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Nr. 1

Mūsų Vytis
DVIMĖNESINIS

SKAUTIŠKOS

SAUSIS — VASARIS

1963
MINTIES

XV METAI

ŽURNALAS

QUI — PRO — QUO
J. KUBILIUS

SKAUTŲ ĮŽODIS, kuris angliškai yra vadinamas priesaika (oath),
prancūziškai — pasižadėjimas (la promesse), turi savyje, kaip ir kiekvienas
žmogiškas aktas, du dalykus: patį įsipareigojimą ir to įsipareigojimo tu
rinį. Kitais žodžiais: kaip mes įsipareigojame ir kam mes įsipareigojame.
Anglų kalboje, — priesaika, oath — yra gal stipriausiai pasakytas įsi
pareigojimas. Prancūzų kalboje — pasižadėjimas — la promesse — labai
aiškiai nepasako įsipareigojimo laipsnio. Lietuvių kalboje — įžodis atida
ro plačiausiai duris visokiam interpretavimui. Tuo gal daugelis ir pasi
naudoja savo skautiškam gyvenimui.
Vieni galvoja, kad skautiškas įžodis yra tas geras, švelnus socialinis
siūlas, kuris, jeigu yra asmeniška nauda ir nėra galimybės vienatvės nuo
boduliui nusikratyti, gali lengvai susiūti margo svieto sezoninį švarką.
Taip yra gera, lengva ir patogu. Nieko nepriimu, nieko neatmetu, nieko
nebijau. Besikeičiančio driežo “skūra”.
Kiti įžodį laiko stipriu socialiniu įsipareigojimu organizacijos atžvil-.
giu. Įžodį sulaužęs, žmogus lyg ir nustoja kitų pagarbos. Jam yra prika
binama neištikimybės etiketė. Labai nedaug trūksta, kad toks žmogus ir
moraliai būtų pasmerkiamas. Iš kitos pusės, jeigu jis pasilieka ištikimas
savo įžodžiui, jis laimi respektą savo draugų ir organizacijos.
Treti vėl įžodį laiko socialiniu ir moraliniu įsipareigojimu ne vien
kas liečia pagrindinius organizacijos principus, bet ir kiek liečia socialinę
jos struktūrą ir net administracinę santvarką. Tai yra rigoristai, raidės
LIETUVOS
NACI ONA LJNŽ
M. MAŽVYDO
BIBLIOTEKA
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žmonės, moralizuotojai. Dažnai jiems įžodis pasidaro religiniu įžadu.
Todėl sulaužymas tokio įsipareigojimo yra laikomas moraliniu nusikalti
mu. Asmeninė laisvė yra ne sąlyginiai, bet absoliučiai suvaržoma. To
kie žmonės norėtų apspręsti ne tik savo reikalus, bet ir kitų. Neprašyta
organizacijos sąžinė.
Šis įžodžio interpretacijos skirstymas į tris grupes yra, žinoma, fik
tyvus. Gyvenime vargiai mes rasime pilno plauko adepto vienos ar kitos
tų trijų grupių. Gyvenimas negimdo ekstremų. Skirstymą dariau tam, kad,
pamatę ekstremas, lengviau atspėtume realią jų vertę.
Iš to, kas anksčiau pasakyta, tai yra iš to gan paviršutiniško sąvokų
panarpliojimo, mes galime suvokti, kad įžodis nėra religinis aktas, kuris
užangažuoja esminiai visą žmogaus gyvenimą ir jo likimą. Iš kitos pusės,
jis nėra vien etiketė, visai nepaliečianti žmogaus asmens. Bet negalima
taip pat sakyti, kad įžodžio įsipareigojimas būtų moralinis, nešąs savyje
kaltės sąvoką. Ir vėl jis nėra grynai socialinis. Jis prileidžia ne vien iš
orinę bausmę, pvz., išmetimas iš organizacijos, bet ir vidinę, pvz., žmo
gaus vertybių apsprendimą, kaip lojalumą, ištikimumą, teisumą.
Vadinkime įžodį asmenišku užsiangažavimu. Tokio užsiangažavimo
sankcijos būtų ne moralinės, bet asmeniškų vertybių teigimas ar neigimas.
De facto taip ir yra. Žmogus, duodamas įžodį, pasižada gyventi skautiš
ką gyvenimą, laikytis skautiškų principų. Jis įsipareigoja tai daryti savo
asmens garbe, tai yra, kad jo žodžiams atsako jo vidinė būsena, kad jis
nemeluoja sau ir aplinkai. Todėl nesilaikymas įžodžio būtų ne tiek nu
sikaltimas organizacijai, kiek paniekinimas savęs ir savo asmens. Neži
nau, kaip būtų galima laikyti tokį žmogų garbingu, kuris vadintų save
skautu, bet negyventų skautišku gyvenimu, nesilaikytų skautiškų principų,
negerbtų ir negintų skautiškos organizacijos. Paprastai tokį žmogų tei
singai vadintų negarbingu, veidmainiu. Gal čia ir nebūtų tiesioginiai pa
žeista žmogaus moralė, bet tiktai žmogaus garbė, žmogaus, kaipo asmens,
vertybė. Tiek apie įsipareigojimą. Eikime dabar pasvarstyti antrą įžo
džio dalį — įsipareigojimo tikslą.

SKAUTŲ PRINCIPAI,
arba ideologija, mano manymu, yra labai aiškiai nusakyta pačiame įžody
je. Įsipareigojimas tarnauti Dievui, artimui ir tėvynei yra aiški bazė
skautškos ideologijos.
Baden Povėlis, kurdamas skautų organizaciją, paskelbė svarbiausius
skautų siekimus: tėvynė, artimas ir Dievas. Galime diskutuoti praktišką
šių sąvokų aiškinmą, bet negalme abejoti šių trijų pagrindinių principų
pripažinimu visos skautijos gyvenime. Iš daugelio Baden Povėlio pasisa
kymų mes galėtume matyti, kaip jis ir praktiškame skautiško jaunimo
auklėjime deda didžiausią svorį ant šių trijų principų: tėvynės, artimo ir
Dievo. Skautiškos dorybės plaukia tik iš tikros, teisingos meilės savo tė
vynei, artimui ir gilaus religijos supratimo.
Tarptautinis skautų suvažiavimas 1957 m. išnešė rezoliuciją, patvirti
nančią visišką pasitikėjimą pagrindiniais skautijos principais ir pabrėžė
ypatingai pareigą Dievui. Savo kalboje Lietuvos skautams Palangoje Ba-
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ASS katalikų kapelionas tėv. J. Kubilius, S-J. laiko šv. Mišias akademinėje
stovykloje.
~ D .,
G. Peniko nuotr.

den Povėlis, dėkodamas Lietuvos prezidentui už ordiną, nurodė, kad skau
tų organizacija yra pastatyta ant trijų neišgriaunamų stulpų: tėvynės, ar
timo meilės ir Dievo. Valstybė gali laukti pilnos paramos iš skautijos, ar
timas — tikro žmoniškumo, o religinė denominacija — ištikimų, prakti
kuojančių narių.
Negalėsiu čia leistis į platesnę visų trijų skautų principų analizę. Sa
vo laiku buvo gan plačiai paliestas skautiškos ideologijos klausimas ir
Mūsų Vyčio puslapiuose. Buvo net suabejota, ar Akademikai skautai ben
drai turi ir begali turėti kokią ideologiją ir, ar nereikėtų visą akademikų
skautų veiklą suvesti į socialinį bendradarbiavimą. Nemanau, kad šitokie
pasisakymai tikruose skautuose turėjo kokį atgarsį. Tėvynės ir artimo są
vokos bent praktiškam žmogaus gyvenimui yra gan aiškios. Vaikui tėvynė
yra tėvai, tėvų namai, kalba, dainos, papročiai, žmonės, žemė, miškai,
paukščiai, žvėrys, pasakos ir padavimai. Artimas — kiekvienas žmogus,
kuris yra reikalingas jo pagalbos. Suaugę praplės šias sąvokas, bet jis jų
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neištuštins. Taip pat ir pareigos tėvynės ir artimo atžvilgiu suaugusiam ne
sumažės, bet pasidarys subtylesnės, racijonalesnės.
Gal aš jau perdaug įsileidau į nagrinėjimą visų skautiškų principų.
Todėl leiskite man grįžti prie man tuo tarpu labiausiai rūpimo klausimo:
skauto pareigos Dievo atžvilgiu. Baden Povėlis stato visus tris principus,
atrodo, vienoje plotmėje, bet, kadangi žmogaus pareigos Dievo atžvilgiu
apsprendžia visą žmogų ir jo likimą, tai jis daug aiškiau pareikalauja iš
kiekvieno skautų vado ir skauto nuoširdaus atsinešimo religijos suprati
mui ir praktikai. Jis pats pabrėžė: “Ši organizacija nustotų tikslo, jeigu
ji nevestų savo narių prie religijos pažinimo.” Tarptautinis skautų suva
žiavimas 1924 metais pareiškė: “Skautų judėjimas neturi tendencijos su
silpninti, bet sustiprinti individualų tikėjimą. Skautų įstatai reikalauja,
kad skautas sąžiningai ir ištikimai praktikuotų savo religiją.” Jau minėto
je 16-je tarptautinėje skautų konvencijoje 1957 metais tarp kitų skautų
principų, pareiga Dievui buvo pabrėžta kaip vienas pirmų skautiškų prin
cipų.
Kokios yra tos pareigos Dievui? Pirmiausia, pripažinti Dievą kaip tvė
rėją ir valdytoją šio pasaulio ir žmogaus. Antra, pareikšti Jam pagarbą
ir Jo klausyti. Trečia, priklausyti kokiai iš žinomų religinių denomicijų
ir savo religiją toje denominacijoje praktikuoti. Ketvirta, pažinti giliau
savo religiją.
Štai čia ir pradedame susidurti su sunkumais. Religija juk yra vidinis
ir labai asmeniškas žmogaus reikalas. Kaip organizacija gali kištis į šį
žmogaus pasaulį, kuris jam tepriklauso vienam? Tai yra tiesa. Iš kitos pu
sės yra taip pat organizacijos tiesa ir teisė.
John Thurman, komendantas Gilwell Park International Training
Center England, savo straipsnyje To Do My Duty To God, paskelbtame
Scouting Magazine for Adults, December 1962, sako: “Įstoti į skautus kiek
vienam yra palikta laisvė, bet kas duoda vieną kartą įžodį, tas priima ir
sąlygas skautų principų ir gyvenimo. Jeigu mes tikime ir priimame skau
tų specifinį auklėjimo būdą, tai mes tegalime priimti tik tuos suaugusius,
kurie sutinka su skautiškais principais, kartu ir religiniu principu, ant ku
rių skautybė yra statoma. Kiekvienas skautų vadas turi pats tikėti, kad
galėtų ir jam pavestus skautus paraginti atlikti religines pareigas. Būtų
hipokritiška raginti vaikus atlikti religines pareigas, jeigu suaugę patys to
nedarytų. Yra neįmanoma duoti tikėjimą kitam, jeigu pats jo neturi.”
Toliau jis rašo: “Aš turiu didelės simpatijos tiems jaunuoliams, ku
rie tiki į skautizmą, bet savo asmeniškame gyvenime turi sunkumų. Vi
suomet mielai priėmiau sąžiningus ieškotojus dvasinio gyvenimo. Tokie,
padėdami skautams, patys suranda tikrą dvasinį kelią. Tikrus ieškotojus
dvasinio gyvenimo mes galime ir turime priimti į savo tarpą. Priešingai,
ateistus, kovojančius agnostikus ir laicistus būtų nesąžininga įsileisti į sa
vo tarpą ir negera prileisti prie skautų, taip apgaunant tėvus ir išduodant
skautiškus principus.
Tikėjimas yra skautų svarbiausias principas ir, jeigu kas jo nepriima;
negali būti skautu.
Mes esame, be abejo, laisvas susibūrimas, bet jeigu aš suprantu tą
laisvumą, kad galiu elgtis pagal savo asmeniškas užgaidas, tai nėra skau-
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tybė. Laisvas susibūrimas reiškia, kad kiekvienas yra laisvas ateiti pas
skautus ir laisvas yra juos apleisti; laisvas yra priimti skautiškus princi
pus ir būti skautu, ir laisvas yra juos atmesti ir iš skautų pasišalinti.”
Neįmanoma yra duoti skautų įžodį ir nepriimti skautiškų principų.
Kitais žodžiais, skautas negali būti skautu ir save nužeminti ligi veid
mainiavimo sau ir aplinkai.
Toliau John Thurman kalba apie tikro skauto vado ir skauto asmeny
bę, jo pasiruošimą ir jo praktišką skauto gyvenimą. Norėčiau dar primin
ti laisvu stiliumi kelias jo mintis. Tikėjimo gilesnis supratimas daug pa
dės vadui ir visam jo vadovaujamam vienetui. Vadai turi būti pavyzdžiu
savo vadovaujamiems skautams, atlikdami savo religines pareigas. Vadas
taip pat turėtų būti pasiruošęs kalbėti savo vienetui apie kilusius klausi
mus, kas liečia Dievo buvimą ir religinius sunkumus. Jis turėtų būti pasi
ruošęs pagelbėti tam, kas ieško ir abejojančiam padėti išblaškyti kilusias
abejones.
Dar toliau jis rašo. Visi skautų darbai turėtų būti orientuoti pagrindi
niais skautų principais. Įvesti į skautų tarpą tikrai religiniai nusiteikusius
žmones, kurie savo pavyzdžiu patrauktų vaikus. Skautų įžodis turi būti
ir pasilikti pagrindiniu dalyku. Tegu religija nebūna piliule, kuri imama,
nes kitaip neįmanoma būti skautu. Turime tvirtinti savo tikėjimą, bet
kartu būti tolerantiškais kitų religijų atžvilgiu. Dievas, tėvynė ir artimas
yra įsakymas ir įžodis, ir jis turi pasilikti visoje savo didingoje realybėje
skauto gyvenime.
Tos kelios mintys, manau, duos kiek šviesos mums rūpimu klausimu.
Mažiausiai, jos gal iššauks vieną-kitą pasisakymą ir taip duos visiems pri
siminti svarbesniuosius mūsų skautų pagrindinius principus. Tuo galėtume
ir baigti šitą mūsų pasisakymą, bet man dar rūpi, ta pačia proga, paliesti
kad ir trumpai skautų organizacijos struktūrinę ir disciplinarinę pusę.

