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ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ

Šiandieninis žmogaus vidinis pasaulis daug kuo pana
šus 1 pokarinę Europą: tai kas’ dar neseniai gyveno, 
kad liudytų žmogaus dvasios nemirtingumą, jo kūrybi
nį polėkį, jo nenumaldomą troškulį 'šviesos ir gro
žio, - visa tai paversta į griuvėsius ir pelenus. 
Skaudi pašaipa ir skurdus prisiminimas. Dažnas žmo
gus neteko atramos; tokie žodžiai kaip ’'tėvynė", 
laisvė", "tiesa" nubluko nuo kasdieninio jų lytė
jimo purvinom rankom ir lūpomis. Argi ne vardan 
šitų žodžių labiausiai buvo žmogus paniekintas?}
Ir taip liko mums visiems - atėjus neįprastajai ty
lai po siautusios audros - tiktai savoji sužeista 
širdis. Mes stovime tarytum ant milžiniškų sruvančių 
vandenų kranto ir žiūrime apsvaigusiom akim į visa 
kas atsitinka ir tarytum da negalim atsipeikėti.
Mes: žmonės be tėvynės, namų ir be duonos nešame mū
sų baisią tremtinio dalią ir vis dėlto ieškome ir 
turime ieškot .kokios nors formos ir būdo, kad nebū
tume nei tiktai pasyvūs Žiūrovai milžiniškojo potvy
nio, nei jo sūkuriuosna įsviestieji ir be mūsų va
lios nešami.
Taip ateina atskirasai Žmogus bendruomenėn, kad ben
drai gyventų, bendrai išlaikytų savo tautinę sąmonę 
ir kultūrą ir, svarbiausia, pasirengtų amžinai ko
vai už savo žemės laisvę.- tries pagrindinius di- 
džiausiuosius tautos uždavinius - išlaikymą tremti
nių materijalinės ir dvasinės gyvasties - turi nu
blankti visi kiti rūpesčiai ir egoistiniai intere
sai.
nieko nėra brangesnio žemeje kaip žmogus. Tiktai in
dividas, išvystęs save ligi asmenybės, kuria naujuo
sius pasaulinius sąjūdžius, juos’sistematizuoja ir 
atranda naujus kelius moksle ir mene. Ir vis dėlto, 
kiekvienas žmogus turi įstengti ateiti laisvu noru 
bendruomenėn, kai reikalinga kad gyventų tauta. Kaip 
būtų galima šiandien nepasmerkti lietuvio, kuris sa
vo egoistinius materialinius reikalus iškeltų aukš
čiau už visų tremtinių gerovę?
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Pirmasis uždavinys kiekvienos organizacijos ir turė
tų būti: nuslopinti individe kerojantį egoizmą - kad 
atskirasai žmogus sugebėtų nelaimės valandą matyti 
daugiau ir plačiau: ne tik save- ir savo gimines.
Bet kita vertus, organizacija turėtų auklėti besąly
ginį tikėjimą žmogaus asmenybe, taip kad kiekvienas 
žmogus iš tiesų Jautų atskiras pasaulis - ir didelis 
ir savitas pasaulis!
Ir tiktai tada, kai žmogus, kuris jaučią savo asrttens 
vertę ir nuostabią galią, savo valia su
geba valandom įsilieti į vieningą ir tautos prisikė
limo idėjos pavergtą bendruomenę, .tada tik bet kuris 
susibūrimas yra ko nors vertas.
Individo santykis su bendruomene negali niekados bū
ti aiškinamas ta prasme, kad bendruomenė suburia krū
vą nemąstančių arba abejingų individų ir kažin'kuriuo 
būdu tampa staiga mąstančia, sąmoninga ir pažangos

- linkme žengiančia mase. Tiktai laisvų, sąmoningų ir 
' savimi tikinčių individų laisvu noru ir didesnės min

ties vardan sukurta bendruomenė yra ir mąstanti,ir 
veikli, ir savyje vertinga.
Lietuvių studentija savo tremtinio dalią turėtų neš
ti kaip tiktai taip: mąstantys, drąsūs ir laisvi Žmo- , 
nes, kurie tiki Lietuvos prisikėlimu. Mes nemanome, 
kad plokščiu patriotizmu sotinami jie turėtų užmirš
ai savo asmenybės plėtojimą - kaip nepaprastai toli
ma mums toji mintis!
Mes nemanome, kad pigios vienybės gėlytėmis nudžiu
ginti jie turėtų nuskęsti atbukiman ir monotoniškan 
dienų.srovenimąn! Tiesą sakant, nei noro (nei sąly
gų) tokiam supratimui neturime ir nenorėtumėm turėti! 
Tačiau mes tikime, kad šią valandą kiekvienas mąstan
tis ir savo asmenybę plėtojantis lietuvis studentas 
įmato, kad virš visų politinių pažiūrų neprasmingos 
kovos galima ir reikia surasti bendrą kelią, kaip 
nors išlaikyti savo tautinę ir kultūrinę sąmonę ir 
fizinę gyvybę.
Ir kas gali mums šiandien tvirtinti, kad tai nėra 
bendras kelias, kuris gali ir turi sujungti mūsų 
tremtinius lietuvius studentus?!
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P. N e n i s k i s

SAMBŪRIS

Momentai,kurių veikiamas akademinis jaunimas susibū
rė vienon darni on bendruomenėn, gali būti fiuves.ti į 
šias tris grupes: individualiniai, bendruomeniniai, 
valstybiniai .

Jeigu mąstyti apie šias tris grupes, kaip apie žmo
gaus gyvenimą nusakančius veiksnius, galima būtų 
tvirtinti, kad jie iš dalies yra priešingybės vieni 
kitiems, tiksliau tariant, pirmieji yra priešingybė 
kitiems dviemso

Tačiau taip nėra. Žmoguje glūdi ir individualinis ir 
bendruomeninis pradas, tik ne kiekviename jie lygiai 
pasireiškia. Egoistinis individualizmas nėra neribo
tas. Nes jeigu ir tik jis būtų suvedęs mus vienus 
prie kitų, tai jau reikštų, kad ir jame glūdinčio 
-bendruomeninio prado nors ir reliatyviai mažos da
lies užtenka bendruomenei cgzistuotio

kiekvienas bendruomeniškojo palinkimo dėka randa ma
lonumo buvoti draugiškai nusiteikusių pristelių tar
pe. Čia vėl individuališkai egoistinis bendruomeninio 
prado, požymi s o Žinojimas , kad savo asmenybė yra 
bendruomenės dalis duoda tvirtą pagrindą asmeninei i 
egzistencijaio

Bendra mus ištikusi mūsų valstybės dalia sukuria du 
momentu^ garantuojančiu bendradarbiavimo galimybę: 
1/ aprėžta politinė linkmė pagrindiniu valstybės san
tvarkos ir asmens laisvės atžvilgiu, 2/ valstybinio 
ugdymosi tęsimo -..Instinktas.

Individualinėje sferoje sambūris tvirtina asmens eg
zistencijos pagrindus tuo būdu, kad laisvu rungtynia- 

. vimu / sekcijų darbas ir studijos / skatina kiekvie
ną daryti galimai didesnę pažangą, o galima priete- 
liškoji pagalba duoda jėgų neprarasti lygsvaros ir 
sunkiausiais atvėjais. Sambūris duoda progos jausti 
malonumą būti^naudingu kitiems ir būti nariu tvirto 
bendruoipenės žiedo.

