet kaip? O taip, kaip dabar kovo
jame, taip kaip kovojo Lietuvos nepriklausomybės atgavėjai. Bet ar šiandieną pa
saulis tas pats? Ar mes pajėgūs? Tas visai nesvarbu. Svarbu būti įsitikinusiais kovos 
prasmingumu, nors kova iš tikrųjų būtų ir neprasminga (kalba panašiai kaip eg
zistencialistas Girnius, reikalaudamas vilties net neviltyje). Bet ką mes galime? 
Mes galime nulemti istorinę kryptį, mes laisviname ir išlaisviname (pasiryžimas nu
gali visą!), mes pasaulio sąžinę sužadinsime. Nejaugi? Kaip malonu save tokiais ga
lingais matyti!

Be abejo! Kalbėjome ir apie lietuvybę ir apie nutautėjimą ir apie prasmingą 
veiklą išeivijoje. Apie tai jau mes kalbame penki metai (nuostabu, kaip mums nepri
trūko žodžių tiems patiems reiškiniams aptarti). O vistik, kažin kodėl, gyvenimas bėga 
įprastu, savo amžinu keliu, nenorėdamas daryti nukrypimų mūsų labui.

Taip, tai mūsų didžioji drama, intelektualinė šventė (kaip vienas programos ren
gėjas išsireiškė), didysis dialogas tarp masės tylinčių ir šokių laukiančių ir keletos 
kalbančų. Mes esame meistrai intelektualizmo sukūrime, iliuzinių idėjų išlaikyme. Mes 
esame puikūs aktoriai. Ir visos šios dramos užbaigime pasigendi kūrėįfų.

Tiesą sakant, ši akademinė šventė buvo kas jau intelektualų priimta ir puikiai 
skambančiai vadinama “studijų dienomis”. Bet vistik paskyrėme pusę dienos ir orga
nizaciniams reikalams. Žinoma, organizacinės diskusijos intelektualms nepridera — 
tai kasdieniška, banalu, nuobodu. Bet ką darysi, reikia leisti ir Centro Valdybai pa-
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sireikšti. Turbūt mes išvystėm labai aukštą intelektualizmą savo akademinėse organi
zacijose, nes Sąjungos centrinių organų pranešimų metu, kažkaip nesuprantamai tik 
vienas kolega paklausė ar bus iždo pranešmas. Nesuprantama, kaip jis rado reikalą 
kvaršinti galvą niekais.

Organizacinė dalis, kaip kiekvienas intelektualas, ypatingai jei jis yra santarietis 
pasakys, tikrai buvo nuobodi. Ne tik niekas nieko neklausė, bet ir nieko naujo ne
iškėlė. Buvo žmogaus pasitikėjimo klausimas keltas. Atrodo, kad Sąjungos nariai pa
sitiki žmonėmis (koks kilnus sentimentas!) ir nerado reikalo užklausti Centro Val
dybą ką ji žada veikti po suvažiavimo.

Buvo ir rimtų organizacinių reikalų — keitėme statutą. Bet kažkaip, Statuto kei
timo pasiūlymui išreiškė nepasitikėjimą žmogumi, ypatingai Centro Valdyba (nejaugi 
pakeitimų siūlytojai nėra Sąjungos nariai). Žinoma, tokius pasiūlymus, išreiškiančius 
nepasitikėjimą žmogui, atmetėme. Padarėme, tačiau, keletą pakeitimų dėl Garbės 
Teismo ir Kontrolės Komisijos teisių ir prievolių (ii' vėl tas prakeiktas nepasitikė
jimas žmogumi).

Kaip ten bebūtų, vistiek reikia pagirti Centro Valdybą už puikiai suruoštą suvažia
vimą. Turėjome tikrai malonų savaitgalį viešbutyje: gali ir pavalgyti brangiame res
torane, ir svaiginančių išgerti jaukiame “coctail lounge” ir nepajėgiant namo grįžti po 
.šokių prabangioje salėje, nusisamdyti kambarį vietoje. O balius tikrai buvo puikus. 
Mūsų merginos ir skoningai rengiasi ir gerai linksminasi. Turėjome, tačiau, vieną 
nusivylimą: visi intelektualai slampinėjo apsvaigę (nejaugi iš nusivylimo?), o visi 
inteligentai elgėsi kaip ir pridera padoriam “bourgeois”. Aš gi nepajėgiau apsvaigti 
(nors ir pinigų turėjau), ir turėjau būti tik inteligentu (tai nors ir jokia negarbė). 
Nežiūrint to, galime tvirtai preikšti, kad “bourgeois” gyvenimas yra puikus!