SKAUTŲ ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR DISCIPLINA
sudaro taip pat gan svarbią skautybės dalį. Baden Povėlis, kaip geras pe
dagogas, pramatė iš karto, kad geras auklėjimas reikalauja geros tvarkos
ir protingos disciplinos. Esmėje jis paėmė gan lanksčią skautų organiza
cijos santvarką. Jis paėmė vadovavimo ir grupių principą, auklėtojo ir
auklėtinio laisvą santykiavimą, kuris yra reguliuojamas daugiau respekto, negu įsakymo ir bausmės. Ir todėl tarp vado ir vadovaujamo užsimezga
pasitikėjimo, pagarbos ryšiai, o ne baimės ir vergijos.
Antra, reikia pastebėti, kad struktūra ir disciplina, nors yra svar
bios skautybės dalys, auklėjime jos tėra tik įrankiai. Visos skautybės cent
re stovi auklėjamas vaikas ir besiauklėjąs žmogus. Todėl, išskyrus jį ir
pagrindinius skautybės principus, visa kita yra priemonės.
Čia vėl reikėtų skirti pirmaeiles ir antraeiles priemones. Pirmosios yra
daugiau nekintamos, kaip vadovavimo ir grupių principas, antrosios ne tik
gali, bet turi keistis pagal laiko, vieneto, amžiaus, specialybės reikalavi
mus. Tai, atrodo mums, atitinka ir įkūrėjo minčiai. Baden Povėlis reika
lauja kuo didžiausio lankstumo auklėjime. Jam svarbiausia buvo, kaip
išsireiškė Lex R. Lucas, vienas iš žymesniųjų Amerikos skautų vadų:
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“Skautų svarbiausiosios dorybės ir tikslai: geras charakteris, aukštas mo
ralinis standartas, geras pilietis ir sugebąs vadas.” Tai yra pilnai išugdyta
asmenybė.
Nesusipratimai ir piktumai prasideda, jeigu yra nebedaroma skirtu
mo tarp pagrindinių skautybės principų ir jos struktūros, jeigu yra mai
šomos pirmaeilės priemonės su antraeilėmis, jeigu skautybė pati yra sta
toma tikslu, o ne priemone ugdymui žmogaus asmenybės. Jeigu yra pa
mirštamas skautuko ir skautukės gerovė ir žiūrima į raidės dvasią.

DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Jaunos rankos priima pa
saulio naštą ir amžinybės
atpildą.

kodėl?
Kad jos skleistu Dievo meilę,
dirbtu Jo gairbei,
aukotųsi žmonijai.

KAM?
Dievui, tėvynei, artimui.

Gal ir Tavo rankos tam tiktų?

Kreiptis:
Sisters of the Immaculate Con
ception
R. F. D. 2
Putnam, Connecticut

Skautė priima velioną, aukos simboly.
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KAZIO BINKIO POEZIJA
D. BULGARAUSKAITĖ

Jei tikėti į sukaktis ir jų minėjimus, tais šiais metais surasime pro
gą paminėti Kazį Binkį — vieną iš pačių gaivalingiausių mūsų poetų. Šį
met sueina septyniasdešimt metų nuo jo gimimo, nors jo nebeturime jau
nuo 1942 metų.
Pereitais metais prisiminėme Maironį, tą pirmąjį mūsų didįjį poetą,
atidariusį plačiąsias duris lietuviškajai poezijai. Savo kūryba ir įtaka iš
kilęs virš savo kartos kūrėjų, Maironis davė vardą ir toną ne tik visai
prieš-nepriklausomybinio laikotarpio lietuvių poezijai, bet buvo giliai įta
kingas dar gerokai ir po to.
O tačiau Nepriklausomosios Lietuvos pirmuose žingsniuose brendo jau
visai kita poetų karta. Ir į jų tarpą viesulu įsiveržė Binkis. Į literatūrą
atvyko jis jaunas, dinamiškas, olimpiškai plačių ir drąsių mostų. Jo kū
ryba negausi, bet perdėm jaunatviška. Tai tiesiog fenomenas tarp lietu
vio būdui taip būdingo melancholiškumo. Savo stipriu polėkiu, drąsa ir
jėga jis davė toną ne tik savo kartos poetams, bet ir ateinančioms jų kar
toms. Aisčio žodžiais: “ne Kirša, ne Sruoga, bet jis buvo ateinančiųjų poe
tų stabas.” Jo magnetinė jėga reiškėsi ne tik kūryboje, bet gal dar labiau
jo asmenyje. Tai buvo poetas visumoje — kūryboje ir gyvenime — “poe
tas par excellence”. Todėl kalbant apie Binkio kūrybą svarbu pažinti šiek
tiek ir patį poetą, nes tik tuomet pilnai tegali atsiverti jo ekstrovertiška,
plačių mostų poezija.
Binkio tiesiog legendarine asmenybe buvo sužavėtas ne vienas jo jau
nesnysis kolega. Tai randame daugelyje atsiminimų ir straipsnių. Ypač
Jono Aisčio knygoje “Apie laiką ir žmones” Binkis mums iškyla majesto
tiškas ir didelis, pilnai atitinkąs autoriaus “Papilio Aro” epitetą.
Binkis gimė 1893 metais, Gudelių kaime, Papilio valsčiuje, Biržų aps
krityje mažažemių, bet šviesių ūkininkų šeimoje ir tėvui anksti mirus,
jo vaikystė nebuvo nei lengva, nei per daug linksma. Jau penkerių metų
Binkis išmoko skaityti ir rašyti, o devintus eidamas jau kitus mokino abė
cėlę, tačiau dar jaunam jau buvo užgriuvę ūkio darbai, tai vasaromis ūki
ninkaudavo. O tačiau Binkis tą laiko tarpą vėliau jau charakteringu giedlumu prisimena: “Iki 14 metų gyvenau Gudelių sodžiuj, teisingiau Parovėjy ir šilely. Grybaudavau, žūklaudavau, jodavau nakties, o žiemą gau
dydavau sniegenas ir dagiliukus...”
Po to jis mokėsi ir gyveno jau miestuose: Kaune, Biržuose, galop Vil
niuje. Tačiau kaimas Binkiui, be abejo, buvo įdiegęs didelę meilę. Juo yra
persunkta jo pirmykštė poezija, į jį jis žvelgdavo ir vėliau su idealizmu
ir nostalgija.
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Vilniuje Binkis visu veržlumu pradėjo reikštis literatūroje ir visuo
meniniame gyvenime. “Visur jo buvo pilna; dalyvavo susirinkimuose, ruo
šė vakarus ir gegužines, organizavo mandolinų ir kanklių orkestrėlius bei
koncertus”, rašė Aistis. Jo mostai buvo platūs ir dideli: jis nešiojosi mintį
atkurti Vilniaus universitetą, jis suorganizavo jaunųjų rašytojų kuopelę
ir su draugais išleido literatūros almanachą “Sniegams tirpstant”. Šis
grynai lietuviškos aplinkos ir veiklos laikotarpis, įkvėpė jo “Eilėraščių”
rinkinį.
Po karo, nuo 1920 iki 1923 metų Binkis su pertraukom klausė Berlyno
universitete literatūros ir filosofijos paskaitų, bet jo paties žodžiais ta
riant, jis nebaigė nei vienos mokyklos ir neįsigijo nei vieno laipsnio. Ta
čiau šis užsienyje gyventas laiko tarpas pakeitė iš pagrindų jo poezijos te
matiką ir formą. Iš Berlyno jis parsivežė vėjišką nuotaiką ir Majekovskio
įtakotą futuristinį, ekspresionistinį poezijos supratimą. Čia Binkis, entu
ziazmo pagautas, įsteigė ekspresionistinį, futuristinį “Keturių vėjų” lite
ratūros sąjūdį, kuris įnešė naujumo lietuvių poezijon, bet kurio pagrindinė
vertė gal buvo tame, kad savo reakcionieriškumu ir kritika senosioms poe
zijos formoms sukėlė tuometiniuose literatūros sluoksniuose daug kontro
versijos ir triukšmo, tuo išjudindamas gal kiek konservatyvų tuometinį
mūsų literatūrinį pasaulį. To laikotarpio įtakoje gimė ir Binkio “100 pa
vasarių”, jo antra ir savo forma ir turiniu priešinga pirmajai poezijos
knyga.
Vėlesniu laiku Binkis jau vertėsi kitokio žanro kūryba — parašė porą
dramų, periodinėje spaudoje spausdino feljetonus, kūrė vaikų literatūrą,
taip pat išleido keletą monografijų ir suredagavo poezijos antologijas. Ly
rikos vėliau Binkis nekūrė. Tačiau apie pastarąjį laikotarpį šio rašinio rė
muose nebus užsiminta; į Binkį tebus pažvelgta tik kaip į poetą, neliečiant
jo nei kaip gal vieno iš geriausių lietuvių satyrinių feljetonistų, nei kaip
dramaturgo.
O visgi ir nedaug sukūręs poezijos, vos du negausius rinkinius, tačiau
ir tuose rinkiniuose pajėgė duoti stipriau, taikliau ir įžvalgiau, negu kiti
išleidę kur kas daugiau. Jo poezija, kaip jau buvo minėta, tuo laiku turėjo
ryškiausią įtaką jaunesniems poetams, nes ji buvo originali, drąsi, jau
natviška.
Jis “Eilėraščių” rinkinyje, vėl cituojant Aistį, “liaudies kūrybos ele
mentus ir dvasią pakėlė į nepasiekiamas aukštumas”. Šio rinkinio eilėraš
čiai pasižymi dideliu lyriškumu, švelnumu, išsireiškimo subtilumu ir mu
zikalumu. Tematika yra paprasta: gamta, poetas ir jo santykis su ja, poe
to pakylus optimizmas ir jo kančia, ir ypač lyriškai pavaizduotų liaudies
motyvais pagrįstų keletas lyg trumpučių poemėlių, kur ypatingai subti
liai įžvelgiama į mergaitės pasaulį.
Poetas parodo gamtą nuostabią ir paprastą:
Debesėliai šilkaspamiai
Saulės blizgančioj šviesoje,
Lyg ant mariu baltos burės
Dangaus krištole plaukioja.
(Šilkaspamiai deb esėliai)
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arba:
Ant kalno tulpės
Pakalnėj jievos,
Miške žibutės
Šilkinės žydi.
Po lygius laukus
Po slėnius pievas
Žiedai marguoja
Plačiai pasklidę
(Žalumo banga)

Binkio gamta pasižymi nepaprastu lengvumu ir trapumu. Čia debe
sėliai “šilkas apkedenti”, “žolelę glosto vasarių vėjas”, obelų žiedai krinta
“plaštakėmis baltomis”, o sniegas — “žiedas prieblandos”, “vakaro spar
nai”, ir “tirpstantys sapnai”.
Yra ir tipiškų romantizmo laikotarpio eilių, pavyzdžiui, gamta padeda
žmogui džiaugtis:
Aš skrajoju linksma po beržynus
Drauge su sparnuočių, pulkais,
Aš vainikais visa apsigynus,
Apsisiautus auksiniais plaukais.