Bendruomenė prileidžia metodų skirtumų galimybę* Vie
nas yra įsitikinęs, kad jos ir valstybės-gyvenimas yra
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tvarkytinas bendruomeniškai, kitas , kad individualis
tiškai. Kitas ūži augi augias! radęs derinį šiuose kraš
tutinumo rėmuose. Yra gal ir tuklų, kurie jokio ryš
kaus įsitikinimo dar neturi. Hagrinėjant šiuos kleusir 
mus paaiškėja įsitikinimai ir klaidos.

Pilietinė pareiga yra pati didžiausia iš visų. Atrodo, 
kad individas turi nusilenkti galiai, kurią valstybė 
atstovauja. Atrodo, ked čia siaučia prievarta.

Valstybė gali reikalauti iš žmogaus beatodoirinio da
lyvavimo jos reikalų siekime, iki paskutinės gelimybės 
- didžiausios sukos. Ir er šitame veiksme individas tu
ri taip pat mokėti nejausti prievolės? -

Ar ne tame glūdi valstybės gyvybės paslaptis ir pilie
čio asmenybės pasireiškimas?

Eattars, gegužės 19.

Mūsų ateitis ir-politinių problemų sprendimas

Orientuotis tarptautinėje politinėje padėtyje yra labui 
sunku. Laikraščiai skelbia kas dieną naujas žinias, 
priešingas ankstyvesniGms politiniams galvojimams. Vie
nu metu mes gyvename naujo kare prieangyje, kitu atve
ju amžinos ir pastovios talkos pavėsyje. Ne veltui vie
ną kartą Tirolyje leidžiamo laikraščio "Tiroier Tages- 
zeitung" įžanginiame straipsnyje prasitarta, kad poli-* 
tine padėtį suprasti esą tiesiog neįmanoma. Žmogus tam
pąs baustu, kurio g-lvoje sukusi vėjo malūnai su įvai
riom problemom.

Persijos klsueiuas buvo vienas iš pasaulinei taikei 
opiausių dalykų, •'nglijos korespondentai, aplankę Per
siją f parašė straipsnius su įspėjimais: It is stop 

-novzĮ Heiškie, anot paminėtų korespondentų, Irano klausi
mas gręsia pasaulinei taikai. Jie pabrėžia, kad padė
tis yre panaši į 1930 metu padėtį, kada Hitlerio armi
ja įžygiavo į Heiną. Tada Čerčilis paskelbė politikoms: 
It ie*stop nov! Anot Čerčilio, nuo šios vietas politi
kėje reikėjo pradėti akciją prieš Hitlerį. Tuo tarpu,
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tuometinis min.pirm. Čemberlenus nuėjo kitais keliais. 
Jis ugdė gyvatę užantyje prieš komunizmą, tuo tarpu, 
ta gyvatė įkando patį Čemberleną.

Anglų laikraštininkų pranešimų iš Persijos, padėtis 
yra kritiška. Sovietų Sąjungos imperialistinių sieki
mų ilga ranka, taip rašo anglų laikraščiai j nedėjo 
leteną ėat visos Persijos. Gyventojai yra nuliūdę, 
atsargūs Ir užsidarę. Jaučiama didelė paslėpta neapy
kanta prieš Sovietus. Tuo tarpu, kai politikai ir 
valdininkai bei laikraštininkai diriguoja visuomenės 
gyvenimą ta linkme, kad vdsuomejės-^iUioA^iJtA-’būtų- — 
litinė ir pasyvi.

UNO laikymasis Persijos klausimu parodė iki čiolei 
( dičlelį trtkaklumą, sprendžiant pasaulio taikai pavo

jingą klausimą. UBOpasipriešino taip pat Sovietų 
paskutiniam raėgi ui mui išbraukti Persijos klausimą iš 
dienotvarkės, k«d tuo bužu tas klausimas butų baig
tas. Suprantama ii Sovietu. Sąjungos politika. Jie 
stengėsi Irano klausimo sprsnaimą atidėti tam laikui, 
kada ginčijamos politinės problemos Europoj visos 
kartu bus išspręstos, šiuo metu Persijos klausimas 
atidėtos iki gegužės 20 dienos, Persijos vyri ausytei 
pranešus, kad uovietai pasitraukė iš 4 provincijų. 
Dėl Ir-rmo -Sv^-jidVUso-v.iti.ludkjr&SJiki.c.i £-ix.i<<5,_kluu£-au- 
kus

Paryžiaus konferencija* misų ateitie, šiuo laiku už- 
slėnių reikalų mir.konfei-enoija sprendžia, ir Pabaltas 
klausimą. Kokia kryptimi einu pasitarimai taip pat 
sunku posskyti. Posėdžiai vyksta vieši ir slapti, ži
nios spaudai teikiamos santūrios. Laikraščiuose tel
pa įvairios nuomonės.

Grįžus į Ameriką žinomos laikraštininkas Lipmann ra
šo ”ėew York Herald Tribune" 1246 m gegužės 4 dieną: 
"Europoje tokios nuotaikos, lyg artėtų kites karas". 
Jis aplankė įvairias Europos valstybes, kalbėjo su 
įvairių valstybių vyriausybių nariais, Paryžiaus kon
ferencijos dalyviais ir gavo tokį įspūdį, kad jo 
straipsnio antraštė skamba:’’ Lipman Says Europe Acta 
As If There’ll Be Another War".

Prancūzų lsikraštis"D’Epoaue" Nr.1416 skalbia žino
mo laikraštininko įspūdžius* apie konferenciją:’'Gin
čai ir daba tai tepadėjo išaiškinti dvi viena kitai 
nepalenkiamai prieštaraujančias nuomones dėl Europos
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struktūros ir pastovios taikos sąlygų. /- gis Nemo
rali zuojantis bandymas buvo būtinas išryškinti tam 
faktui,, kuris visiems, net ir mažiau suprantantiems, 
buvo si skus ?

Buvo šypsotasi, kai p.Byrnes prisiminė Triesto klau
simą, kur4 Atlanto Charta atmeta ’’..bet koks tsrlto- 
ri Salinis pasakei times, kuris neįvyksta užinterūsuo
tų tautų laisva valia..’’, Kr buvo atsiklausta Baltų 
tautų, rytinės Lenkijos, Bukovinos, Besarabijos,Kar
patų, Ba ltgūdi jos? Keturi Didieji pripažįsta Dobru- 
džos priskyrimą prie Bulgarijos, /.r nors vienas iš 
didžiųjų yra pareikalavęs plebiscito tose šalyse?

?,Byrnes atvirumas mus stebina. Tikrumoje Keturi te- 
išsprehdė tas problemas, kurios nesukėlė jokio prieš
taravimo, gi kitos liko neišspręstos.”

•’Viena, kas yra tikra ir ką galima numatyti,” tęsia 
toliau laikraštis, '’kad mažuma klausimų, kuriuos Di
dieji laiko išspręstais, 21-no konferencijoje vėl 
iškils. Pirmiausia, k^s patikės, kad Rusija mieliau 
nusileidžia prieš antraeilių valstybių koaliciją, 
negu prieš savo dviejų didžiųjų partnorių. opoziciją.

Tad nėra susitarta nei dėl reparacijų, nei dėl Tries
to, Tripoli tani jos, Dunojaus, nei dėl Graikų-Bulgarų 
sienos. Diplomatini ame horizonte iškylu dar ir De
troitą klausimas... dar daugiau: nėra sutarime 
dėl Vokietijos likimo, su kuo yra surištos visos Eu
ropos problemos!