Turiu nenoromis nutraukti savo dramatinį monologą, mielas redaktoriau. Turiu 
pasimatymą su Gražina “Turko Galvoje”. Žadame aptarti artimesnių ryšių tarp lie
tuvaičių ir lietuvių išvystymą. “Turko Galvoje” mat susirenka universiteto intelektu
alai, todėl bus gera atmosfera tai svarbiai problemai analizuoti.

Audrius Pykalis

GEDIMINAS VILDŽIUS

šiais metais baigė University of Con
necticut ir gavo bakalauro laipsnį industri 
nėj administracijoj. Gediminas gimė 1930 
metais Vilkaviškyje ir į skautus įstojo dar 
Lietuvoje. Vokietijoje (Oldenburg’e) vėl ak
tyviai skautavo ir 1947 m. dalyvavo Jam
boree Prancūzijoje. Studijas pradėjo Pabal
tijo Universitete, Pinneberg’e, kur įstojo 
į Korp! VYTIS ir davė senjoro pasižadė
jimą. Atvykęs į Ameriką vėl įsijungė į 
skautų veiklą Hartford’e ,Conn. Atlikdamas 
karo aviacijoje tarnybą Vokietijoje, daly
vavo tarptautiniame sk. vyčių sąskrydyje, 
Šveicarijoje. 1955 metais įsteigė Korp! VY
TIS Hartford’o - Waterbury skyrių ir buvo 
kelis terminus pirmininku. U. of Conn., 
Storrs, buvo vienas iš L.S.S. steigėjų, ir 
yra buvęs to skyriaus pirmininkas. Skautas 
vytis G. Vildžius už skautiškus nuopelnus 
1957 m. gavo paskautininko laipsnį.
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ASS PASTOGĖJE

METINĖ ŠVENTĖ URBANOJE

Š. m. lapkričio 21 d. Urbanos A.S.S. 
skyrius suruošė Akademikų Metinę šventę. 
Ta proga įvyko tikrųjų narių iškilminga 
sueiga, kurios metu buvo suteiktos spal
vos kandidatėms Rūtai Lukaitei ir Genei 
Žiupsnytei bei junjorams: Romui Aninkevi- 
čiui, Vytautui Miliauskui, Edvardui Šimo
niui ir Raimundui Punkriui. ASD spalvas 
uždėjo ASD CV pirm. fil. N. Šalkauskaitė, 
o Korp! VYTIS spalvas — centro valdybos 
pirm. fil. J. Liubinskas.

Po sueigos įvyko iškilmingas minėjimas, 
kuriame dalyvavo ir nemaža svečių. Meti
nės šventės proga kalbėjo fil. A. Mickevi
čius. Toliau sekė ASD ir Korp! VYTIS 
centro valdybų pirmininkų bei kitų stu
dentiškų organizacijų atstovų sveikinimai. 
Nemaža susidomėjmo sukėlė aktuali senj. 
R. Punkrio paskaita “Amerikos Mažumos ir 
Mes“. Paskaitą sekė gyvos ir ilgos diskusi
jos, kurias dėl laiko stokos teko nutraukti.

Pasibaigus sueigai ir minėjimui, kurie 
įvyko Ulini Union patalpose visi persikėlė 
į vieną Urbanos miesto salę, kurioje įvyko 
jaukus pasilinksminimas, dalyvaujant be
veik visai Urbanos lietuviškajai studenti
jai.