(Aš skrajoji*,)

Arba vėl, liaudies dainų simbolikoje (pavyzdžiui, “Ko liūdi berželi?”)
gamta liūdi:
Ko čia taip ilgu, ko čia taip liūdna? —
Pageltę lapai tyliai šnabždėjo.
Nustebęs miškas paklausė vėjo:
Ko čia taip ilgu, ko čia taip liūdna.
(Ko čia taip ilgu)

Tačiau, gal patys įstabiausi jo gamtos eilėraščiai tai septynetas trio
letų, pavadintų “utomis”. Kiekviename iš jų poetas su įstabiu muzikalumu
pavaizduoja gėles. Čia jis piešia tulpę, obelų žiedus, vandens leliją, ži
buokles, rūtą, aguonėles ir rugiagėles. Pastarąją jis taip apibūdina:
Vien tik mėlyna akyse
Žemėj, ore ir danguj
Daugiau nieko nebmatysi —
Vien tik mėlyna akyse.
Užsimerksi, pamąstysi,
Nusijuoksi... O paskui —
Vien tik mėlyna akyse,
Žemėj, ore ir danguj.

Čia sukuriamas toks stipriai akinantis vizualinis ir muzikalinis efek
tas, kad žodžių mintis pasidaro ne tik nesvarbi, bet ir nereikalinga. Prieš
akis, tiesiog prieš mūsų valią pražysta eilėraščio aprašytoji rugiagėlė, to
kia stipri yra sugestijos jėga. Tai tobula medžiaga dainai. (Iš jų ir buvo
vėliau sukurta dainos).
Binkis taip pat nuostabiu liaudišku subtilumu pavaizduoja mergaitę,
jos ryšį su gamta, su gėlėmis, jos švelnų koketiškumą ir visą tą šviesų,
nesudėtingai trapų jos dvasinį pasaulį. Jo “Gėlės iš šieno” yra savo rūšies
klasikas, kur liaudies motyvais bet didžiu švelnumu išreikšta mergaitės
meilė. Panašaus pobūdžio yra ir “Dukružėlė”, kuriai gera buvo būti pas
močiutę iki bernužėlio nepažinojo. Šios eilės taip pat lyg savaime dainuojasi. Panašaus švelnumo, bet jau komplikuotesniais jausmais skamba
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“Persiskyrimo daina”. Šios eilėraščio pradžia gal ir pailiustruoja didelį
minties grakštumą ir muzikalumą šios rūšies eilėse:
Apsisiautus šilkaryšizi
Tu išeidama tarei: —
Lauki, mielas, gal sugrįšiu...
Ir pamąsčius valandėle,
Nzzsiskynei baltą gėlę —
Tą, dailiausią iš visą...

Eilėraštyje “Gyviesiems” iškyla jau Binkio ir olimpiška dvasia, kuri
ypač išryškėja jo vėlesnėje poezijoje. Čia jis jaunatviškai drąsus:
Mūsą žaizdos kaskart naujos
Mūsą dainos kaskart kitos
Širdį gelia
Dvasią kelia
Tulpės krauju nudažytos
Puošia mūsą klaiką kelią.

Šis pastarasis eilėraštis tai lyg laidas tarp jo pirmykštės lyrikos ir
antrojo rinkinio dinamikos.
Su “100 Pavasarių” Binkis jau ateina vėju įsisiautęs. Su tiesiog gim
nazistišku šaunumu jis atveria savo poetišką polėkį:
Galvon suaugę baras profesoriai,
Kad vietoms gabus, bet nerimtas.
O man — kur pažiūriu — visur pavasariai,
Kiekvienoj kišenėj pavasarią šimtas.
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Iš tikro, nors šis eilėraščių rinkinys ir pretenduoja atstovaująs futu
ristines tendencijas, tačiau jis “išsisaugojo kraštutinumų ir beveik išvengė
manieros” vėl parafrazuojant Aistį. Net toks konservatorius kaip Adomas
Jakštas yra jam nuolankus: “Net ir panorėjęs parašyti dekadentiškai, jis
kartais užsimiršta ir duoda dalykų visai įmanomų.” Iš tikro čia randama
dviejų tendencijų eilėraščių: vieni panašūs į jau anksčiau minėtąjį, ne
tiek futuristiniai kiek trykšta energija ir jaunyste, ir kiti jau daugiau eks
perimentiniai — išreiškią miestietišką tematiką, manieringą stilių, laisvą
eilėdarą.
Gal pats populiariausias rinkinio eilėraštis yra “Vėjavaikis”, kuris yra
tiesiog organiškai sutapatinamas su pačiu Binkių, gal dėl to, kad ir pats
Binkis mėgo save vadintis tuo vardu. O čia yra išreikšti visi jo nežaboti
norai, troškimai, ta absoliuti laisvė, tas amžinas poeto noras būti kaip vė
ju — tolimam, laisvam, išdidžiam. Jis čia tikras J. Aisčio “Papilio Aras”.
Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu lenktyniais.
Gulbės — kelią!
Gervės — kelią!
Debesų keliu didžiuoju
Aš važiuoju.

Ir bendrai šiame rinkinyje Binkis dažnai mini vėją. Tai jau neabe
jotinas indentifikavimas su juo. Be jau minėto eilėraščio rasime trijų da
lių jau daug radikalesnes eiles, pavadintas “Vėjavaikiškas vėjas”, kuris
tiesiog siaustė siaučia.
Vėjas atpmcnkščia iš Baltijos
Siausdamas, siausdamas,
šiaušdamas, lauždamas,
Raudamas, nešdamas,
Vejamas, gaudomas...

Trečiame eilėraštyje apie vėją poetas jau griebiasi manierizmo. “Va
saryje vėjuje” jam miškas “sumišę melsvos akvarelės”, “piramidės, prizmos”, o galop skaitytoją nustebina klausymu? “Ar miškas čia, ar futuriz
mas?”
Šiame rinkinyje Binkis jau tampa radikalus ir šiepiąs senas formas
ar konformizmu prisisunkusią minią. “Pranaše” jis juokiasi:
Susirinko skersgatvių tipai
Ir mano:
Beždžionę parodys.
Mano, kad bus katarinka”

O save jis pristato kaip nesuprastą poetą:
O aš atkeliavęs iš lauko
Nešioju ateinančių šimtmečių paštą...
Iš kiemo į kiemą kaip amžinas žydas.

Kitame eilėraštyje vėl jis šiepia visą naują poeziją:
Kam nenubodo su mūzoms laižytis,
Teverda tas lyriką.
O mums pasaulis daiktais pražydęs
Širdyse mirga.
(Išsirikiavo senatvė)
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Binkis taip pat ateina su įmantria miesto tematika. Pašaipiai, bet ne
įtikėtinai įžvalgiai jis piešia “Vokiškąjį pavasarį”:
Berlynas aukštyn kojom drypso,
O mėnuo senas idijotas,
Elektros viela pažabotas,
Šypso.
Žvėryne miega krokodilai,
Liūtai, beždžionės ir gyvatės.
Šalia žvėryno savo viloj
Jau rengias gult aristokratės:
Juk metas jau — nakties antra.

Čia Binkyje jau nėra nei lyriškumo nei romantizmo dvasios, net nei
tokios kaip “Vėjavaikyje”. Mėnuo jam paliko tik senu idijotu, aristokra
tes aprašo jis lygiagrečiai su žvėryno gyventojais. Binkis čia juokiasi iš
visko. Romantiką ir švelnumą jis paliko kaime, o miestietiškas Binkis li
ko ironišku.
Šioje poezijoje jau dažni svetimieji žodžiai ir vietovės:
Salem Aleikum!
Jaunieji, į gatvę,
Į laisvę alėją.
Mes frontą plakatais mtklokim,
O po plakatu krūtinėj
Kad kraujas plaktą.
(Salem Aleikum)

“Botanikoje” jis aplanko beveik visas egzotiškas šalis
Stebiuos, kad pakvipo Japonija.

arba vėl
O čia vėl Gogeno paveikslą gražuolės
Turbūt iš Tahiti.

“C 40 laipsnių” pilna manieringų žodžių:
Prasidėjo kinematografas

arba
Žmogui taip daug vidujinės potencijos —
Kad noris greičiau tik su savo giltine baigti konvencijos.

Tačiau net ir tose eilėse, Binkis meistriškai valdo žodį, net ir bereikš
miais garsais pasiekiąs didelių efektų. Pavyzdžiui, tokiame “Poetų mar
še” jis varžosi garsais su lakštingala:
Įsakyti lakštingaloms truputį nutilti!
Ir kas joms galvon tokius niekus ir inkalė —
Be atvangos skardint per naktį patiltę.
Mes mokame tūkstantį kartą gražiau už lakštingalą.
Sninga lyja
Sninga lyja
Ei vija kanapija
Medžiai žydžia
Mūs šalyje
Mūs šalyje
Lyja graudžia
Medžiai gaudžia
Kai palyja
Ei vija kanapija
Mūs šalyje.
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Ekstrovertiškas, ekspresyvus, visai kaip gyvenime, paliko Binkis ir
savo poezijoje. Lietuviškos veiklos laikotarpyje — jis subtiliai liaudiškas
ir lyriškas; paragavęs užsienio ir susipažinęs su naujomis srovėmis jis nu
sisuka į kitą kraštutinumą — į miesto ir miesčionijos temas. Bet ir viena
me ir kitame laikotarpyje jis išlaiko tą pačią pakilios nuotaikos įtampą,
be egzistenciją kankinančių problemų ar liūdesio. Čia ir glūdi jo origina
lumas. O formoje jis parodė naujus kelius — jis atrado poezijoje muziką,
iškėlė liaudies dainų formos subtilumą, išspaudė iš kiekvieno aplinkos
reginio tyrą, beveik tobulą grožį. O kas dar svarbiau, jis nebijojo bandyti
ir eksperimentuoti. Jam žodžiai buvo klusnūs įrankiai išgauti kokius tik
panorėdavo efektus. Jis vykusiai ir talentingai pademonstravo žodžių
lankstumą poezijoje. Šioje srityje jis net ir iki dabar palieka beveik ne
pasiektas.
Žvelgiant dabar į Binkį iš perspektyvos beveik su pavydu tenka jam
prileisti vieną palankią likimo sąlygą, kuri gal kiek paaiškina jo kūrybą
(o juk kūrėjas, o ypač su poeto jautrumu, negali nebūti įtakotas laiko įvy
kių). Jis kūrė su pradedančia kilti Nepriklausoma Lietuva ir jos poezi
ja ir, aišku, tos pradžios entuziazmu. Jis atėjo per vėlai sielotis atgimimo
pranašystėmis, mirė per anksti būti persunktam praradimo, kuris galop
nudažė vėlesnių laikų mūsų poetų kūrybą. Gal dėl to jis ir pajėgė iki mir
ties išlikti taip optimistiškai šaunus.
BIBLIOGRAFIJA
1. K. Binkis, Lyrika, red. J. Aistis, 1952 m., Terra.
2. J. Aistis, Apie laiką ir žmones, Terra.