Mes net nekalbame apie "gaisro židinius" - proble
mas, kurias iškelia taikos palaikymas. Tripolitani jos 
klausimas iškelia iš viso kolonijų klausimą. Repara
cijų problema paliečia visą paskolų politiką, kuri 
ateityje bus visose Europos tautose bendras demina- 
torius.

Diplomatinė anarchija pagimdo materialinę anarchiją. 
Mes einame prie pasaulio, kuris stabilizuosis prie 
patyrimu pagrįsto statuto, artimo turn, kurį sukurė 
leisvintojos okupacinės armijos. T^i nėra visai tas 
pats, ką mums leidžia numatyti"chsrtos" ir Didžiųjų 
iškilmingos deklaracijos.

Taikos konferencija krypsta į komediją,- į komediją 
3 veiksmų, kurios epilogas rizikuoja virsti drama".-

- 6 -
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Ar Oožoeios tautos turi taisę egzistuoti?

^ia antrašte psskelbė prancūzų protestantų laikraštis 
"Huforra" straipsnį, ginantį baltų tautų keprikleuso- 
rhybės r giltai avimus.

"Labai Skaudu, " rašo s.traipsnio sutosius I.G.H.HBf- 
ftaann, "Zuė no tik ganei gi smos jų tautinės Suverenu- 

_.mo teisės, bet elgiamasi jų atžvilgiu taip, tartum 
suvienytos tautos, kovodamos su nacionalsoeialljmu, 
persiėmė 4® idėjomis ir pradėjo vartoti tuos pačius 
metodus. Atrodo, tapo užmiršta pirmoji 1941 metų Vo
kiečių agresija. Aštriai diskutuojama, sprendžiant 
klausimų, kiek viena ar. kita iš Jungtinių fantų pri
sidėjo prie išsilaisvinimo, bet užmirštama pasakyti 
tai, ką p.Leonas Bliumas, vienat iš pirmąjį] valdžios 
žmonių, turėjo drąsos paskelbti: "Hitlerio su Stalių 
xju 1939 ta susitarimu buvo užpulta Lenkija ir prade- 
tas. karas," Toks gimtas pareiškimas leidžia Bliumui 
iškelti šioje mūšų laikų istorijos dalyj&_ mokantį 
Sprendimąf^-Stųiinas Įso.sv>k,t^lkĄ% .

Atrodo, rusai visiškai nesupranta mažų tautų nepri
klausomybes teisės. Iš tikrųjų, nežiūrint į tai, ru
sų žurnalas ”BauJi eji laikai" atvirai simpatizuoja 
prancūzų Indokinijos ir olandų Indonezijos naci ortą-- - 
lietų nepriklausomybės reikalavimams, visos baltų 
tautų pretenzijos į nepriklausomybę iš principo yra 
utma.Lamu3.~- Stačiau dvt<iošimtį^8 savo nepriklausomybės 
metų, bėgyje šios tautos, savo rose, kultūra ir kal- 

’ba skirtingos rusų tautai, įrodė savo pajėgumą orga- 
. rizuotis savarankiškai ir jų progresas tuo labiau 

pastebimas, kad jis buvo pasiektas ribotų išteklių 
pugalba.

Svarstant klausimą, ar šios tautos turi teisę egzis
tuoti, reikia žiūrėti vien faktų ii pagalvoti apie 
nepaprastai didelį, jų atkaklumu įgyvendintą kūrybi
nį darbą"t
Toliau straipsnio autorius, trumpai papasakojęs apie 
1940/41 m bolševikų ir vėliau okupaciją Lietuvoje, 
tęsia savo straipsnį: "tačiau pirmosios /bolševikų/ 
okupacijos palikti įspūdžiai buvo likę toki ryškūs, 
kad vokiečiams traukiantis, tūkstančiui baltų bėgo 
su savo tironais, tuo tarpu kai 30000 vyrų, moterų 
ir vaikų pasisekė mažais laiveliais pasiekti Švediją.
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Tik reikė jo,psmatyti tų nelaimingųjų atvykimą 
klajojimo Baltijos jūroje kartais ilgiau negu 
kad siipratus visą šitą tragediją. Tie žmonės: 
gontai, darbininkai, ūkininkai labiau negu uz

po i1go 
savaitę 
intell-

___ ___________ _ _______ _ savo 
gyvybę bėgo už kultūros ir minties laisvę, o taip pat 
ir už mus kitus. Jų bėgimas atrodė taip pat, kaip 
mūsų protėvių išvykimas iš'Prancftzijos dėl tų pačių 
motyvų.

Znglai ir wneriki eči :i turi prieš akis nedlekutuoti- 
nel autoritetingus duomenis, kurie jiems parod.o, kalę 
gyvena Sibire deportuoti beitai. Kodėl gi pasaulis iš
kelia tik tuos baisumus, kurie vyko Vokietijoje ir 
dėl kurių vokiečių tauta neša atsakomybę, ir kodėl te
kalbama tik apie priverčiamų darbų stovyklas paverstus 
į kalėjimus? 0-tuo tarpu NKVD /anksčiau GPU/ išdrasko 
seimas, išsiųsdama vyrus į šiaurės Sibirą, kur kuria
ma neįprastai galinga pramonė. Vaikai atskiriami nuo 
motinų ir išsiunčiami į specialiai jų dvasios perauki 
Įėjimui skirtas vietas į ton vadinamąją demokratišką 
dvasią. Moterys ir visai maži vaikai paskiriami \ ar
timesnius pramonės centrus. Atimama teisė vieniems su 
kitais susirašinėti. Anglų laikraštis "Nineteenth Cen
tury" 1944 m, sausio mėn, numeryje rašo, kad 25-30$ 
išvestųjų esą mirę.

Kodėl mes tylime, kodėl tyli krikščionybė? Ar nežino, 
kad jie atstovauja šimtų miljonų nuomonę?
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Vyt'utas Javos!s

AŠ vėl sugrįšiu ...

/Motinos dienai/

Ksi lankos pražysdavo gelsvomis purienomis, upelio 
krantu vingiuojančiais takeliais artėdavsu prie ža
liais vainikais besipuošiančios tėviškės.

Jos laukų ramybė gaivinančia srove įsi liedavo į kru
tinę ir kitas mintis, bitus vaizdus sukeldavo... čia 
viskas būdavo taip pasiilgta, taip sava... Savi lau
kai ir pievos, ir upelis, ir karklai, ir purienos... 
Ir aš jiems savas!., be tik'pažįstamas, bet tikras 
savas, sevo dvasia suaugęs su tėviškės laukais ir 
pievomis...

Jų globoje čia augo mano motina. Tai šie laukai ir 
pievos klausėsi jos ilgesio dainos... Kai ji nutilo, 
dažnai pro pirkios langą išplaukdavo tyli lopšinė...

Neskaitė niekas, kiek lopšinių nusinešė rausvi 
saulėleidžiai... Ir nieks nesužinojo, kiek nemigo 
naktų prie lopšio rymota, kiok juodo rūpesčio pripus
tė po šiaudų stogu ilgi rudeni ai...

Prabėgo metų virtinė... Ir motinos ranka mane čia 
vedė takeliu į lanką, kvepiančią išdžiūvusiu šienu. 
Ji grėbė, o aš žaidžiau drugeliais ir ieškojau žy
dinčių purienų....

Praeidavau pro kryžių, pasvirusį | pilką kelią... 
Smiitkelis taip rūpestingai ir gražiai išdrožtas... 
0 Sopulingos Motinos širdy - septyni kalavijai ir 
jos liūdnam veide - tokie gilūs, ryškūs skausmo 
bruožai... Po jos kojomis padėdavau purienos žiedą 
ir eidavau tolyn...