T. M.

BOSTONE

• Į vietinį Korp! VYTIS skyrių įstojo 
sekantys junjorai: A. Adomkaitis, B. Ba
naitis, G. Čepas, V. Grinius, E. Jakulis, 
A. Kriščiūnas, J. Rauktys, H. Strolia, R. 
Šliažas, A. Tamošiūnas, L. Venckus ir R. 
Venckus.
• Korp! VYTIS Bostono skyriaus valdy
bą sudaro: A. Kriščiūnas — pirm., L. 
Venckus — ižd., H. Strolia ir J. Špakevi- 
čius — junj. tėvūnas.

ČIKAGOJE

• Junj. Edmundas Kulikauskas yra Illi
nois Universiteto Navy Pier, “Lituanicos” 
Klubo pirmininkas. Junj. Stasys Vanagū- 
nas yra informacijos vedėjas. Klubas šiuo 
metu universitete ruošia lietuvišką eglutę 
ir tautodailės parodėlę.

• Lietuvos Ambasados Rūmų Brazilijoje 
projektų konkurse, kurį skelbė Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjunga, jaunieji 
architektai fil. K. Ječius ir fil. V. Germanas 
laimėjo III-čią vietą. I-ąją vietą laimėjo 
arch. Arbas-Arbačiauskas, o II-jų arch. A. 
Žemaitis.

Rytinio pakraščio ASS Studijų Dienose, New Yorke, prof. y. Mari jočius skaito 
paskaitą
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ČIKAGOJE

• šių metų A.S.S. Čikagos skyriaus su
ruoštas “Rudens Lapų Balius” praėjo su 
dideliu pasisekimu. Puiki sol. A. Stempu- 
žienės meninė programa, A.S.S. Jaunimo 
Literatūros Konkurso premijų įteikimai 
(žiūrėti šio numerio vedamąjį), gausus sve
čių atsilankymas, bei gražios patalpos suda
rė atmosferą kurioje visi maloniai ir kul
tūringai galėjo praleisti laiką. Vakaro 
svečių tarpe malonu buvo matyti konsulą 
dr. P. Daužvardį su ponia, V. Olienę, L. Va- 
nagaitiene, J. Bačiūną, dr. St. Biežį su 
ponia, dail. A. Varną, rašytoją Marių Ka
tiliškį su ponia, A.S.S. CV pirm. E. Vilką 
su žmona, daktarus Budrius, inž. E. Bart
kų ir kitus mums taip malonius svečius. 
Didelė padėka tenka poniai V. Olienei — 
šio vakaro globėjai. Pagyrimas tenka A.S.S. 
Čikagos kyriui kuriam vadovauja senj. J. 
Vazbys ir visai rengimo komisijai su senj. 
S. Girdausku priešakyje.
• Lapkričio mėn. 7 d. Jaunimo Centre 
susirinko Čikagos akademikai skautai at
švęsti AS S 35 metų sukaktį ir Čikagos 
skyriaus dešimtmetį. Jaunimo Centro di- 
džojoje salėje įvyko iškilminga uždara suei
ga kurią pravedė f ii. Vytautas Černius. Su
eigos metu buvo pakelti į senjorus V. Už
giris ir J. Kirvelaitis, o į tikrąsias nares 
kandidatės J. Prialgauskaitė, D. Marcin- 
.kutė, V. Pavilčiūtė - Černienė ir D. Anta
naitytė. Filisteriais buvo užskaityti J. Rum
šą, J. Grina ir V. Germanas.

Sueigai pasibaigus, kun. Kubilius S.J. 
įdomiai kalbėjo tema “Ar religija gali būti 
modernaus gyvenimo funkcija”. Fil. E. 
Korzonas trumpai prisiminė tą 35 metų 
Akademinės skautijos gyvavimo laikotarpį. 
Vėliau, vakarienės metu, įvairių organiza
cijų atstovai sveikino ASS, sulaukusį 35 
metų. Minėjimas baigtas gyvu ir nuotaikin
gu pasilinksminimu.

Sekantį rytą kun. Kubilius, S. J., Jėzuitų 
koplyčioje atlaikė iškilmingas pamaldas už 
žuvusius ASS narius ir pasakė pritaikytą 
pamokslą. Pamaldose dalyvavo ASS vėlia
vos ir daug narių.