New
Y orka
skyriams
Korp! Vytis valdyba, iš
kairės:
E. Remėza —

pirm., K. Nemickas, V.
Kleiza ir R. Legeckis.
G. Peniko nuotr.

15

15

JAUNESNIOJI KARTA MUSŲ KRAŠTO
LAISVĖS KOVOJE
ROMAS KEZYS

Kiekviename laisvame krašte bet kokie tautiniai-valstybiniai intere
sai yra vairuojami įvairių institucijų, kurias sudaro tam tikra politinė par
tija ar partijų junginiai. Šios partijos deda visas pastangas savo eiles nuo
latos papildyti jaunais žmonėmis, idant jie, atėjus laikui, būtų pribrendę
savarankiškam valstybinių reikalų tvarkymui. Toks kelias yra natūralus
ir prasmingas, nes jis užtikrina darbo tęstinumą, ir apsaugoja nuo tuštu
mos, kuri atsirastų, jei jaunesniajai kartai nebūtų sudarytos sąlygos įsi
jungti į politinį darbą.
Kokia gi padėtis yra lietuviškoj išeivijoj, ir ypatingai čia, Amerikoj?
Kai nepriklausomoje valstybėje jaunieji yra traukiami ir stumiami į po
litinio aparato viršūnes, tai mūsų išeivijoje jauniems veikėjams politinius
sprendimus formuojančiose sferose durys yra aklinai užtrenktos. Mūsų
veiksnių garbingiems vadams, atrodo, yra visai nepakeliui įvesti į Lietu
vos laisvinimo darbą kokių radikalių, prasmingų pakeitimų, įtraukti jau
nų jėgų ar daugiau modernios galvosenos. Čia ir yra didžiausia mūsų
išeivijos politinio veikimo tragedija. Dėl to ir juntama stagnacija, surambėjimas, jaunimo nesiinteresavimas ir naujų, šviežių idėjų stoka mūsų
politiniame veikime. Dėl šios priežasties retkarčiais jau pradeda rodytis
kur nors periferijose reikšmingesni politinės akcijos darbai (pvz., Kuchel-Libscomb komitetas) apie kuriuos mūsų politiniai centrai tik po
įvykio iš spaudos sužino, bet kurie faktinai yra politinių centrų kompe
tencijoj. Tokios privačios iniciatyvos rezultate kyla nepasitenkinimai, ki
virčai ir mūsų taip negausių jėgų skaldymas. Ir visa tai dėl to, kad yra
vengiama įtraukti jaunų pajėgių žmonių į mūsų politinių junginių vado
vaujamus postus.
Jaunimas, tiesa, yra kviečiamas jungtis į politines partijas (išskyrus,
berods, tik vieną partiją). Bet jaunimas vengia į jas stoti, nes nemato jose
savo siekių patenkinimo. Jaunimas į išeivijos politines partijas žiūri kaip
į institucijas, kur pirmoj eilėj seni draugai sueina papolitikuoti arba kur
yra suvedamos senos sąskaitos, bet ne kur efektingai dirbamas Lietuvos
laisvinimo darbas. Toks politinių partijų kelias yra svetimas šių dienų
jaunesniajai kartai. Gi reikia prisiminti, kad, norint, pvz., VLIKe ar ALTe
dirbti, yra būtina priklausyti tam tikroms partijoms. Tokiu būdu ir atsi
randam akligatvyj, nes jaunimas, nestodamas į partijas, užsikerta sau
kelią darbuotis mūsų laisvinimo institucijose.
Paskutiniu laiku mūsų laisvinimo veiksniai susirūpino savo prieaugliu
ir pradėjo aktyviai kviesti glaustis prie jų. Tačiau yra pabrėžiama, kad
šie jaunieji turės patariamąsias ar panašias pareigas, kur nebus reikalo
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nei galimybės daryti bet kokius sprendimus Lietuvos laisvės reikalais.
Tarsi išeivijoj politinius-visuomeninius mokslus baigę daktarai ar ma
gistrai neturėtų pakankamai supratimo šių dienų politiniais klausimais.
Taip nėra. Mano nuomone kai kurie mūsų jaunieji politikai yra pilnai pri
brendę Lietuvos laisvės kovai ir turėtų būti skubiai į ją įjungti. Šie jau
nieji politikai, laiku neįvesti į aktyvų darbą Lietuvos laisvinimo kovoje,
susiranda kitas veiklos sritis, ir tokiu būdu jų talentas šiuo gyvybiniu
mūsų tautai reikalu pasilieka neišnaudotas.
Kas gi daryti, idant šią nepageidautiną padėtį bent dalinai pataisyti?
Neatrodo, kad artimoj ateity jaunesnioji karta gautų balsą dalyvauti
lietuviško politinio judėjimo sprendimuose. Taip pat atrodo, kad ši karta
nepasitenkins būdama tik nereikšmingais talkininkais šioje gyvybinėje
kovoje. Gi iš kitos pusės būtų nusikaltimas nieko nedaryti, tai yra palik
ti status quo, ir sulaukti tokio momento, kada mūsų dabartiniai vadai tu
rės pasitraukti ir nebus kam jų vietas perimti. Šių faktų akivaizdoje aš
manyčiau, kad būtų reikalinga įsteigti jaunosios ir vidurinės kartos or
ganizaciją ir pavienių asmenų junginį su tikslu atlikti specifinius poli
tinius uždavinius. Manau, kad tokiam junginiui organizuoti galėtų susi
daryti bet kuriam mieste iniciatorių grupelė, kuri, apsvarsčiusi šią prob
lemą, galėtų kreiptis į išeivijos akademines organizacijas ir jaunesnės
kartos visuomenininkus su maždaug tokiu pareiškimu:
'‘Rūpestis Lietuvos laisvės reikalais yra visame pasaulyje išblaškytų
lietuvių pirminė pareiga. Skirtumai išsilavinime, amžiuje, ideologinėse pa
žiūrose, profesijoj neatleidžia nei vieno nuo šios pareigos.
LIETUVOS
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Mes jaučiame, kad dabartinė jaunesnioji ir vidurinioji karta (trisde
šimtmečiai ir jaunesni) iki šiol neatidavė jiems deramo įnašo Lietuvos
laisvės kovoje. Tokia nepageidautina padėtis susidarė ne vien dėl jų pa
čių kaltės. Už tai dalį atsakomybės turi prisiimti ir išeivijos įsisenėjimas
politinio-visuomeninio darbo rutinoje.
Nebandydami ką nors kaltinti dėl šios nedžiuginančios padėties, mes
jaučiame pareigą apeliuoti į jaunesniąją kartą su šūkiu “Kelkime!” Kel
kime iš abuojumo, sustingimo, susiskaldymo, nesirūpinimo mūsų tauti
niais interesais. Sujungtomis jėgomis galėtume atlikti daug darbų, ku
rie mūsų kartą istorijai neleistų “nurašyti į nuostolius”, bet kurie šviestų
kaip sektini pavyzdžiai po mūsų ateinančioms kartoms.
Mūsų darbai, atlikti jungtinėmis jėgomis, būtų ne tik efektingesni
už pavienių asmenų ar organizacijų pastangas, bet jie taip pat jungtų mū
sų visuomenę ir gal būt ateityje sudarytų pagrindą vieningam lietuvių
frontui kovoje prieš pavergėją.
Norime pabrėžti, kad mūsų pastangos Lietuvos laisvės kovoje ne
bandys bet kokioj formoj konkuruoti su tomis institucijomis, kurios šio
je srityje jau eilę metų dirba. Priešingai. Mes remsime visus prasmingus
žygius Lietuvos laisvės kovoje.
Mūsų veikla artimoj ateity ribotųsi tokiais darbais, kurie mūsų supra
timu yra labai svarbūs, bet kurie iki šiolei dėl įvairių priežasčių nebuvo
atlikti. Štai keletas pavyzdžių:
1. Skatinti ir visokeriopai remti susitikimus tarp lietuvių ir užsienie
čių studentų su paskaitomis, diskusijomis ir Lietuvos bylos tinkamu pri
statymu. Ypatingai akcentuoti susitikimus su tais, kurie neseniai atsikratė
kolonializmo jungo ir todėl galėtų lengviau užjausti mūsų pavergto kraš
to padėtį. (Šiuo atžvilgiu gražų pavyzdį yra parodęs Liet. Stud. S-gos
New Yorko skyrius.)
2. Dėti žygių, kad Liet. Stud. S-ga taptų akredituotu Tarptautinės
Studentų Konferencijos nariu, ir kad šioj pasaulinio mąsto organizacijoj
būtų priimta bent viena rezoliucija Lietuvos laisvės reikalu. Tokia rezo
liucija galėtų nesunkiai nuskambėti po visą pasaulį, ir ji būtų didelis gink
las visiems dėl Lietuvos laisvės dirbantiems asmenims ir organizacijoms.
3. Surinkti kuo didžiausią skaičių universitetų prezidentų parašų po
rezoliucija, kuri reikalautų akademinės laisvės Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. Tokia rezoliucija galėtų būti adresuota JAV Prezidentui ar JT
Generaliniam Sekretoriui. Tokios rezoliucijos garsas galėtų siekti ne tik
pasaulinės politikos centrą, bet ir tolimąsias periferijas.
4. Jei 2 ir 3 pasiūlymai būtų efektingai įgyvendinti, ta proga nupirkti
JAV leidžiamo ir plačiai skaitomo laikraščio (pvz., The New York Time)
puslapį, kur būtų tinkamoj formoj išdėstyta Lietuvos laisvės byla.
5. Atitinkama proga suorganizuoti vizitus JT delegacijoms su tikslu
gyvu žodžiu pristatyti Lietuvos laisvės bylą. Ypatingas dėmesys būtų
kreiptinas į paskutiniu metu kolonializmo nusikračiusias valstybių dele
gacijas.
6. Iškilus tarptautiniams įvykiams, kurie vienaip ar kitaip liestų pa
vergtąsias tautas, organizuoti mūsų visuomenėj atitinkamą reakciją, pvz.,
laiškų rašymas (sektinas Lietuvos Vyčių pavyzdys), demonstracijos ir pan.
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7. Bendrai kovai prieš komunizmą burtis su kitų pavergtųjų tautų or
ganizacijomis, kurios atitiktų mūsų tikslus ir pobūdį.”
Su tokiu atsišaukimu ir tokiais pasiūlymais būtų galima kreiptis j
jaunesniąją lietuvių kartą išeivijoje. Jeigu atsirastų kurioj nors koloni
joj grupelė žmonių, kurie energingai imtųsi šio darbo iniciatyvos, sura
šytų tokį atsišaukimą, išsiųstų jį visoms atitinkamoms organizacijoms (ku
rių būtų ar ne šešios), ir jeigu iš tų organizacijų būtų visuotinis pritari
mas šiam darbui, tada aš esu įsitikinęs, kad didelė jėga būtų įjungta į Lie
tuvos laisvinimo kovą. Jėga, kuri ikį šiolei dėl neapsižiūrėjimo ar dėl per
siauro žvilgsnio buvo ignoruojama, ir todėl visai neišnaudota.
Nei vienas lietuvis neturėtų būti pasyvus Lietuvos laisvės kovoje. Vi
siems yra darbų. Tik mokėkime jais tinkamai pasidalinti. O dalintis tais
darbais mes turime, nes to reikalauja mūsų pavergtosios tėvynės švieses
nio rytojaus troškimas.