Čia ilgei nemąstydavau ir nesirūpinau tada, kodėl 
šiuo kryžiumi tėvai savo laukus paženklino, kodėl 
mama pas jį rožančių nešdavosi tylų vakarą ir kam 
čia Kryžiaus dienomis kaimynai Visų šventų litaniją 
giedodavo... "Nuo bado, maro, karo... nuo žaibų ir 
audros... gelbėk, Viešpatie!.."

Dar kali žingsniai, ir aš jau būdavau prie pat namų. 
Atkaldavau vartus, ir šuo trumpai sulodavo... 0 kie.- 
mo vidury kiekvienąkart pasikartodavo tas pats... 
Tenai sutikdavau as ta, kuri dažnai pro pirkios langą
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Žvelgdavo, kuri nugirsdavo kiekvieną šuns nusilojimą 
ir tylų atkeliamų vartų sugirgŽdėjimą... Ji puodą ver
dantį užmiršdavo, mane pamačiusi, ir širdimi iš 
džiaugsmo virpančia skubėdavo pro atviras duris...

savo galvą palenkdavau prie jos krūtinės, jaučiau 
ten meilės neišsemiamą gilumą... Ir ji išgirsdavo 
pirmą mano žodį tėviškės kieme: "Ach, mama’”,.

Vėliau žydėjo sodai, o mano Kambary ji man dažnai pa
merkdavo purienų... Jos džiaugsmas susidrumsdavo tik, 
kai -š pakildavau vėl grįžt į miestą, atgal prie sa
vo knygų... Aš ją ramindavau: "Motut, neverk!.. Juk 
tu žinai, kad tuoj sugrįšiu...-aš neilgai...” Tada 
ji šluostydavo ašaras ir vėl būdavo linksma...

3et vieną kartą mama man netikėjo... Ir ųš nepajėgiau 
jos nuramint ir paguost..Situose baisus dundėjimas 
ir dūmų debesys iš mano žodžių visą jėgą atėmė... 
"Gal nematysiu jau tav^s’..” Aš pajutsu, kaip mano 
akys pasidarė pilnos ašarų... Ir taip sunku čia buvo, 
atsiskirti jai*ir man... Ji ilgui dar stovėjo akimis 
mane lydėdama, ir kelio dulkės sugėrė dar ne vieną 
ašarą... O aš ėjau, vis atsigręždamas, pro kryžių ir 
Sopulingą Motiną su kalavijais širdyje... 

• • •
Praėjo du pavasariai be tėviškės... Q eš^vis negrįžtu 
namo ir nežinau, koki e žiedai dabar ten žydi, kas 
vaikščioja'keliu pro kryžių... Išklystu kartais į 
svetimus laukus ieškot purienų... JJet nieks neleukia, 
kai jas parnešu į savo tylų kambarėlį...

- Motut! £š ir šiandien noriu^suraminti Tave ir pasa
kyti Tau, kad aš sugrįšiu... Žinau, kad Tau ne tiktai 
žiemos, bet ir pavasariai prailgo... Tu ilgas valandas 
vis rymai ten prie vartų, bet nepareina, nesugrįžta 
niekas... O gal jau ir vartus audra išgriovė!.. G:1 
tik vargas tonai auga didelis ir žydi kruvinais žie
dais!.. Gal neturi Tu kur paremti savo baltosj nuo 
juodo rūpesčio apsunkusios, galvos!.. Bet es žinau,' 
kad Tu tada eini taku prie kryžiaus. Ir rožančius Ta
vo pirštuos tyliai slenka... Iš Skausmo Motinos šir-- *• 
dies Tu sau semi jėgos, ir rūpesčių našta, krūtinę 
slėgusi, lengvesnė pasidaro... Pėl to ir cš tikiu, 
kad ne veltui Tu lauki, kad Tave skundas ir malda prie • 
kryžiaus daug ką gali... Jei Tu vis melsies! saulėlei
džiais, mes grįsime visi ir iškaposim vargą, kruvinais 
žiedais iškerojusį... Ir bus pavasariai vėl gražūs!.. 
Insbrukas, 1S46.V.7.
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, Vytautas Mačernis

Iš "VIZIJŲ" ' 
Penktoji

L.-.ukuo&o degė saulė, Buvo vasore, Ir augo didelė, 
žvaini žolė miškų pavėsiuose,

Kuo upių pūtė šiltas vėjas atgalios.
Balti keliai, terši svajonės vienišos, per lygumas 

beribėu tiesėsi
Kai cš ėjau ne* žemą žydinčią -apsvaigęs saulės spin

duliuos.'

Praeidamas mačiau artojų dideles šeimas padrikusias 
lauku platybėse:

Segėjau ją nenykstančių darbų dienas ir neramias jų
poilsio naktis.-

Pribrendę buvo jaulaukai ir viršum jų tartum rami 
dvasia,

Pleveno didelės pjūties rimtis.

Paskui regėjau sunkų triūsą. Iš reto plakė šiurkščios 
darbininkų širdys, 

3ron žiniai jų vaidai ir šaltos akys spinduliavo 
laisvės ir jėgos grožiu.

Jų rankos buvo kietos, grubios, pajuodavę ir suskirdę 
Jų sielos aiškios, šviesios, lyg mažų vaikų.

Galvojau apie juos, parimęs pakelės žolėj, akis į mė
lynas erdves įsmeigęs.

Galvojau apievjų gyvenimą ir būsimas kartas, 
Kurios atėję žemėn augs, subręs ir, kai jau bus die

na šviesioji pasibaigus, 
Mirtin sulenks be baimės galvas išdidžias,

?3 supratau tada žydėjimo ir subrendimo prasmę gilią, 
Ir buvo sieloj taip ramu, kai ūžė vėjas kalnuose, 
Kai žomė, upių vandenys ir tamsūs mėlyni miškai gie

dojo tyliai: 
Gyvenk per mus, kad mes galėtum amžinai gyventi per 

tave.
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Alfonsas Nyka-NylĮtinąs

PAVASARIO SIMFONIJA

I •

Kai vėjo neramaus šiurenamas vanduo virpėdavo 
Ir upė šniokštė netoli namų, išlaukdama ledus, 

. Tada pavasaris, iš svetimu šalių atėjęs, juodaplaukis 
Nedrąsiai vėl statydavo ant šėmės basą pėdą /Išdidus 
Ir žemė krūptelėdavo, lyg moteris, ją gundančia ranka 
guosdavo .aistringai susispaudę liepos, . /palietus. 
O jis ten ilgus vakarus sėdėdavo, 
Pirštus panėręs sau į plaukus, drėgnus ir juodus.

Ir Štai pačiam vidurnakty senam medy kažkas pradėda
vo judėti

Ir iš toli, lyg per miegus, jam atsiliepdavo giria 
Patetiška simfonija niauria * -

. Kadaise užmirštai sapne girdėta.
Tada galingas, jaunas vėjas atplasnojęs, 
Kalbėdavo naktim: "Te kraujas suliepsnojai* 
Ir šaukiama jo nekalta mergaitė, niekieno dar nemy- 
Pavirsdavo aistringa moterim žiauria. /lėta

O aš įsiklausydavau, kaip kraujas šaukia Žmones, 
Kaip ilgesingai švilpauja pavasaris, lyg dievas, iš- 

/didins p
Kaip gyslomis sruvenanti karšta srovė, lyg upė pro 

\ /ledus,
Skandina juos Į nesuvaldomas svajones. 
Tada iŠ neramių kelionių grįžęs vėjas, 
Dainuodavo man tolimų kraštų dainas atėjęs . \ 
į kraują liedamas laukinio nerimo nuodus i

1945.sausis,Berlynas
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Henrikas B s g y s

Kaimai pavasario rytmetį

Vėjas budina kaimus pilkus: 
sidabriniais skambančiais pirštais 
jis palyti langus aklus - 
ir.naktis iš lėto numiršta: 
ima suptis beržai aušroje, 
ir langui sužėruoja, kaip žaizdos, 
ir upeliai pabunda - ir skaidrūs 
trykšta sniego baltam patale..