• Padėkos dienos vakare, lapkr. 26 d... 
įvyko ASS Čikagos skyriaus ruoštas “Kala- 
kutvakaris”. Susirinko namažas skaičius 
svečių, ne tik iš Čikagos, bet ir iš Cleve
land©, Detroito, Bostono, New Yorko ir ki
tų miestų. Linksmiems šokiams malonią 
pertrauką padarė Cleveland© skyriaus iš

pildyta programa. Joje dalyvavo gerai su
sidainavęs kvartetas, susidedąs iš t. n. Gie
drės Natkevičutės, t. n. Gailės Mariūnai- 
tės, t. n. Meilės Leknickaitės, t .n. Viktori
jos Vaivadaitės, kuri dar paskaitė ir po
ezijos. Programos metu fil. Arvydas Kliorė 
padarė pranešimą apie ASS žiemos stovyk
lą. Toliau vėl tęsėsi nuotaikingi šokiai.

CLEVELANDE
• Lietuvių akademinės skautijos 35 melų 
sukakties proga, ASS skyrius spalio mėn. 
17 d. Čiurlionio ansamblio namuose suren
gė šaunų vakarą. Meninę programą su
darė: ASD trio susidedąs iš G. Natkevi- 
čiūtės, G. Mariūnaitės ir A. Liutkevičiū- 
tės ir R. Vizgirdas, kuris paskaitė feljeto
ną. Vakaro programą pravedė V. Kaman- 
tas. Sąjūdį sveikino: Liet. Bendruomenės 
vardu St. Barzdukas, Stud. Sąjungos ir 
Santaros — č. Melsbakas, ateitininkų — 
A. Barzdukaitė ir neo-lituanų vardu A 
Modestavičius. Įdomų pašnekesį jaunimo 
klausimais pravedė fil. R. Šilbajoris. Vėliau 
sekė vaišės, šokiai ir vakaro karaliaus ir ka
ralienės rinkimai, kuriais buvo išrinkti Z. 
Zableckis ir R. Sniečkutė.
• Akademikės skautės perėmė Cleveland© 
“Neringos” tunto vadovavmąi. Psktn. S. 
Mockuvienė yra naujoji tuntininkė, o fil. 
M. Švarcienė ir fil. M. Leknickaitė pava
duotojos.

NEW YORKE

• Gruodžio mėn. 6 d. įvykusiame New 
Yorko Korp! Vytis ir ASD skyrių po
sėdyje naujuoju skyriaus pirmininku iš
rinktas senj. Vytas Ramanauskas. Šias 
pareigas perleidžiąs fil. Romas Kezys da
vė praėjusių metų apyskaitą, kurioje pažy
mėtini: sėkmingas Jarošeko koncerto su
rengimas, peticija Prez. Eisenhoweriui, 
kultūrinė išvyka į Devenių ūkį (bendrai su 
Waterburio — Hartfordo skyrium) ir stu
dijų denos. Skyrus metų eigoje išplatino 
40 “Akademinių Horizontų” kopijų ir pa
aukojo 32.50 dol. “Mūsų Vyčiui”. Ateityje 
planuojama akcentuoti ideologinį — inte
lektualinį skyriaus narių lavinimą ir pa
kviesti Montrealio dramos teatrą. Dauguma 
narių Naujus Metus sutiks Laconia kalnuo
se. Jei šios kelios kalnuose praleistos 
dienos bus sėkmingos, ateityje žiemos sto
vyklos bus rengiamos kasmet. Iškeltas siū
lymas suorganizuoti ir vasaros stovyklą 
rytinio pakraščio akademikams.

247

33



S OMID Š TO HM tl S

LAIŠKAS IŠ GORILOS

Gerb. Dr. Remus,
Šiais metais yra minima 100 metij sukaktis nuo pasirodymo Darwino 

evoliucijos teorijos knygos “Origin of Species”. Šia proga, Jūsų mieste, 
Chicagos universitetas buvo surengęs šio garbingo šimtmečio minėjimą, pa
kviesdamas tokius garbingus asmenis kaip Sir Julian Huxley, Sir Charles 
Darwin, prof. Hermann Muller ir proL Theodosius Dobzhansky.