„Abstrakcija”, aliejus — dail. D. Meilutės-Gruodienės.
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PENKIOS MINTYS NEVAINIKUOTOM TEMOM
Brolis Liūtas

Darbas — ne laikas,
pamirštas nepabėgs,
atidėtas neprapuls.

Šios minties vedamas prisiminiau keletą seniai svarstytų minčių, ku
rios iki šiai dienai laukia talkos. Skaičiais ir kūnais išaugęs ASS šiandien,
atrodo, pajėgtų ne tik prisiminti praeities užsimojimus, bet galėtų daugeli
prasmingų minčių įkūnyti. Dalindamasis prisiminimais to tik ir trokštu.
I

Bėga metai kaip vanduo. Regis, tik vakar Čikagoje brendo “Mūsų
Vytis”, kūrėsi Dr. Vydūno Vardo Fondas, buvo rašoma “Akademinė Skautija”, įvairios valdžios Čikagoje rikiavosi. O kiek sumanymų, kiek minčių
skaitlinga ir produktinga Čikagos ASD ir Korp! “Vytis” turėjo! Žmonių
ir laiko stoka tik toli lenkė minčių gausumą.
Viena šių neužmirštamų minčių buvo paruošti kilnojamą lietuvių
tautos didybės ir kančių kelio parodą svetimtaučiams. Jei anuomet stu
dentams, vos po kelis universitetuose esantiems, buvo svarbu turėti re
prezentacinio lygio medžiagą pasirodymams, šiandien tokia paroda lygiai
reikalinga.
Beje, prisimintina, kad pati kilnojamos parodos mintis užsimezgė net
ne mūsų šeimos eilėse, bet Lietuvių Universiteto Klube (LUC, Čikaga).
Pastarasis net ir tautodailės eksponatų gerokai buvo surinkęs, bet, kaip
ir ASS, nepajėgė minties išvystyti iki baigmės.
Iki šiai dienai lietuvių studentų pasirodymai universitetuose yra,
švelniai tariant, kuklūs, greitomis suruošiami, dažniausiai be pakanka
mos medžiagos, be reikalingos literatūros ir eksponatų. Gal dabar, mūsų
gretoms padidėjus, tie patys kilnojamos parodos planai galėtų būti vėl
atgaivinti?

II
Ne vien reprezentacijos rūpesčiais anuomet Čikagos akademikai gy
veno. Tarsi apie tą patį laiką Korp! “Vytis” valdybai parūpo šeimyniniai
reikalai. Nesgi, svetimoje šalyje eilėms augant, tradiciniai reikalavimai
j un j orams, o ir kai kuriems senjorams, pasirodė pernelyg sunkūs. At
seit, jau 1953 metais nelietuviškos aplinkos ir mokyklos įtakos buvo pa
stebėtos Korp! “Vytis” gretose. Išvadoje buvo paruošta (ir priimta) nau
ja junjorų programa. Spragoms užsklęsti net užsimota ieškoti visa išma
nančių filisterių talkos, programos reikalaujamų žinių konspektui su
redaguoti.
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Šis užsimojimas iki šiai dienai protokolų knygose istorikų dėmesio
tebelaukia. Dešimčiai metų prabėgus, reikalavimai junjorams, regis, su
švelnėjo, tačiau medžiagos klausimai tebėra neišspręsti Tiesa, turime
‘'Akademinę Skautiją” (Čikaga, 1954) ir kalbame apie antrą papildytą
jos laidą. Gal tiksliau būtų kalbėti ne apie “Akademinės Skautijos” pa
pildymą, bet apie jos tęsinį. Tarčiau, kad mums ne tiek turėtų rūpėti is
torijos rašymas, kiek ateities gretų stiprinimas. Juk neprailgs laikas kuo
met konspektui ruošti talkos nebus kur ieškoti!
Junjorų programos konspektas — ne vien junjorams. Nekartojamos
žinios grimsta užmirštin. Gyvenimo rūpesčių išblaškyti filisteriai tolsta
nuo šeimos. Talka konspektą ruošiant bent jų dalį sugrąžins. Tad tęsėkime,
ką sprendėm. “Akademinės Skautijos” antra dalis — programos konspek
tas — kad ir sunkiau įkandamas nei istorija, tebelaukia.

III

Mokomės naujų (ir senų) dainų. Antai, Los Angeles ASS skyrius ne
perseniausiai prisiminė nebegalįs rasti ASS himno žodžių! Ir Gaudeamus
ne visur ir nevisuomet nuskamba taip kaip turėtų... Čia, vėl, muzikas Br.
Budriūnas (Los Angeles) maloniai sukūrė naują jubiliejinę gaidą fil. A.
Dundzilos poezijai palydėti .Kaip ją išmoksim, kai bendravimas dideliais
pasaulio nuotoliais apsunkintas? Tų pačių pasenusių dainorėlių nebeliko
— naujų nėra. Apie gaidas nė užsiminti netenka.
Technikos ir amerikoniškos prabangos amžiuje tokie klausimai net
stebina. Pasvarstykime: reikia dainorėlio, reikia gaidų, reikia priemonės
dainoms tarp skyrių dalintis. Sprendimas nesunkus: “Mūsų Vyties” re
daktoriai parūpina medžiagą ir atspaudžia bent po dainą (prašau, su gai
domis) kiekviename numeryje. O gal net ir visą laidą pradžioje tam pa
aukoja. Dainų atspaudos (ar perspausdinimai) beregint susikaups į gero
dydžio dainorėlį. Balsingesniam būreliui atsiradus (gal valdybos pasi
žvalgytų?), pamėgintina taip pat paruošti kelias mokamąsias garsines
juostas, kurios praverstų atitolusiuose skyriuose ar jaunesniems nariams.
Magnetofoną skyriai gebėtų patys surasti.
IV
Įdomu būtų palyginti šiandieninį ASS narių pasiskirstymą profesijo
mis su ankstyvesniais metais. Jei Lietuvoje Korp! “Vytis” ir SSD vyravo
humanitarai, teisininkai, ekonomistai, tai šiandien mūsų gretose turbūt
pirmauja griežtųjų mokslų atstovai, inžinieriai, matematikai, fizikai... Na
rių profesinis pasiruošmas be abejonės nepaliks savitai nenuspalvinęs pa
ties ASS.
Iš kitos pusės, ASS įtaka savo narių pasaulėžiūros ir akiračio plėtimo
plotmėje turėtų būt irgi jaučiama. Statistiką paliekant valdyboms, pra
verstų mums savo tarpe pasvarstyti ar-ASS nėra mums, nariams, skolin
gas šioje srityje.
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v
Užsiminiau apie inžinierius, akademikus, elektrikus. Atsiminiau r ad i o, bevielius ryšius, telefoną ir aliarmus. Tai ilgokai nešiota, bet rodos
dar viešai neiškelta mintis.
Korp! “Vytis” eilėse yra daug elektros-elektronijos (kitaip tariant —
silpnųjų srovių) srities atstovų. Ar nėra pribrendęs laikas pamėginti skau
tų radio mėgėjų šaką? Vadovai tarsi kvietimo laukia. Programą nebūtų
sunku išvystyti. Priemones, malonių inžinierių darbdavių pagelba, gali
ma būtų gan pigiai įsigyti. Šiame technikos pažangos amžiuje elektronijos ar radio skautų šakos vystymas yra ne vien patrauklus, bet ir naudin
gas jų specialybės pasirinkime.
Pačiai pradžiai tebūnie leista pasisakyti tik keliomis pritaikymo ga
limybėmis: sueigose — radio modeliai, telegrafas, riboto pajėgumo
radio siųstuvų statymas, radio kontrolė modeliams; stovyklose —ryšiai, garsiakalbių įrengimas, telefonas, šviesimai signalai, stovyklos ra
jono apsaugos įrengimai; rajone ar vietininkijoje — mėgėjiško radio tink
lo sukūrimas ryšiams palaikyti; galop, pramogoms — garsinių juostų
paruošimas sueigų programoms įvairinti, skyrių bendravimui pagilinti,
bendvakarių muzika ir t. t.
Menu, kad gera pradžia turi būti kukli — vieno ar dviejų būrelių
šiai šakai pradėti užtektų. Ar ASS ryšis tokį įnašą skautiškai šeimai duoti?

Šis straipsnis ir kiti tilpę praėjusiam numeryje po antgalve „ASS Perspekty
voje” turi tikslą mesti žvilgsny į dabartini ASS,veidą. Būtą įdomu išgirsti kitą narią mintis tuose rašiniuose liestais klausimais. Kviečiam — parašykit! RED.

„Ir išėjo baisus smakas...”
G. Peniko nuotrauka
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E(JDMSITk til
Saulius Grėbliūnas

LITUANUS — žurnalo vardas ta
riamas su pasididžiavimu; juk tai yra
mūsų reprezentacinis leidinys anglų
kalba. Jis yra vjenintelis, kuris tokia
me lygyje bei formoje eina per ang
liškai kalbantį pasaulį, kalbėdamas
apie Lietuvą, lietuvius ir visą, kas
lietuviška. Turinys aiškiai rodo žur
nalo paskirtį. Uždaviniai yra kelti ko
munistų pavergtosios Lietuvos var.gus, gvildenti jos išsilaisvinimo prob
lemas, supažindinti su lietuvių tau
tos kultūrinėmis savybėmis ir teikti
bendras informacijas iš lietuvių tau
tos gyvenimo.
Taigi, visi pasyviai didžiuojamės
šiuo žurnalu, bet ar pagalvojame kiek
jo leidimas kainuoja ne tik pinigais,
bet ir darbu. Jo leidimas kasmet pa
reikalauja 10,000 dol. Kadangi už
žurnalą prenumerata tegaunama iš
mažo skaitytojų skaičiaus, o daugelis
tūkstančių egzempliorių siuntinėja
ma nemokamai beveik visoms laisvo
jo pasaulio universitetų bibliotekoms,
politikams, kultūrininkams ir perio
dinių leidinių redaktoriams, tai aiš
ku, kad be aukų jokiu būdu negalima
apseiti. Tai turint galvoje, kasmet
yra pravedami žurnalui paremti va
jai.
Čikagoje oficialus vajaus laikas
prabėgo, bet tai nereiškia, kad mes
galime nusiplauti rankas ir pamiršti

šį svarbų reikalą. Atidarykime širdis,
išverskim kišenes ir pasiųskime auką
LITUANUS
916 Willoughby Ave.
Brooklyn 21, N.Y.,
šiuo parodydami savo sutikimą, kad
LITUANUS reikalingas ir kad jam
yra parama.

Sekmadienį, kovo mėn. 3 d. teko
lankytis Kaziuko Mugėje. Jaunimo
Centras buvo pilnai okupuotas: virtu
vėje — darbymetis, klasėse — kavi
nės, restoranai, didžiojoje salėje —
mugė. Visur skubą skautai, skautės,
paukštytės, vilkiukai, na ir, žinoma,
skautininkai. Žmonių didžiausia mi
nia, prie stalų prisigrūsti beveik ne
įmanoma.
Toks buvo vaizdas tradicija beveik
tapusiame didžiausiame ir populia
riausiame skautų pasirodyme. Kas
met Mugės populiarumas didėja. Tą
įvertindami, skautai pasirodo su vis
aukštesnės kokybės ir meniškumo
darbais.
Šių metų mugės lentynose matėsi
tikrai puikių dažytų lėkščių, siuvinių,
keramikos ir gerai padarytų kryžių
ir koplytstulpių, ypač pas kernavietes.
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Kaziuko Mugės tikroji vertė nėra
finansinė, įgalinanti kuone visiems
metams tuntų veiklą. Žymiai vertin
giau yra pasiruošimo metas, duodąs
mėnesiams užsiėmimo, suvedąs skau
tus, vadovus ir tėvus į bendrą dar
bą, bendrus interesus, išmokąs jau
nuolius ir jaunuoles tautinės orna
mentikos, nagingumo, rankdarbių.