Kaip pavargusios, pilkos vėliavos 
horizontuos plevena debesys, 
kaip didžiuliai pailsę laivai - - 
Ir tekančioj saulėj užsidega 
laivų burės skaisčiai mėlynos, 
ir liepsnoja, ir plazda lengvai - -

Meno broliai pilkieji - kelionėn?) 
Į kurią gi šalį, kaimai?
0 lūšnelės per lygumas tolinas.- « 
Supas skurdūs jų rūbai linksmai..

Ir šviesiau ir lengviau vis plevena 
skaidrios burės ir virpa stiebai.. 
Palaukit kaimai! Bet jau supas ir gena 
lengvas vėjas laivus įstabiai.
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•Mos studijuojame
B? *■Eft*-.;-.

Mūsų akademikų gyvenimas turi- dvejopą prasmę?' pirma - 
lygiai sueitais tremtiniais kovojame dėl egzisten
cijos, antra - studijuojame. Tuos du uždavinius kas
tais labai sunku suderinti ir rasti jiems bendrą 
sprendimą. Gyvenimas ir praėjusių laikų praktika 
kalbėjo, kad studijuojantis jaunimas turi būti lais
vas nuo egzistencinių'rūpesčių, nes jie išsklaido 
žmogų,. neleidžia jam susikoncentruoti darbe ir truk
do jam jo pažangą moksle.

Mes, Insbruko akademinis jaunimas, - maža, bet kartu 
reikšminga viso akademiško lietuviško jaunimo dalelė,- 
studijuodami tose sąlygose, dalyką statome-visai ki
toje plotmėje. Mūsų pirmasis tikslas yra studijos ir 
mokslas. Mes stojome universitetan ir steigėme savo 
studentiškas organizacijas ne tam, kad palengvintu- 
mėm savo būvį ar pasiskirstytumėm partijom, bet tam, 
kad studi juotumėm ir mokytumėmės.

Mūsų mokslo sąlygos yra sunkios. Tačiau mes studijuo
jame. Mes esame pasiryžę gauti kuo daugiausiai dip
lomų, įskaityti kuo daugi ausiai semestrų, pasisemti 
kuo daugiausiai žinių.Ta mintim vadovaujasi ne tik 
baigiantieji kolegos, bet ir visi tie, kurie yra tik 
įpusėję ar dar tik pradėję. Tai nieko nereiškia, kad 
mes Austrijoj, gal būt, universiteto baigti negalėsim. 
Čia padaryta pradžia bus kiekviename Užsienio univer
sitete pilnai įskaityta,© įsigytos žinios palengvins 
mokslo tęsimą ar eventualų užbaigimą.

Aš kreipiuos ta proga į visus pradedančius koleges 
ir kolegas, iš kurių dažniausiai tenka išgirsti nu
siskundimų ir abejonių dėl būsimos studijų eigos. 
Pradėtas studijų darbas negali būti jokiu būdu nu
traukiamas ir pametamas! Kiekvienas sąžiningas ir iš
tvermingas darbas bus apvninik”'tir atlygintas, 
Negalima nusiminti ir imt’- m rankas. Juk mums rei
kės tiek jėgų atstato---jam darbui tėvynėje, mums rei
kės pr v a J n'---!.' -js intelektualus ir akademikus,
mums reikės imtis vadovou jnjao darbo. Tuo tarpu, iš
trėmime mokslas ir studijos padės mums kovą dėl egzis
tencijos svetimųjų tarpe laimėti. Vienintėlis ginklas, 
kuriuo galime išsikovoti sau atitinkamą vietą pasauly 
ir kuriuo turime teisę naudotis yra mokslas. Tad ne- 
peleiskim to ginklo is rankų.

B.
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- MUSŲ KRONIKA -

Pakelkit dabar akis ir pažiūrėkit pro langą, 
kolegos - - '

irn truputį kitaip tenai, laukė, negu kad mes 
atradom rudenį, kada kiekvienas atvažiavome į dul
kėtą, rūkstattį Insbruką - studijuoti.

Yra daug Žalumos medžiuose, ir kalnuose matosi 
nutirpę serpentine takai.

Aišku, žiema yra jau praėjusi!-
- - Mes gyvenome vienus metus čia, Insbruke - 

vienus studijų metus be Lietuvos - -
Ar mes' daug padarėme?
Kaip atrodo mūsų - iŠ visų Austrijos kampų su

važiavusių lietuvių studentų bendruomeninis gyve
nimas?

Pirmiausia mes turime juoktis - - Jeigu mes pa
galvojame apie praėjusių Žiemą - mes turime šypso
tis - mums buvo gera Čia gyventi.

Atostogų metu mes veik visi buvome kur nors 
išvažiavę, ir visi pajutome, kad pas mus Insbruke 
gera, ir mes norėtume kaip galima greičiau sugrįž
ti į savo Nattarsą, i Lansersee ar į savo jnažą, ' 
šaltą kambarį mieste ir ateiti į musu ankšta., bet 
jaukią (netiesa?) valgyklą,

Kodėl? Juk ne taip baisiai lengva buvo šita 
žiema (jokia UnRRA mums nedavė didelių, sunkių pa
kistų), ir sniego ir vandens, deja, irgi buvo.

Ir vis dėlto, mes turime juoktis -
Mes matome vienas kito veidus, ir visi mums jie 

artimi. Mes nežinome, gali būti, už keletos mėnesįų 
mes kiekvienas būsime visai kitame svieto krašte, 
gal būt, nei vieno iŠ sambūrio nebus tenai, bet mes 
jaučiame vienas kito gyvenimą taip, kaip savąjį.

Moą tur būt, išmokome mylėti vieni kitus.
Kai mes atvažiavome, nebuvo nieko: mes tik sten

gėmės patekti į universitetų ir gauti kambarį.
Dabar - mes turime sambūrį. Tai yra visai kas 

kita. Mes jaučiame, kad tarp mūsų visų yra ryšis, 
ir kad vieno likimas vis dėlto nėra visiškai abuo
jas.kitam. Kad mes turime kažką bendro: bendrą lie
tuvio studento vardą, bendrą troškimą ir bendrą pa
siryžimą gyventi tėviškėje.

Mes esame sambūris.
Buvo jo-gyvenimas labai įvairus ir ypatingas? 

Tur būt, ne. Bet jis neapsiribojo pakistų ir Šokių 
Šventėmis. Mes turėjome gražių valandų, kurios vi
suomet minėjo mums ką nors bendro ir brangaus.Nebu
vo jų labai daug, bet" vis dėlto gera jas atsiminti:
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k Vėlinės

Mus susirinkome pirmąjį kartą. Jauki Insbruko austrų 
studentą korp! ’'Austrija" salė ir k oi..Eduardo Vasi
liausko skoningai dekoruota scena mums iš pat pra
džią sukO^ė nuotaiką, kurioje mes galėjome atsiminti 
savo mirusius.