Kaip žinia, visokių minėjimų rengimas yra grynai žmoniška silpnybė. 
Jūs rengiate minėjimus nusipelniusiems asmenims, nenusipelniusiems as
menims ir visiems kitiems, o jei nerandate ką paminėti, padarote minėjimą 
praėjusiam minėjimui paminėti.

Gal būt mes beždžionės būtumėm nekreipę dėmesio ir į šį minėjimą, 
jei nebūtų iškilę keletas faktų pažeidžiančių mūsų savigarbę. Pirmiausia, 
jūsų teigiamas faktas, kad jūs žmonės esate kilę iš sliekų ar karkvabalių 
mūsų visai nejaudina, tačiau išvedžiojimai, kad jūs esate kilę iš beždžionių 
yra daugiau negu neteisingi ir kiekviena save gerbianti gorila su tuo vi
siškai nesutinka.

Kalbant grynai iš fiziologinio taško, reikia pripažinti, tarpe mūsų yra 
šiokių tokių panašumų. Pilnai sutinku, kad jeigu Fidel Castro vietoje cigaro 
į burną įsidėtų bananą, jis būtų neblogas “beatnikiškos” gorilos atvaizdas. 
Taip pat perdaug nenustebčiau, jei Nikitai Kručševui būtų suteiktas oran
gutangų grožio karalienės titulas, tačiau fizinis panašumas dar nėra tapa
tybė. Juk niekas nebandys įrodyti, kad jeigu apvalus akmuo yra panašus -į 
vištos kiaušinį, tai jis yra kilęs iš kiaušinio, ar, kad jie abudu turėjo bendrus 
protėvius.

Todėl, gerbiamieji, nenorėdamas jūsų įžeisti, turiu priminti, kad svar
biausiuose dalykuose, būtent kultūrinėje ir socialinėje plotmėje, jūs esate 
toli nuo mūsų atsilikę. Neseniai manėme, kad jūs jau pasivijote mus mene, 
kai vienas iš moderniųjų menininkų gavo premiją už savo paveikslą New 
Yorke, bet deja, greit paaiškėjo, kad tas paveikslas buvo nutapytas beždžio
nės. Na bet šioje srityje dar 20-30 metų ir būsim lygūs, žinoma prileidžiant, 
kad mes tuo laiku nepadarysime žymesnio progreso.

Muzikoje gal irgi greit pasieksite meninių aukštybių, ypatingai jei lei
site Elvis Presley ir toliau pasireikšti su savo nuostabiais muzikiniais ga
bumais. Šis vyras turi didelį potencialą ir gali virsti visų laikų klasiku ne tik 
pas jus bet ir pas gorilas.
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Socialiniame bendradarbiavime, tačiau jūs esate negailestingai atsilikę. 
Šypsotės viens kitam, tuo pačiu laiku šaltai kišdami peilį tarpan šonkaulių. 
Mes esame jau toliau pažengę: pirma subaubiam ir tik tada skeliam akmeniu 
viens kitam į galvą (jaučiu, kada nors ir jūs tą laipsnį pasieksite, ypatingai 
po atominio karo).

Tvirtinsite, kad intelektualinėje plotmėje esat atsiekę žymiai daugiau. 
P&sigirsite, kad turite “beat” generaciją ir “any young men” judėjimą. 
Tai niekis, mielieji, nes mes turime “angry young baboons”, kurie per die
nas nieko neveikia tik savo palmėse geria kokoso riešuto pieną ir svaidosi 
epitetais, kokoso kevalais bei kuria “primuštą” poeziją, kurią, mušdamiesi 
į krūtinę, skaito prie šimpanzių trio džiazo muzikos (go, cool, gorilla, go!).

Gal daugiausiai prie mūsų lygio yra prėjęs taip vadinamas amerikoniš
kas “organization man”, kuris preciziškai konformuojasi prie nustatytos 
tvarkos, taip kaip tipiškas gorila konformuojasi prie džiunglių įstatymų.