Visuomenės masinis atsilankymas
laiduoja skautų populiarumą, kaip
vieną pagrindinių organzacijų lietu
vybės išlaikymo darbe.
Visiems skautams ir vadovams tai
tebūna paskatinimas atsidėjimui ir
vieningumui, ir atpildas už gerai at
liktą darbą.
VG

SAULIUS GREBLIŪNAS

AUŠRA POŠKAITĖ
Gimė 1939 m. Marijampolėje. 1957 m.
baigė Maria High School Čikagoje.
Š. m. sausio mėn. baigė Roosevelt uni
versitetą bakalauro laipsniu medicinos
technologijoje. Savo profesijoje dabar dir
ba šv. Kryžiaus ligoninėje, Čikagoje.
Į skautų eiles įstojo 1947 m. Uchtėje,
Vokietijoje. Čikagoje įstojo į-ASD ir 1960
m. gavo t.n. spalvas.
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Gimęs Kaune, į Ameriką atvyko 1949 m.
Skautų eilėse priklauso nuo 1946 m., vė
liau turėjęs skiltininko ii’ draugininko pa
reigas.
Baigęs Čikagoje Kelly High School, 1956
m. pradėjo lankyti universitetą. Su univer
siteto pradėjimu Sauliaus veiklos lapas ne
buvo užverstas. 1957 m. davė skauto vyčio
įžodį, o 1961 m. — senjoro pasižadėjimą.
Tais pačiais metais nešė atsakingas LSS
Čikagos skyriaus ir Korp Į Vytis skyriaus
pirmininko pareigas. Korp! Vytis skyriaus
pirmininku yra ir šiuo metu.
Baigęs Roosevelt uinversitetą bakalauro
laipsniu prekybos (marketing - advertising)
srityje, dirba Carson Pirie Scott & Co. ty
rinėjimo skyriuje.
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ASS ŽIEMOS
STOVYKLOJE
WELLSTON, MICH.
1962.XII.28 — 1963.1.1

Nuotraukos:

A. P. Dailydės
J. Tamulaičio
Sekmadienį, po mišių.

ŽIEMOS STOVYKLOS PRISIMINIMAI
Sėdėjau lėktuve — nuskridau 2000 mylių; sėdėjau mašinoj — atva
žiavau 400 mylių; ir dabar vėl sėdžiu — prie kavos puoduko. Nu, bet ryt
jau greičiausiai ant sniego (nuo kalno važiuodamas) sėdėsiu, tai viskas
bus gerai! Bet palauk, nebent po kelionės eisiu tiesiai miegoti. Aišku, kad
ne — tai ir sėdžiu...
Neužilgo pradėjo rinktis daugiau stovyklautojų. Vienu laiku pradė
jau abejoti, ar tikrai pataikiau į teisingą vietą, nes daugiau veidų buvo ne
pažįstamų — ar čia tikrai akademikų stovykla, ar kas? Net gretimas sta
las pradėjo latviškai dainuoti! Bet visos abejonės tuoj pražuvo, kai Jonas
užtraukė filisterių dainą. Užtvirtinti, kad čia tikrai vyksta akademikų
stovykla, gal ir kiek vėluodamas, pro duris tyliai įspruko šios stovyklos
viršininkas Viktoras. Tuoj padarė tvarką ir dauguma išsiskirstė miegoti.
Laikrodis tarška prie ausies, neduoda daugiau miegoti. Praveriu akį,
kitą ir tik po minutės susigaudau, kur esu. Po to jau visas miegas išgaruo
ja ir skubam pusryčiauti. Prie stalo jau daug naujų veidų. Kaikuriuos
prisimenu iš pereitų metų stovyklos, kiti visai dar nematyti.
Lauke oras, kaip užsakytas. Saulė šviečia, beveik šilta, bet ir sniego
netrūksta. Po visokiausių pasirengimų ir įvairių atidėliojimų atsirandu
ant aukšto kalno. Neužilgo ir pakalnėj — šį kartą teko atsisėdus nusileisti.
Bet gerai, niekas nematė, ir 1957 m. Sumuštinio pamokytas, kavinėj aiš
kinau, kad ant kalno smarkiai pustė... Taip paragavęs sniego, mokymo pre
tekstu nutariu sugrįžti į pradedančiųjų kalnus ir sužinoti, ko slidės pa
geidauja iš mano kojų. Pamažu saulė leidžiasi ir, kai nuo medžių viršū
nių pradeda raudonu juoku juoktis, raudonais švarkais apsivilkę “kry
žiuočiai” varo visus nuo kalnų.
Vakare jau tiek stovyklautojų prisirinko, net eilutėj reikėjo vaka
rienės laukti. Pasisotinę ir šios dienos mėlynes suskaičiavę, vėl renkamės
dalyvauti šio vakaro programoje. Štai Vladas veda dainas ir po kelių dai-
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Pozuoti nėra lengva.

Ar ne romantiška?

nelių Kęstutis su Vytuku parodo mums tipingą riterį iš skirtingų istori
jos laikotarpių. Vadinasi, nors ir pas akademikus šie laužo pasirodymai
labai praeina. Vakaras baigiasi įvairiais moderniškais šokiais.
Šeštadienio rytas išaušo puikus, bet šaltas. Ant kalnų vėjas kaukia
ir padeda slidinėtojams nuo kalnų šluoti sniegą. Taip, diena šalta, nosys
ir veidai, taip pat ir nušalę kojų pirštai, šildosi kavinėj. Bet ši šiurkšti die
na turi savo ypatybių. Jei manot, kad visi tik kavinėje kojas šildo — klys
tat, nes turiu nuotraukų įrodančių, kad tokie dalykai buvo ir ant kalnų
daromi. Kitas istorinis įvykis yra matyti Vladą ant slidžių ir (įsidėmėkite)
slidinėjantį. Jei kas netikit, taip pat turiu nuotraukų įrodymui.
Vakare, tuoj po vakarienės, Korp! Vytis senjorai net antrą kartą iš
eilės renkasi posėdžiauti. Jau dabar kyla viltys, kad vistik mūsų broliai
nėra apatijos persisunkę, bet domisi korporacijos reikalais.
Vėliau po vakaro programos, ASD ir Korp! Vytis nariai renkasi į snie
go ir šaltos nakties apsuptą laužą, pakelti tris seses į ASD tikrąsias nares
ir vieną brolį į senjorus. Laužas priduoda stovyklos toną šiam susibūrimui.
Atrodo, pereitų metų nedrąsus bandymas pamažu virs žiemos stovyklos
tradicija. Tai tik parodo, kad akademikai yra užtektinai subrendę ir moka
ne vien tik linksmintis, bet kur reikia, moka ir susikaupti.
Sekmadienis. Seni stovyklų veteranai, dar tamsoj, slidžiais keliais
važiuoja — į bažnyčią. Tikras sekmadienis, net ir ant kalnų daugiau žmo
nių laksto — aišku mėlynių skaičius didėja, nes kasdien ant kalnų lieka
mažiau sniego.
Detroito skyrius (Algis su Griškeliu) šį vakarą pavedžiojo stovyk
lautojus už nosies. Atrodo nemažai pasirengimo buvo įdėta į šio vakaro
programėlę. Su visokiom geriausiom intencijom keliauju į kabiną miegot.
Bet kur tai, sąžinė nerimsta ir atsiduriu pas šeimininką Joną T. Čia tikrai
prisimenam praeitų metų stovyklas, apverkiam suvažiavimus, studijų die
nas ir, palaikydami senas tradicijas, aišku, gerai pavaišinti karštom deš
rom, išlydim Vladą į autobusų stotį. Tiesa, atrodo, kad šią naktį viešai pir
mą kartą pasirodė, “Pt. PT.. Asilų” korporacija.
Štai po labai trumpos nakties išaušta jau paskutinė 1962 metų diena,
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LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS IŠEIVIJOJE
Gražina Budrytė
Lietuvių tauta, kuri šiandien yra išblaškyta po visą pasaulį, išsilaiko
tik sava gyva tautine dvasia. Kol kas lietuviška kalba yra tikriausia prie
monė išsaugoti mūsų gražiąsias tradicijas, kultūrą ir didingą praeitį. Bet
reikia suprasti, kad šioj plačioj šalyje, kuri visus stebina savo turtu, jėga
ir pirmavimu, yra dar sunkiau išlaikyti savo tautinį chrakterį. “Be nuo
latinės kovos, be pasišventimo lietuvybės idėjai tos savo tautinės egzis
tencijos neapginsime ir pamaži ištirpsime svetimųjų jūroje”. (Dr. B. Ma
tulionis — “Gydytojas Visuomenininkas”) Bet bandykime atsakyti į
klausimą: atsižvelgdami į esamas sąlygas, ar mes dirbame konkretų visuo
meninį darbą, ar tik bandome patenkinti savo asmenines ambicijas? Vy
resnieji, atsimindami savo tikrą ar įsivaizduotą poziciją Lietuvoje, meta
si į visuomeninį darbą, norėdami išgyventi savyje ir savo draugų tarpe
atsiminimus ir praeitį. Jaunesnoji karta yra “ ‘Pasimetusi karta’, neįleidusi giliai savo šaknų nei Lietuvoje, nei Amerikoje.” (Dr. E. Kaminskas
— “Monologas apie ‘Nudžiūvusios šakos’ generaciją”) Gerai nesusipažinę
su savo tautos kultūra, negali ilgėtis gimtojo krašto. Tačiau, skaitoma mo
ralinė pareiga dalyvauti patriotiniuose parengimuose ir pergyventi tra
giškus įvykius. Vyresnieji stebi jaunimą ir peikia jų nesidomėjimą, o patys
gėrisi tik savais asmeniškais pergyvenimais, rengia minėjimus save pa
gerbti, palikdami jaunimui pačiam išspręsti savo problemas.
Mes galėtumėm pasinaudoti patyrimais tų lietuvių, kurie atvyko į
Ameriką šio šimtmečio pradžioje. Šie ateiviai taip pat atvažiavo į Ameri
ką ieškodami laisvės nuo politinių persekiojimų. Jie vyko savo valia ir
turėjo šiek tiek turto, bet nesugebėjo ištaikingai įsikurti, nes jų tarpe
buvo mažai išsilavinusių. Nežiūrint pinigo trūkumo, jie greit įsteigė savo
bažnyčias ir parapijas. Jie stengėsi išlaikyti tarp savęs tamprius ryšius.
Net dabar galim rasti tas pačias parapijas ir tuos pačius žmones, nepaju
dėjusius iš savo pirmykštės vietos, išlaikiusius kalbą ir tradicijas, atsivež
tas iš savo vargingos tėvų žemės. Bet, deja, tų pačių žmonių vaikai labai
silpnai kalba lietuviškai.
Kodėl mūsų pirmieji ateiviai sugebėjo išlaikyti lietuviškumą savo tar
pe, bet nepajėgė jo perduoti savo vaikams? Vaikai, pradėję eiti į mokyk
las, buvo išjuokiami ir pamėgdžiojami, nes jie skyrėsi nuo amerikiečių vai
kų. Mūsų ateiviai, ar negalėdami ar nesidomėdami, nepaaiškino vaikams,
kad reikia didžiuotis savo praeitim ir istorija. Vaikai pastebėję, kad nie
kaip negali atsakyti amerikiečiams, gėdinosi prisipažinti esą lietuviai
ir stengėsi kuo mažiausiai su jais bendrauti.
Antroje 20 šimtmečio pusėje vėl atsirado priežastys, davusios pagrin
dą naujai emigracijai. Naujieji tremtiniai-ateiviai turėjo bėgti iš tėvynės
su ašaromis, palikdami visą savo turtą ir net gimines. Jų atsiminimai apie