Buvo truputis muzikos - St.Goštautas smuikavo; daina
vo Paulius Rūtenis. Tada pirmą kartą mums kalbėjo 
austrą studentą kapelionas Suso Braun.-Dar: keletas 
eilėraščių, ir viskas. Šitam minėjime buvo truputis, 
ką mes mylime Vėlinėse - kelios Vėlinių šviesos, sa
vi veidai ir lietuviškas žodis. Visa buvo taip maža 
ir toli nuo lietuvišką Vėlinių ir vis dėlto, ar be 
šito minėki*110 nebūtų mums buvę daug tuščiau lapkri
čio antrąją?

1-oji kultūrinė popietė

Ankštoje”Hentsehelio" valgyklos patalpoje gruodžio 
13 dieną įvyko mūsų pirmoji popietė.

į ją buvo atsilankęs kun.Gureckes ir dar keletas sve
čių iš Sąjungos. Tai buvo daugiau mūsų dainų šventė, 
nes mes joje dalyvavome visi, Kol.H-giui paskaičius- 
keistą eilėraščių ir pasveikinus mūsų svečius, vyrų 
kvartetas padainavo keletą tikrai įdomių dainų. Pro- - 
gremoje dalyvavo .ir solistas p.P.Rūtenis, kuriam vi
suomet mūsą parengimai atrasdavo nuoširdžią pagalbą.

Paskiau dainavome mes. Lietuviškoj dainoj mes praleis 
dome keletą tikrai gražių, studentiškų valandų.

Kūčios

Žemoje, .Austrijos valgykloms tipingoje salėje, pa
puoštoje kuklia kalėdine eglute, susirinko dalis Ins
bruko lietuviškosios visuomenės ir^lietuvių studentų, 
viso apie 80 asmenų prie bendro Kūčių stalo. Po bend
ros maldos ir tradicinio plotkelių laužymo visus malo
niai nuteikė tėvu Suso Bruun, austrų studentų kapelio
no ir didelio lietuvių draugo, nuoširdi kalba, kurio
je jis, tarp kitko, padėkojo lietuviams studentams už 
surinktas Grinso pr-dr-gėli om? nnkos.
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- 17 -

Meninėje programos dalyjeMeninėje programos dalyje girdėjom kol.Aratikaitytę 
deklamuojant Brazdžionio ir Aleksandriskio eilėraš-^ 

užbai-
čius, kol,Stepą Kairį skaitant laišką motinai 
S,Goštautą ir Urbonavičių smuikuojant. Kūčias 
gė kapelionas’kun,B činskos trumpa kalba.

pobūvį

"Finis semestri"

Po sėkmingų žiemos semestro studijų suruošėme _ 
"finis semestri" vardu. Be visų mūsų kolegių - kole
gų /kas, tur būt, svarbiausia paminėti/ dalyvavo 
kviestiniai prancūzų karinės valdžios svečiai^ kole
gų austrų, latvių, ukrai liečiu atstovai - žodžiu, va
kares buvo kaip reikiant, tuščių vietų, atrodo, nebuv 
vo. Buvo meninė dalis; buvo nesudėtinga, bet lietu- 
viška vakarienė.

Vakarienės metu mūsų kol.pirmininkas H.Nagys pasakė 
kalbą, pasveikindamas svečius ir dėkodamas prancūzų 
karinei valdžiai už malonią globą. Po jo kalbėjo kapi 
tonas Garde, išreikšdamas prancūzų karinės valdžios 
palankumą ir viltį, kad mūsų vargai pasibaigs grįži
mu į tėvynę.

Programą išpildė mūsų kolegos menininkai i kol.St,Goš
tautas pagrojo smuiku, kol.Vildovas padainavo nuotai
kingų liaudies dainelių ir ariją iš "Kornevilio var
pų", studentų tuo laiku buvęs sekstetas- padainavo sa
vo sukurtų dainų ir kupletų.

Savo žodį tarė ir putrų studentų korp! atstovai, iš
keldami austrų ir lietuvių studentų bendradarbiavimo 
reikalą. Po kalbų suskambėjo lietuviškos dainos, ku
rios išjudino ne tik savuosius, bet ir svečius. Ne
atsilikdami ir kolegos austrai ir latviai taip pat 
padainavo savo dainų. Įsisiūbavusi nuotaika visus su
liejo bendran džiaugsman, išnyko bet koks tautybių^ 
skirtumo pajautimas, liko tik studentai, kurios riša 
bendri studentiški rūpesčiai ir viena studentiška 
jaunatvės nuotaika.

0 paskui buvo šokio! - gati gyviausia vakaro dalis 
su greitais valsais ir žaisminga ragučių polka. Šo 
kių pertraukomis buvo skaitomas savanorių jėgomis tą 
vakarą išleistas jumoristinio pobūdžio laikraštukas, 
kuriame buvo paliesti daugumas kolegų. Šokius poįvairi 
no kap.Garde, paskambindamas pianinu visą eilę nuotai
kos dalykėlių. Žodžiu, vakaras buvo įvairus ir nuotai 
kingas
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Sambūrio įkūrimo šventė

- Iš pasižadu būti ištikimu savo tėvynei Lietuvai, Ug
dydamas savo asmens vertybes. Mano jėgos tebūnie pa
skirtos žmogaus ir tautų laisvės ir lygybės idėjoms . 
įgyvendinti -

16 vasario išvakarėse Patscherkofello viršūnėje bu
vo mūsų sambūrio įkūrimo šventė.Mes gerai atsimenam 
tolumoje degantį laužą ir mūsų vėliavą: didelę, su 
virpančiais ant jos šešėliais. Tai buvo viens sąmo- » 
ningiausių valandų čia - Insbruke, Jai^mes sakėme 
šituos mus įpareigojančius priesaikos Žodžius. Vė
liavos krikšto tėvai buvo ponia Jakštienė ir dakta
ras Jasaitis - mūsų netikėtas,’ bet mielas svetys. 
Vėliavą pašventino studentų kapelionas kun.Bašinskas.

Prieš priesaikos aktą buvo suruoštas viešbučio patal
pose koncertas. Mes girdėjome Goštautą smuikuojant 
Gruodžio "Jūros Dainą" ir "Vienos šokių motyvus". Vi
sai’ nauji mums buvo atvažiavusios iš Vienos mūsų ko
legės Birutės Vaitkūnaitės išraiškos šokiai. Jų temos: 
"Elgeta", "Mergaitė", "Berniukas", Hendelio "Varijaoi- 
jos", Kossu Aleksandriškio "Ratelis" ir H.Bagi o "Eg
lės" mums atskleidė paveikslus, kuriuose mes radome 
savo-liGtuviško žmogaus pasaulio traktavimą.

Po koncerto, priesaika prie laužo, lauke, pačioje kol* 
nų grandinėje - kurioje visuomet yra daug dangaus ir 
tylos, - mums buvo dar vienu brangiu mūsų studentų • 
dienų paveikslu.

Vėliau buvo pobūvis. Mes turėjome svečių: pulkininką 
Bideaut ir. kelis jo aukštuosius karininkus; austrų 
korporacijos ”Ambronia" pirmininką; YMCA’os atstovą 
poną Zuererį; lenkų studentų atstovus, brolius lat
vius ir estus. Vakarienės metu kalbėjo pirmininkes 
Henrikas Bagys, daktaras Jasaitis, pulkininkas Bideaut, 
latvių ir lenkų atstovei. Visose kalbose jautėsi dide
lės ir tikros šventės nuotaika.