“Togetherness’ irgi viešpatauja beždžionėse. Tipiškas gorila grįžta na
mo iš darbo, tipiška gorilienė su tipišku goriliuku sutinka jį prie durų (šu
niukas neišbėga pasitikti; šuniukus suvalgom), įkiša bananą į burną (neuž
dega), pasodina į guolį, blusinėja. Gorila patenkintas, gorilienė patenkinta, 
goriliukas šypsosi. Idilija!

Šioje vietoje, jūs prisiminsite, kad jeigu mes taip toli esame jus pra
žengę, kodėl mes neturime jokių žmonių savo zoologijos soduose, iš kurių, 
susirinkusi beždžionių minia galėtų pasijuokti. Pirma, tai yra nekultūringa 
ir prieš mūsų individo laisvės principus, antra, tipiškas gorila sėdėdamas 
už jūsų zoologijos sodo grotų turi žymiai daugiau juoko iš žmonių kvailo 
elgesio prieš jį, negu, kad žmonės iš .jo.

Baigdamas noriu padaryti išvadą, kad pagal duotus mūsų pavyzdžius, 
ne jūs esate kilę iš mūsų, bet mes iš jūsų. Gi jei norite būti visapusiškai ne- 
tendencingi, kitą kartą į tokį minėjimą pakvieskite profesorius ir iš gorilų 
tarpo.

Su pagarba,
PIKTAS JAUNAS GORILA

Clevelando akademikių 
skaučių trio. Iš k. į d. A. 
Liutkutė, G. Natkevičiūtė 
ir G. Mariūnaitė.

V. Bacevičiaus nuotr.
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REmiKTORūMJS POSLAPDS

Mieli Skaitytojai,
metams baigiantis, su šiuo numeriu redaktoriaus raudoną pieštuką perduodu 

į Adomo Mickevičiaus rankas. Kodėl gi kasmet naujas redaktorius — ar šis darbas 
toks sunkus? Atsakau —visai ne, metai buvo įdomūs ir įvairūs. Tačiau nuolatinių 
kitimas ir judrumas yra gyvybės ženklas — taigi ir redaktorių pasikeitimas lai
duoja MŪSŲ VYČIO nuolatinį įdomumą ir įvairumą.

Maloniausia atsisveikinimo dalis — tai proga šomis eilutėmis išreikšti metių bė
gyje susikaupusią padėką mieliems darbo draugams:

— Šįmet pasitraukiančiam administratoriui Vytautui Namikui ir jo žmonai Alei 
už Jūsų nuoširdų trejų metų darbą ir ypač už tą kuklią ištvermę, kuri buvo pavyzdys 
Šiam redaktoriui;

— redakcinio kolektyvo nariams už Jūsų atliktą žymią dalį redakcinio darbo; 
tik Jūsų mintys ir pastangos užtikrino MŪSŲ VYČIO įvairumą ir turiningumą;'

— visiems bendradarbiams ir foto korespondentams už Jūsų įnašus, o ypač prie
do BUDŽIU! redaktoriui Antanui Saulaičiui jr. ir jo kolektyvui už leidinį vadovams, 
kuriuo galime girtis visam pasauliui!

— menininkams B. Jameikienei, A. Korsakaitei, D. Meilutei ir K. Zapkui už Jūsų 
drąsius ir prasmingus darbus viršeliams, įkvėpusius MŪSŲ VYČIUI tiek gyvybės;

— meniniam ir techniniam štabui už Jūsų nuoširdų ilgų vakarų darbą, o mielosioms 
L. Germanienei ir D. Ječienei — už Jūsų, kantrybę ir skanius pastiprinimus techni
niams darbuotojams, okupavusiems visą butą;

— p. M. Morkūnui, visad spėjusiam, kad ir paskutinę minutę, atspausdnti žur
nalą laiku, ir A.S.S. Čikagos skyriui už spaustuvės ir ekspedicijos darbą penktadie
nio vakarais.

Visiems Jums gi mieli skaitytojai ir rėmėjai, dėkui už dėmesį MŪSŲ VYČIUI — 
ir nepamirškite, kad laukiam prenumeratų 1960-siems metams!