Sesė Gražina Budrytė, antrosios kartos akademike, spalvas gavo 1961 metais. Čia
pateikiamas rašinys yra jos kandidatės tema. Šiuo metu ji studijuoja Urbanoj.
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prieškarinę Lietuvą buvo gražūs ir linksmi, todėl ir jų ryšiai su tėvų že
me turėtų būti stiprūs. Tačiau, nežiūrint vargo ir pinigų stokos, naujieji
ateiviai greitai susitvarkė. Jų mokslas ir išsilavinimas pagreitino jų įsikū
rimą ir palengvino gyvenimo sąlygas. Tik atvažiavę jie sunkiai dirbo, bet
atliekamu laiku bandė atstatyti lietuvišką veiklą. Gerėjant ekonominėms
sąlygoms, atsirado noro domėtis ir Amerikos gyvenimu. Kai kuriems, taip
kaip seniesiems lietuviams ateiviams, Amerikos turtingumas pasidarė
vertingesnis už Lietuvos dvasinį kultą. O kitiems pasidarė daug svarbiau
sudaryti statusą amerikiečių tarpe, negu jį išlaikyti tarp savųjų. Tačiau —
“Negi esame atmetę viską, išskyrus vieni kitų kompaniją? Negi neturime
jokių vertybių už kurias stovime?” (Dr. E. Kaminskas) Taigi atrodo, kad
ir naujieji ateiviai, nežiūrint savo išsilavinimo, daro tas pačias klaidas,
kaip ir pirmieji emigrantai, užmiršdami savo pareigas tautai, gyvendami
savam malonumui.
Nedidelė dalis lietuvių, besirūpinančių lietuviška veikla, kelia jauni
mo klausimą: ką daryti, kaip padėti? Bendruomenės Vadovybių Suvažia
vime (š. m. geg. mėn.) A. Rinkūnas kalbėjo apie auklėjimo problemas.
Būdamas vadovėlio autorium prisipažino, kad ir jam pačiam nebūtų įdo
mu skaityti šiais laikais išleistus vadovėlius. “Dvidešimtame amžiuje Ame
rikoje gimusiam ir augusiam vaikui, tos knygos svetimos ir turinio ir for
mos ir, svarbiausia, kalbos atžvilgiu. Turinys veda vaiką į perdideles Lie
tuvos gyvenimo smulkmenas, kurių vaikas nesupranta.” Tą patį galima
sakyti apie jaunimą, kuris negavęs progos net išmokti lietuviškai kalbėti,
yra verčiamas priimti jiems “svetimas” idėjas ir mintis. Dabartinį jaunuo
lį, kurio nesupranta tėvai ir vyresnieji, galima palyginti su tuo jaunuo
liu, kuris buvo amerikiečių nesuprastas ir išjuoktas.
Dėl mūsų jaunimo tautinio abejingumo pirmiausia reikia kaltinti tė
vus už apsileidimą, už neparaginimą įsijungti į lietuvišką veiklą. Taip pat
kaltė krenta mokyklom, bažnyčiom ir organizacijom, kurių tikslas yra
auklėti ir paruošti jaunimą gyvenimui. Dauguma vaikų lanko parapijines
lietuviškas mokyklas, kurios yra vedamos lietuvių seselių. Tačiau ir čia
pasigendama lietuviškos dvasios. Tuo pačiu tautiniu principu buvo sukur
tos lietuviškos parapijos, kurioms vadovavo lietuviai kunigai. Laikui bė
gant parapijos pradėjo pamesti savo tautinį charakterį ir paskutiniu laiku
lietuvybės klausimas nebekeliamas. Kalti yra rašytojai, mokytojai, kurie
neparuošia tinkamų knygų, straipsnių, vadovėlių, pritaikytų šių dienų gy
venimui ir aplinkai. Jaunuolis, nerasdamas pagalbos savo tautiškumui iš
laikyti namuose, mokykloj ir bažnyčioj, kreipiasi į draugus. Būdamas lie
tuvių draugų tarpe, jaunuolis turi progų susipažinti su lietuviškom or
ganizacijom. Atrodo, kad organizacijos ir yra svarbiausia priemonė lietu
viškumą išlaikyti. Jaunimo organizacijos turėtų dėti visas psatangas įtrauk
ti lietuviškai kalbantį jaunimą į organizacinį darbą. Netikslus arba men
kas lietuvių kalbos vartojimas neturėtų būti kliūtis jų priėmimui. Orga
nizacijų tikslas ir būtų visus tuos, kurie neturėjo progos namuose ar drau
gų tarpe išmokti lietuviškai, supažindinti juos su lietuvių kultūra, kalba,
dainomis, istorija ir t. t.
Lengva išaugti lietuviu savoje tėvynėje, bet sunku išlikti lietuviu
svetimam krašte.
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Kai cigaretė daug reiškia...

SENJ. RIMANTAS KLIVEČKA —
FUTBOLO ŽVAIGŽDE

Atrodo lengva...

Zuikio krikštas.

Kas domisi europietiškų futbolu (soc
cer), tas be abejo yra girdėjęs R. Klivečkos pavardę. Vien 1962 m. sezono gale jis
nuskynė šiuos laurus: buvo išrinktas į 1962
m. įsteigtą „Ali Conference”, „Ali New
York State” ir „Ali American” komandas.
Šiuo metu Rimantas studijuoja Long Is
land University, kur jis yra gavęs stipen
diją — Athletic Grant. Jo studiją šaka —
.Education. 1961 m. sezone pastatė univer
siteto golamušio rekordą — 17 įvarčių
per 10 rungtynių. Tais metais jis taip pat
buvo išrinktas į „Ali New York State” ko
mandą.
Jau būdamas Brooklyno gimnazijoj Ri
mantas pasižymėjo šioje sporto šakoje. Per
paskutinius mokslo metus jis pastatė Pub
lic School Athletic League rekordą, įmuš
damas 43 įvarčius per 19 rungtynių. Savo
baigiamosios klasės
jis buvo išrinktas
„Athletec of the Year.”
Po mokslo sezono R. Klivečka žaidžia už
Lietuvių Atletų Klubą, kuriam jis priklau
so. Jis taip pat priklauso Korp! Vytis New
Yorko skyriui ir yra skautas vytis.
Rimantas yra 22 metų amžiaus ir todėl
dar turi daug galimybės įkopti į pačias
JAV futbolo viršūnes, šia proga to jam
ir linkime.
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BOSTONE

• Filisterių Sk. S-gos Bostono skyriaus
antrasis šių metų susirinkimas įvyko va
sario 21 d. Fil. Romas Šležas skaitė pa
skaitą apie kinematografijos techniką ir
jos įtaką kino menui, pailiustruodamas
specialiais kinematografijos žurnalais. R.
Šležas studijuoja kino meną Bostono Uni
versitete, siekdamas masterio laipsnio. Su
sirinkime buvo aptartas dalyvavimas FSS
ruošiamame seminare politikos klausimais,
išklausyti- ASS Bostono sk. pirmininkės
M. Lemonaitės pageidavimai, kuo galima
būtų padėti studentams ir apmokamos pre
numeratos „Mūsų Vyčiui”. Ta proga buvo
pasigėrėta „M. V.” 6-ju nr., kurio gilus
turinys ir akademinis lygis parodo, kad
mūsų jaunieji filisteriai gali daug padėti
savajam žurnalui ir visam ASSąjūdžiui.
Susirinkimui pirmininkavo fil. A. Treinys.
Dalyvavo ir Bostono skautų
„Žalgirio”
tuntininkas fil. sktn. K. Nenortas.
J. Gs.
• Bostono A.S.D. ir Korp! Vytis sky
riai parėmė lietuvių studentų vedamą' spau
dą, nusiųsdami auką, po $25, kartu su na
rių prenumeratomis žurnalams „Mūsų Vy
tis” ir „Lituanus”.
• Vasario 10 d. įvyko ASD — Korp!
Vytis bendra sueiga pas p.p. Lapšius. Bu
vo aptarti planai dėl metinės šventės, ku
ri įvyks geg. mėn. 4 d. T.n. Aldona Biknaitytė ir fil. Aloyzas Mučinskas išreiškė
savo nuomones apie „Tautinę segregaci
ją”. Po gyvų diskusijų sekė kavutė ir dai
nos.
LOS ANGELES
• L. A. Skyrius maloniai priėmė į sa
vo tarpą senjorą Romą Venckų iš Bostono.
• A.S.D. ir Korp! Vytis suruošė ben
drą sueigą, kurioje kun. Valiuška kalbėjo
apie advento prasmę ir Mr. Ward, kandi
datas daktaratui, kalbėjo apie liaudies pa
sakas. Mr. Ward’o tema buvo ypač įdomi,
nes lietė lietuvių liaudies pasakų išsivys
tymą. Pagal jį lietuvių tautosaka yra vie

na iš seniausių ir įdomiausių.
• F.S.S., A.S.D. ir Korp! Vytis sėkmin
gai pravedė Lituanus vajų.
• Padėkos Dienos savaitgalį Los Ange
les Akademikai patraukė į San Bernardi
no kalnus keliom dienom poilsio ir pasi
linksminimo. Dalyvavo 15 sesių ir 18 bro
lių. Taip pat atsilankė ir svečias iš Seat
tle, Wash., senj. Vygantas Grinius. Sto
vyklos viršininku buvo senj. Albinas šeš
kas. Sesių reikalus ir virtuvę tvarkė t. n.
Birutė Lembergaitė, o senj. Saulius Nau
jokaitis komandavo broliams.
Paskaitos buvo įdomios ir įvairios. Fil.
A. Kliorė kalbėjo apie erdvės tyrinėjimą
ir parodė filmą apie Jet Propulsion Labs,
pasiekimus toj srity. T.n. Birutė Lember
gaitė skaitė paskaitą apie tautosaką, Algis
Avižienis tyrinėjo įvairaus amžiaus skau
tų tikslus, ir Jonas Navickas pristatė sa
vo mintis apie akademiko rolę skautų veik
loje ir bendruomenėje.
Paskutinio laužo metu, mūsų mandriesiems broliams buvo įteiktos premijos: Al
binas šeškas — „Sunkiausiai paviliojamas”, Džiugas Jakubauskas — „Stovyklos
smakas”, Edmundas Zeikus už gražiausias
kojas ir Vygantas Grinius už gražiausią
šukuoseną. Sesė? taip pat sudainavo sa
vo sukurtą dainą apie stovyklą ir pade
monstravo savo šokio „gabumus”.
NEW YORKE
• Akademinio Skautų Sąjūdžio New
Yorko skyrius vasario 2 d. surengė vi
sais atžvilgiais sėkmingą koncertą-balių.
Programą atliko Cleveland© vyrų oktetas.
Nepaisant blogo oro, į parengimą atsilan
kė apie 400 žmonių — ypatingai daug stu
dentų iš New Yorko ir artimesnių apylin
kių.
• Korp J Vytis ir A.S.D. skyriai turėjo
uždarą žiemos stovyklėlę ir Naujų Metų
sutikimą Kriaunaičių ūkyje, Andes, N.Y.
Dalyvavo apie 40 narių.
• Fil. Vytautas Strolia ruošia lietuviš
kų dainų dainorėlį, kurį L.S.S. jubiliejinių
metų proga ruošiasi išleisti A.S.S. New
Yorko skyrius.
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• Fil. Sigitas Liaukus yra Atlanto Ra
jono skautų vyčių skyriaus vedėjas.
® Fil. Jurgis Birutis, A.S.S N.Y. sky
riaus pirm, susižiedavo su Danguole Grajauskaite iš Hartfordo. Aukso žiedelius
žada sukeisti liepos mėn.
• Senj. Saulius Arūnas kartą per mė
nesį duoda akademinio gyvenimo apžval
gą per „Lietuvos atsiminimų” radio prog
ramą.
• Fil. Dalia Nenortaitė iš New Yorko
persikėlė gyventi į Philadelphiją. Dalia
yra susižiedavusi su Rimu Jaku, ir vasario
23 d. įvyko jų vestuvės.
• T.n. Ramunė Vilkutaitytė vedė prog
ramą Lietusių Bendruomenės rengtame
Maironio 100 m. gimimo sukakties minė
jime, Apreiškimo par. salėje, Brooklyne.
O Senj. Algis Šetikas gruodžio 21 d.
buvo išrinktas N.Y. Skautų vyčių draugo
vės vadu.
> A.S.D. N.Y. skyriaus sueigoje gruo
džio 1 d. kand. Lydija Bražėnaitė skaitė
referatą apie reikalą ir galimybes mūsų
studentijai jungtis į antikomunistinį judė
jimą. šioje sueigoje dalyvės pasisakė už
įsigijimą A.S.D. kepuraičių.
9 Senj. Algis Rimas pirmininkauja
Liet. Stud. S-gos New Yorko skyriui.
• Senj. Vytas Šetikas kalbėjo per spe
cialią New Yorko WEVD radio programą
„Lithuanian Christmas” gruodžio 24 d.
• Gruodžio 9 d. A.S.S. sueigoje Atletų
klube, Brooklyne, kalbėjo Juozas Miklovas. Jis papasakojo įdomių nuotrupų iš pa
vergtosios Lietuvos studentų gyvenimo,
jų priešinimasį prieš okupantą, demonstra
ciją vengrų sukilimo metu, studentų peti

Clevelando ASS skyriaus
1963 m. valdyba: iš kai
rės: E. Šenbergaitė, P.