Šešta valanda ryto atėjo visai nelauktai ir netikėtai. 
Pirmas keltuvas kabojo ilgai vienas ir tuščias, nes 
nieko neatsirado, kuris būtų norėjęs jau važiuoti že
myn ---- ---

- 18 -

18



10 vai buvo iškilmingos pamaldos, Į jas pirmą kartą 
buvo atnešta sambūrio vėliava. Po pamaldų "Austrijos” 
korporacijos salėje įvyko 16 vasario minėjimo aktas. 
Kol. Maura gi s skaitė paskaitą iš mūsų istorijos, kai-, 
bėjo pirmininkas ir mūsų pamiltas austrų studentų 
kapelionas Suso Braun. Meninėj daly atmintini yra 
tautiniai šokiai, paruošti vadovaujant kol.Balukevi- 
Ši ui.

16 vasario aktas buvo mūsų šventės tąsa, nes mes gy
venome kaip ir vakare viena brangiausia mintim - 
L i e t u v a. x •

III-oji kultūrinė popietė

Kovo 27 dieną buvo surengta trečioji literatūros ir 
meno popietė. Tai buvo visai pavasario diena ir pro
gramoje mes radome taip pat daug naujo ir pavasariš
ko;

Buvo nagrinėta meninės kūrybos problema. Ją išsėmė
4 referatai, parašyti įvairių meno šakų kultyvuoto- 
jų: kol.Urbonavičius skaitė apie^muzikos kūrybos ge
nezę; kol.Vai tkūnaitė apie išraiškos šokį; kol.Vasi
liauskas pasakojo apie teatro meną ir kol.Nagys apie 
pcrezi ją.

Kol,Kairys smuikavo, kol.Leonienė padainavo porą se
noviškų itališkų dainų. Daug nuotaikos buvo kol.Vi 1- 
dovo interpretuotose mūsų liaudies dainose.

Dar keletas mažų pavasariškų nuotrupų, ir popietę pa
baigėm

Motinos Diena

Mes neužmirštame savo lietuviškų tradicijų. Gegužės
5 diena mus vėl visus subūrė draugėn. Mes.šventėme 
Motinos Dieną,'minėjone savo motinas, kurių, deja, 
taip nedaug yra čia, Insbrukę. Tą valandą iš sunkių 
kalnų aukštų viršūnių ir gilių slėnių mes grįžome į 
žalias lygumas ir tylius ežerus, grįžome.į savo na
mus, grįžome ten, kur liko tiek daug motinų, išlei-. 
dusių vaikus į nepramatomą ateitį. Mes dar kartą paju
tome tolimą bežodę motinos globą ir dar labiau pajuto
me pareigą siųsti jai ne tik savo mintis ir ilgesy,
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bst ir b^vo pastangas, darbą ir būti tikrai vertais 
jos pasitikėjimo.

Kiev valgyklos vatalpcee buvo suruošti lietuviški iš- 
kilni- ęi”J-iijtūsJ, į kuriuos atsilankė Insbruke gyvensn-: 
ši. s motinos. Tu:, j po 'pietų buvo menifid Gelis. įžan- 
£O'u kol. •-irisiniokas Henrikas^/Uagys pasakė kalbą, 
spalvingai nuplėšdamas metines paveikslą, ypatingai 
Kario Motinos, pabrėždamas, kad ir .Jūsų likimas pa
re-šus į kari?., ir mes priversti atkakliai kovoti už 
savo- būvį daugiau, negu bet kada. Ir dar vieną moti
ną jis liiuins priminė - tai mūsų motiną Zem?.

Toli rasens programą sudarė Insbruko Landestheater so
listo p.P.Rutcšio ir mūsų kol.Vildrvo dainos, nepa- 
Hetąs kol• (Jcstauto sdiuikos, kolegų Si.Goštauto ir 
Urbonavičiaus smuiko duetas; kol.J.Nakienė ir kol. 
Stepas Kairys paskaitė kalėtą B.Brazdžionio eilėraš
čių.
Pasibaigus programs!, atsilankiusiųjų motinų vardu 
nuoširdų žodį tarė p.Sipavičienė, ne vieno akyse iš
šaukdama ašaras.

Pasibaigus minėjimui, visų širdyse buvo gyvos tik 
dvi gintys: Motina ir Lietuva.

\ . ...
/Mūsų muzikinio gyvenimo apžvalga, o kartu ir antro
sios kultūrinės popietės aprašymas bus sekančioms 
"Sambūrio” numeryje./

-SPORTO KRONIKA -

Oficialioji sporo sekcijos -įkūrimo data yra žymiai, 
vėlyvesnė, nagu tos sekcijos veikla. Jau 1945.XI.16. 
įvyko pirmosios vyrų krepšinio varžybos Insbruko tarp 
Lietuvių Akademinio Sporto Klubo 11 ekipos ir Austrų 
Kūno Kultūros Kursų klausytojų I, kurios baigėsi pa
sekme 17:13 L.A.SrK. 11 ekipos laimėjimu. Tą pat die- 
L.A.S.K.I ekipa žaidė su prancūzų karių "Los chasseurs 
d68 Alpes" ekipa - rungtynių pasekmė 14-14.

1945.XI.23 Insbruko įvyko dvejos vyrų krepšinio var
žybos tarp L.A.S.K.II - Austrų K.K.K.II, kurios bai
gėsi 19:15 L.ji,S.K. II ekipos laimėjimu.
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Tą pačią dianą susitiko L.k,S.K, vyrų pirmoji ekipa 
su Austrų K.K.K.I ekipa. Rungtynės baigėsi 38:18 
L.A.S.K. I ekipos laimėjimu.

1945.XII.8 Insbruke įvyko pirmasis mūsų moterų eki
pos pasirodymas prieš austrų moteris. L.A.S.K. mote
rų I - Austrų K.K.K. 20:19 L.A.S.k.moterų naudai.

Ta pat proga mūsų vyrų pirmoji ekipa nugalėjo austrų 
K.E.X. I ekipą pasekme 44:17.

1945.XII.9 mūsų šachmatininkai dalyvauja YMCA praves
tose svetimtaučių, gyvenančių Insbruke, šachmatų var
žybose, kur pirmoji vieta atitenka mūsų šachmatinin
kui kol.Kairiui Stepui, antroji-trečioji kol.Žižiui, 
Vaclovui - Matišovskij /vengr,/. Tenka pažymėti, kad 
iš 10 dalyvių mūsų studentus atstovavo 6 dalyviai.

Šis plataus masto sportinis veikimas , pravestas kol, 
Žlžio dar neįsikūrus sporto sekcijai, sveikintinas 
ir vertas dėmesio.

Įsikūrus lietuvių studentų sambūriui, atsirado jo na
rių tarpe žmonių, norinčių sambūrio ir sykiu Lietu
vos spalvas ginti sporto arenoje. To pasėkoje, 1945. 
XII.12 įvyko pirmasis sporto sekcijos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 22 žmonės. Tą pat dieną susirinkimas 
išsirinko sporto sekcijai vadovauti kol.V.Žižį. Po 

, šio susirinkimo pasirodo sąrašas, kuriame susirašė 
sekcijos nariai, norintieji kultyvuoti sekančias 
sporto šakas: krepšinį, tinklinį, stalo tenisą, šach
matus ir tautinius šokius. Sąraše susirašo 33 student 
tai, tuo būdu susidomėjimas sportu sambūrio nerių 
eilėse didėja.

štai, ir pirmieji mūsų sekcijos pasirodymai: 1946.1.
5. studentų valgyklos patalpose kol.Žižys Vaclovas 
duoda šachmatų simultaną 13 mūsiškių studentų. Simul
tanas baigėsi pasekme 12:1.