A d Meliorem!
Jūsų —

ALGIRDAS AVIŽIENIS

Šiais metais, Čikagoje, A.S.S. skyriaus 
rengto “Rudens Lapų Baliaus” metu, se
kančiai 1960 m. Akad. Skautų Sąjūdžio Jau
nino Literatūros premijai aukojo: J. Lie
poms (Furniture Center Inc.) $50, Dr. L. 
Kriaučeliūnas $50, Justinas Mackiewich $25, 
Dr. Šalna $10, K. S. Balukas $10.-

Baliaus metu taip pat pasižadėjo pa
aukoti: Inž. J. Stankus (Stankus Constr. 
Co.) $50, Dr. St. Biežis $50, Leimonas $25, 
Dr. Budriai $25, Dr. Jaras $25, Dr. Čiūrys 
$25 ir E. Milius $10.

Visiems rėmėjams — mecenatams re- 
dacijos vardu reiškiame didelę padėką.

MŪSŲ VYČIUI AUKOJO: 
A.S.S. New Yorko skyrius $25 
/l.S.S. Rytinio pakraščio stud.

dienų dalyviai 
V. Braziulis 
R. Chainaziskas 
J. Daukus 
G. Musteikytė 
M. Šimkus
VDU Stud. Sk. Dr-vės ir Korp!

suv. dalyviai $22

$15 
$ 2 
$1 
$ 2 
$ 1 
$ 1
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Redakcija yra gavusi sveikinimų iš 
įvairių šią vasarą įvykusių stovyklų. Kelis 
ypatingesnius sveikinimus norime pami
nėti šiame numeryje.

Anglijos Rajono sesės: Rita Dauno- 
raitė, Ema Jurkšaitytė, Elytė Venckutė ir 
Gajutė Valterytė prisiuntė sveikinimą iš 
Tarptautinės Skaučių Džiamborės Danijoje, 
kurioje jos atstovavo lietuves skautes.

Dešimtos Pasaulinės Džiamborės pro
ga, kuri įvyko Filipinuose, visus seses ir 
brolius sveikina s.v. v. si. D. Dudaitis, 
LSB Kontingento vadovas.

Artėjant Kalėdų šventėms, A.S.S. DR. 
VYDŪNO VARDO STUDENTŲ ŠALPOS 
FONDAS vėl išleido kalėdines atvirutes. 
Kviečiame visus skaitytojus kuo gausiau 
ir aktyviau prisidėti prie šių atviručių pla
tinimu. Redakcija taip pat nori priminti, 
kad studijuojantis jaunimas, kuris norėtų 
pasinaudoti šalpos fondo stipendijomis ga
li kreiptis šiuo adresu: A. S. Vengris, 21 
E. Van Buren St., Chicago 5, III.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO LITERATŪROS KONKURSO PREMIJŲ 
SUDARYMO KOMISIJA SKELBIA, kad

dr. M. Budrienė, dr. I. Giedrikienė, prof. I. Končius, N. ir L. Maskaliūnai ir 
E. ir I. Vilkai yra ASS Jaunimo Literatūros premijos Mecenatai;

R. Addis, dr. J. Aglinskienė, V. Černius, R. Gustaitienė, dr. E. Juškėnienė, B. 
Kožickienė, V. Lapatinskas, B. Lukštaitė, K. Palčiauskas ir A. S. Vengris yra 
ASS Jaunimo Literatūros premijos Rėmėjai;

D. Dirvonis, A. Dundzila, J. Gimbutas, S. Jurkynienė-Girdauskienė, J. Karklys, 
K. K. Kodaitis, prof. S. Kolupaila, A. Likanderienė, Los Angeles, A. S. Ramovė, 
G. Mačiuikienė, A. Mackevičienė, A. Martišiūnienė, O. Paužttplis, O. Ščiukaitė, 
V. Stašiškis, A. Stepaitis, E. Varanka, G. Vamelienė yra ASS Jaunimo Litera
tūros premijos Aukotojai

Fil. dr. M. Budrienė — pirmininkė
Fil. L. Maskaliūnas — narys
Fil. D. Dirvonytė — narys
A. S. Vengris — narys

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ N AE JŲ

METŲ VISIEMS SKAITYTOJAMS LINKI
MŪSŲ VYČIO Redakcija ir Administracija
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