Mašiotas, G. Mariūnaitė,
A. Šenbergas ir M. Švarcienė.
V. Bacevičiaus nuotr.

cijas ir kt. Po pašnekesio vyko gyvos dis
kusijos. Sueigą vedė A.S.S. N.Y. skyriaus
pirm. Fil. Jurgis Birutis.
• Fil. Romas Kezys buvo išrinktas New
Yorko vyrų okteto reikalų vedėju. I jį ga
lima kreiptis okteto reikalais — 62-15 60
Pl., Middle Village 79, N.Y.
• T.n. Birutė šetikaitė susižiedavo su
senj. Vyteniu Nenortu, kuris šiuo metu
atlieka karinę prievolę JAV laivyne.

ČIKAGA
• Vasario mėn. 10 d. Jaunimo Centre
įvyko Lietuvių Studentų Sąjungos ruoštas
Vasario 16 minėjimas. Drauge su kitomis
ideologinėmis organizacijomis rengėjų tar
pe buvo A.S.D. ir Korp! Vytis skyriai.
Kalbėtojų tarpe buvo
senatorius Paul
Douglas iš Illinois.
• Vasario mėn. 24 d. Jaunimo Namuo
se vyko bendra A.S.D. ir Kropi Vytis su
eiga.
Skautininkas Vytautas Kasniūnas
skaitė paskaitą „Dabartinės lietuvių spau
dos vargai ir džiaugsmai”, kurioje įdomiai
ir vaizdžiai apibūdino mūsų spaudą.
> Skyriaus A.S.D. ir Korp! Vytis val
dybų posėdyje buvo nutarta ir šiais me
tais rengti tradicinį akademikų skautų
balių. Galutinė data dar nėra nustatyta.
• Junj. Rimas Vaičaitis, pasižymėjęs
lengvoje atletikoje, šiuo metu eina Liet.
Studentų Sąjungos spaudos atstovo parei
gas.
• Skyriaus A.S.D. ir Korp Į Vytis prie
auglio gretos bujoja su 16 kandidačių ir
27 junjorais.

T. n. A. Šileikytė ir seni.
A. Šetikas priima svečius
į New Yorko ASS sky
riaus koncertą-balių.
G. Peniko nuotr.
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Dvi valandos Kaziuko Mugėj
Vaikais,
kepurėm ją
ir vyro asistuota,
išvažiavait
Kaziuko Mugėn.
Kas per puota!
Mergaites
su kaklaraiščiais
ir vilkiukus
skautininkai rikiuoja
ir, apibėgę stulpą
du kartus,
vėl komanduoja:
„Drauguži, čia,
ramiai stovėki.
Susitvarkyk
Ir marškinius
ir kelnes prižiūrėki,
kad viskas būtą užsegiota.
Rankas prie šoną spausk!
Ramiai!”
Taip mes stovėjom,
paukštytes,
vilkiukus
žiūrovo akimis stebėjom.
Kol sūnus,
pašonėje stovėjęs,
ir iki šiol,
netik akim,
bet ir burna
šį sumišimą
ramiai stebėjęs,
prabilo:
„Žiūrėki, mama,
kaubojus ten, va
kepurę užsidėjo,
balionais nešinas,
laiptais nuėjo”.
Dairaus.
Negali būti,
kad sąrašuose

šitos puotos
kaubojiškas paviljonas
galėtą būt užregistruotas.
Stebiu.
Ir kas per juokas
neišmatuotas,
kai vėl prabėga
šniūreliu fetros
po žandu pažabotas
skautiškas vadovas.
Apsisuka tris kart
kaip povas
ir šūkteli:
„Atidaryt duris!
O žmonės tie,
kurie tik nešulys,
prašau dešrą, kopūstą, cepeliną.
Viršuj — kavinė.
Nusipirksite
mamą keptus,
liukruotus
medauninkus ir blynus.
O, jei ir ten netilpsit,
prašau pastovinėti,
senus pažįstamus sutikus,
jais pasidžiaugti, paplepėti.
Ir kantriai laukt
viduj
tuštesnės vietos”
O kas per spūstis,
per minia,
kaip ir senais laikais
Laisvės alėjos
Triumfo kine.
Alkūnėmis
ir šonais
kol įlindau,
dvieją vaiką
ir vieno vyro
minioje netekau.
Šaukiu, dairaus
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pažįstamo žmogaus.
Ir ten toli,
sugrūstam tarpdury
matau
razidozzus du balionus.
Išsišiepiu,
ir vėlei ne,
kai pamatazi
griausmus ir prakeikimą
vyrelio savojo veide.
Nu, ką,
nejazi stovėsi,
ginčysies
ir vienas kito
grasindamas atsižadėsi?
Grūduos prie pirmo stalo.
Kai pamačiau,
užkaito piniginėj doleris,
širdis apsalo.
Kiek grožio!
Darbo valandą
praleista
prie viszi darbų.
Pro šonus,
apykakles,
suveltus kuodus
ir ausis
grūdazis.
Prie kiekvieno stalo vis
krepšiukai, lėlės,
išm ar g in ti k iazišiniai
ir inkilėliai — stipri struktūra!
Geriazisias pavyzdys
lietuviškos architektūros.
Nzisipirkau
ir ašen inkilėlį,
szz šone nupiešta
geltona gėle.
Nešzios, džiaugiziosi
lyg ausų.
Tiktai, kad durs kažkas į akį —
ir taznsu.
Ašaros tik byra
ir taip verkiu,
kad, po galais,
vos tik ne vos
susiradau vyrelį
su vaikais.
Jie stovi pasimetę
visoj minioj,
jzidėjime sumišusioj.
Parodazi akį
ir vėl verkiu,
ir atsimerkt
kaip reikiant negaliu.
0 čia paukštytė vėl
ir siūlo
pirkt krepšį
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ir balioną
didžizdį, kylantį, raudoną.
Daili mergaitė
su kasom.
Lietuviškumui jos akių
aš atsispirti negaliu.
Maišzzs, nors turime jau tris,
balionus,
ką gi darysi — net penkis,
bet nuperku daugiau,
iš tos mergaitės
lietziviškų akių.
Ji linksmai šypteli
ir tania man „thank you”.
Maišais, balionais
ir inkilėlizz apsišarvavus,
paraudzisia akim
matau kautynių, laziką
ir antrą,
išdurta akim
minioje auką.
Kernavės paviljone,
visai kampe,
pačiame salės šone,
skazitzikės šypso, tripinėja,
spalvotas varpas,
ašakas, varnalėšų žiedus pardavinėja.
0 nusipirkę moterėlės
aukštai,
spygliuotus burbzdus iškėlę
vis spaudžiasi
ir mosikuoja, dzioda
kol įduria kaimynei
į sušiauštą, blondinį kuodą.
Vėl traukia su plaukais
ir mosikuoja vis,
kol sekančiam aplink
spygliais ji
išbaksnoja tris akis.
Ką gi darysi?
Tokia jau mugės
prekybinė dalis.
Szisirenku vaikus,
maišus ir vyrą,
nors ašaros žandais
dar latakėliais byra.
Einu namo.
Nešziosi inkilėlį.
Nors iš tikrųjų
ne maišus,
ne inkilėlį,
ant jo dažytą gėlę
aš nešiaus,
bet meilę,
kaltą iš vinių.,
keramikos ir drožinių.
FUKSAS
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MIELI SKAITYTOJAI

Noriu visiems asmenims, atkreipusiems
dėmesį į mano parašytą atsišaukimą, nuo
širdžiai padėkoti. Daugelis reaguodami, at
siuntė prenumeratos mokestį ir parėmė au
ka, suprasdami spaudos reikšmę ir sunkią
„MŪSŲ VYČIO” finansinę padėtį. Iždo
padėtis būtų neperblogiausia, jei visi su
mokėtų prenumeratos mokestį laiku. Dau
gelis yra neapmokėjusių už 1962 metus,
yra ir tokių, kurie nesumokėjo net už 1961
metus. Nejaugi mes turėtumėm sulaikyti
jiems siuntinėjimą? Su šiuo pirmu nume
riu prašau atsisakityti su skola ir pasiųsti
prenumeratos mokestį už 1963 metus. Bū
dami piniginiai pajėgūs, galėsime „MŪSŲ
VYTĮ” patobulinti ir išpildyti Jūsų pagei
davimus.
Siųsdami pirmą „Mūsų Vyčio” numerį,
kasoje turime 556 dolerius. Vieno numerio
atspausdinimas ir išsiuntimas, neįskaitant
puslapių surinkimo, susegimo ir paties iš
siuntimo, kurie atliekami čikagiečių dar
bo dėka, kainuoja nuo 265-290 dolerių.
Kainą už „Mūsų Vytį” nepakėlėm, nežiū
rint pašto pabrangimo, tikėdamiesi Jūsų
bendradarbiavimo ir paramos. Be to, dėka
garbės prenumeratorių ir aukotojų, kurių
skaičius didėja, „Mūsų Vytis” išsiverčia.
Didelę staigmeną padarė Bostono sky
rius, atsiųsdamas 25 dolerių auką. Sesėms
ir Broliams nuoširdžiai dėkoju. Taip pat
žemiau išvardintiems garbės prenumerato
riams ir aukotojams reiškiu nuoširdžiau
sią padėką. Fil. M. Švarcienei ir sesei Ro
mai Jokšaitei dėkoju už tvarkingą ir ko
lektyvų „Mūsų Vyčio” užprenumeravimo
sąrašo atsiuntimą.
O dabar kiek statistikos: „Mūsų Vytį”
gauna 485 asmenys, iš kurių apie 35 yra
neapmokami. Tai yra pasikeitimai su ki
tais laikraščiais ir pasiuntimas bibliote

koms bei konsulatams. „Mūsų Vyčio” žur
nalą išsiuntinėjame į U.S.A. — 397, Ka
nadą — 42, Pietų Ameriką — 6, Europą
—16 ir Australiją — 24.
Ad Meliorem!
Senj. H. B okas
Administratorius

Su šiuo numeriu baigiasi pirmieji šios
redakcijos darbo metai. Šia proga noriu
pranešti dvi žinutes. Kolektyvo narė Rūta
Kviklytė, pereitus metus vedusi kronikos
žinių verbavimą, iš pareigų pasitraukė.
Jai tenka nuoširdžiausias ačiū. Antroji ži
nutė irgi liečia Rūtą. Šią žiemą ji ištekėjo
už senj. Edmundo Kulikausko. Viso kolek
tyvo vardu linkiu jiems daug, daug laimės.
Jaunieji gyventi išsikėlė į saulėtąją Kali
forniją.
Redaktorius
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