1946.1.23 Insbruke įvyko krepšinio varžybos torp lie
tuvių studentų, gyvenančių Eichhofe ekipos ir liet, 
stud.gyv, Insbruke ir Lonsersee kombinuotos rungtynės 
baigėsi pasekme 26:20 Eichhofo laimėjimu.

1946.1.27. Pirmoji išvyka Kufsteinan, kur mūsiškiai 
jau atstovauja lietuvių studentų sambūrį "Lithuania.” 
Sambūris "Lithuania" - Kufštelno lietuviai skautai 
46:26 "Lithuania" ekipos naudai.
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1946.1.29 lasbruko draugi skęs vyrų krepšinio rungty
nės Kichhofas - tnsbrukrs. Rungtynes laimėjo lasbru- 
kes santykiu 26:32. .

1946.11,9-10 Insbrukc studentų valgyklos patalpose 
įvyko tarpekipinės šachmatų varžybos. Dalyvavo: lus- 
bruko I,. iii s bruko II, Natters /Eiehhofas/ ir Lenser- 
S6g - visas ekipas sudarė minėtose vi stovės^- gyveną 
lietuviai studentai. Po bnigraės ekipos išsirikiavo 
sekančia tvarka: pirma vieta Lansersee, II vieta - 
Insbruko 1, m vieta - Natters /Eichhofae/, IV vista 
Innsbruko II..

1946.11.2? pirmasis mūsų sambūrio vyrų stalo^teni
sininkų pasirodymas Kufšteine baigėsi 5:4 Kufštuino 
UNRRA lagerio rinktinės laimėjimu.

1946.11.28, pasibaigus semestrui, sporto sekcijos 
susirinkimas, sušauktas sporte sekcijos vadovui rink
ti ir uaujoosvūiklos gairėms nustatyti. Susirinkime 
dąlyvavo 2? asmenys. Susirinkimas naujuoju sporto 
sekcijos vadovu išrinko kol.Ičagį Martyną.

1946.III.9 Insbruke įvyko draugiškos šachmatų rung
tynės šešiose lentose tarp sambūrio ’’Lithuania” ir 
austrų Tirolio rinktinės ekipų; po penkių valandų 
kovos varžybos baidėsi lygiomis 3:3. Zpie šias žai
dynes ir rnūsų jaunų šachmatininkų lygi vietinė spau
da gražiai atsiliepė.

1946 m balandžio mėn pirmoje pusėje baigėsi YMGA su
rengtas šachmatų turnyras, kuriame dalyvavę sekcijos 
nariai iškovojo: pirmą vietą Zižys Vaclovas ir ketvir
tą vietą Urmonas Vytautas.

1946 m gegužės 5 d vyrų krepšįui o ekipa buvo i švyku
si į Brogenzą, kur žaidė su vietos lietuviais. Rungi 
tyoes laimėjo Insbruko lietuviai studentai.
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HERR WARMER

Retas Tirolio gyventojų jo nepažįsta. Jeigu kuriam 
nors iš DP teko per klaidą atsidurti Insbruke, pir
miausia jis yra priverstas atlikti atitinkamus for
malumus Gouvernement Militaire,. po to, Žinoma, pas 
p.Walnerį Lansarsee. Sakoma, kad Viešpats Dievas 
sukūrus pasaulį savo kūrimo ekstazėje vienus Žmo
nes apdovanojo protu, kitus - gabumais, o poną 
Walnerį, tur būt būdamas geroje nuotaikoje, apdo
vanojo viešbučiu. Todėl ir ponas Walneris, atsidė
kodamas Viešpačiui, pasitaręs su savo garb.ponia 
Walnariene metė Šokį: dauginkimėsi Ir kiekvieną 
kartą jums važiuojant tramvajaus pirmuoju numeriu, 
tenka susidurti su keletu iš jo gausios Šeimos at
stovu. Jie dažniausiai būna pakibę tramvajaus pas
kutinio vagono užpakalinėje dalyje ir iš principo 
vengia susidurti su konduktorium.
Ponas Walneris savo viešbučio gyventojų atžvilgiu 
yra labai rūpestingas, stengiasi sudaryti galimai 
patogesnes poilsio sąlygas ir jų melancholišką gy
venimą paįvairinti įvairiomis staigmenomis.
Pavyzdžiui, staiga pakelia kambario nuomą visu 125% 
arba išjungia vandentiekį, ko pasėkoje iš tam tik
rų kambariukų pakvimpa pavasariu, arba perdegina 
skaitliuko kamščius, kad turėtų progos naktiniais 
marškinukais, su Žvakute rankoje, kaip Pipino Trum
pojo dvasia, skrajoti po koridorius, ieškodamas 
krosnelių.
Ponas Walneris mėgsta daržoves. Jis randa jose vi
sus vitaminus nuo A iki Z, be to geležies i? kito
kių metalų. Su didžiausiu malonumu jis leidžia sau 
ištisomis valandomis kaip sfinksas stovėti su žar
nele rankoje ir laistyti apie viešbutį apsodinti s 
rabarbarų ir ridikėlių plantacijas.
Labai suklystų kiekvienas, manydamas, kad ponas 
Walneris nemuzikalus. Anaiptol, jis nepaprastomis 
pastangomis užtempęs savo fortepijono skeletą į 
ketvirto aukšto 65 nr.dažnai mėgsta sėdėdamas bal
kone klausytis iŠ minėto kambario sklindančių to
nų, kurie normaliems viešbučio gyventojams primena 
tai priešmirtinėje agonijoje asilėno baubimą, tai
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lantpiuvės sugedusios sirenos garsus. Dažnai norma
lus vi;Sbu5io gyventojas pagalvoja: Nors ir labai 
malonu klausytis švelnaus dainavimo, tačiau geriau 
biltų, kad .. kamb.kolega pereitų prie matematikos 
arba Šachmatų.
Savo viešbučio gsrb.klijentų malonumui ponas laine
ris maždaug kas savaitę kaičia tarnaites, kurios 
paprastai rūpinasi gaunamų pakictšlių turiniu, at- 
krsipdamos ypatingą dėmesį į Šokoladą. P.Walneris 
parenka t-rn ites ypatingai aukšto kultilrinio lygio 
ir su skoniu. Pavyzdžiui Frl.Midi visiškai neblogai 
skambindavo rojaliu ir kitais barškinamais instru
mentais. Todėl .. kamb.muzikalusis, gyventojas turė
davo.progos su jn gana ritmingai išpildyti sunkes
nio pobūdžio kurini.liūs keturiomis rankomis. O Frl. 
Fidi, atvirkščiai, ypatingai domisi anglų kalba, 
kurią jai mloni?.i sutiko dėstyti ekonom.mokslų 
extra ord.profesorius iš •• kambario.
Brangus kolega, jei krtais tau pirm; kartą atvykus 
į Insbruką norėtųsi susipažinti su Tirolio įžymybė
mis nesikreipk pas miesto burmistrą arba kitus mėly
nojo kraujo atstovus, bet nusipirk uz 40 grosiu pir
mo numerio trs.nrvajs.us bilietą ir nuvykęs i Ląnsorsee 
pasikalbėk 10 min su ponu tfalnsriu kambario nuomos 
reikalu, ir tau paaiškės, kodėl Sudtirolis nebuvo 
priskirtas prie Austrijos.

Redaguoja redakcinis kolektyvas 
Atsakingas redaktorius - 0.Stiklinto 

Innsbruck, Innrainstr.25
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