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. Vargiai ar yra dai- pasaulyje tauta, kuri tiek daug tu-
ffigfe/'-'- 'rėjo kentėti dėl savo "būti ar nebūti", kaip mūsų tau
rauk., ta. Amžiais musu; mažame žemės kampelyje pūtė žvarbus

vėjai, siautėjo viską naikinančios audros. Prigimtyje 
0^į taikinga žemdirbių tauta savo žemės ribas turėjo nuo

lat- dangstyti savo sūnų krūtinėmis-. Kas beišmatuos, 
sį 'klok kraujo ir.energijos mums visa tai kainavo? Tauta

- betgi nemirė. Po kiekvienos audros ugnimi nusiaubtame 
’ krašte..mes vėl atkakliai'kibdavome į darbą, vėį-.staty- 

daVomę" naujas; sodybas, ardrvom užleistus dirvonus, 
■g'?'-'- ' tuo -reikšdami neaugai j jią mūsų, tautos gyvybingumą.

; • f_ . . ’ • -3ij • a : j’ ''i■ f TL'-id ■ •■■ii. . , : :

t
’ ■'-"i Dabar besitęsianti tr-- gedi ja yra didžiausia mūsų isto-
.1- • rijoje. Leistos metų I-vikoterpyje mes buvome ne vieną

kartą laisvinti. Koktu dabar minėti lietuviui tą sven- 
tos prasmės laisvės žodį, kuris.pikto Žmogaus buvo pa
naudotas šlykščiai priespaudai ir tautos sunaikinimui 
pridengti, zjodis "išlaisvinti" mūsų skaudžiausiu paty- 

. rimu dabar turėtų i'ęi kati - "apgrobti, apvogti, apgau- 
ti, išniekinti, į kalėjimą įkišti, ištremti, geliau- 

:■/'‘"--L ' šiai be jokios kaltės sušaudyti". Ir tik dėlto, kad
BHVs• : lietuvis visuomet lietuviu likt norėjo, kad jam sve- 

timos yra naujų "pranašų" idėjos, kad j‘o siekiama
»’■, < ' kultūra yra visai kitokia, kad jo teisybė turi tiktai

' vieną vienintelę prasmę.

Kfjv . Šiandien jau du metai DP vardu paženklinti - mes basto
mės kruvino širdimi po Europos griuvėsius, palikti 

't. ' ;• * svetimų malonei ar nemalonei. Toli likę namai pasida-
rė tūkstantį kartų-brangesni, negu sveikata, ir mes 
nost-.lgijos prispausti, ieškome kelių tarnauti savo’
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Žemei. Paskutiniu metu sušvytėjęs pasiryžimas eiti 
kultūrinio darbo kryptimi leidžia tikėti, kad tauta 
ir šitoje audroje nežus.

Du dalykus turime žūt būt išlaikyti - mūši} dvasinę 
ir fizinę-jėgą. Dvasinė mūsų jėga glūdi mūsų taurių
jų lietuviškų papročių išleikyme,^savo gyvenimo tvar
kyme mums tradiciniais krikščioniškais pagrindais, 
rimtame profesiniame pasiruošime, suliejime^visos^ 
išeivijos masės vieningon, savimi pasitikinčion, ži- 
nančion savo kelią ir galutinį tikslą, bondruomenėn. 
Fizinę mūsų jėgą išreikštų kūno sveikata, kuri yra 
svarbiausia gyvenimo džiaugsmo sąlyga ir tautos kon
kretaus pajėgumo laidas ateities dienose.

Akademiniam jaunimui, kuris turi didelės įtekęs pla
čioje išeivijoje, kuris anksčiau ar vėliau buĮ pašauk 
tas kurti naują mūsų valstybinį gyvenimą, šie reika
lai turi ypatingai rūpėti. Visa tai Sąmoningai supras 
darni, veikliomis pastangomis prie šių tikslų įgyven
dinimo prisidėdami ir jais visą savo siela tikėdami, 
geriausiai tarnausime savo žemei,

Taurieji mūsų papročiai, paveldėti iš kartos į kertą, 
remiasi lietuvio garbe, ritieriškumu ir dvasine šva
ra. Jie spindi mūsų protėvių darbuose, mūsų pedavimno 
se, mūsų dainose. T uta, netekusi garbės ir dorog, - 
lavonas - trąša kitoms. Mes tai aiškiai matome kad 
ir šiose dienose. Iš čia kyla ypatingas reikalas at
sparumo prieš visa tai, kės galėtų mus infektuoti.
0 grybas jau.veisiasi.. Plinta savanaudiškumas, tuš
tumas iki kvailybės, didėjo pavienių asmenų ir Še4mų 
moralinis pakrikimas. Liūdna, bet amžinųjų tautos pa
pročių smukimu prasideda jos galas. Tautos papročiams 
nusikalsta ir tie, kurie kuria mišrias šeimas. Mes 
kas kartą netenkame iš savo mažo skaičiaus jau taip 
brangių žmonių. Prasidedanti asimiliacija, kurią ban
doma pateisinti procentine lyčių sudėtimi išeivijoje, 
prėski ėdžia tautos krrują ir primens jau turėtas liūd 
nas pasėkas istorijoje. Akademinis jaunimas,^mūsų ge
roji atranka, privalo • turėti šiuo reikalu riškų ir 
kietą nusistatymą, ii

Į rimtą profesinį pasiruošimą ir visokeriopą lavini
mąsi yra įsijungęs didelis procentas studijuojančio 
jaunimo. Bežiūrint aplinkos kliūčių, kai kur tikrai 
medžiaginių sąlygų,-Išlaikomi šalti nervai, žiūrima 
į reikalą rimtai ir stipriais šuoliais iriamssi 
priekį. Mokslas mums padės lengviau išlaikyti varžy
bas čia tarp svetimųjų, o Lietuvoje gi bus geriausiu
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draugu atstatymo darbo. Norėtųsi dar priminti svetimų 
kalbų studijas. Vienos vokiečių kalbos, kurią Vokieti- 
joje būdami šiek,tiek apvaliems; nebepakanka. Klaidin
gai mano kai • kuri e. sakydami : "Jei reikš, išmoksim! 0 
gal nereikės?" Juo anksčiau pradėsime, juo bus geriau; 
nes laikas vietoje nestovi, 6 darbą ateitis tikrai 
pateisins.

Vienybės žodis Lietuvoje■buvo daugi ausi a kartotas žo
dis, visais laikais. Deja, nepakanka vien garsiai mus
yti vienybės būbną, reikia darbų.. Mums tenka stębėti 
kitų akademinių vienetų nuotaikas /Vokieti ja!/,"skai
tyti laikraščiuose kai kuriuos "vienybės" vardu įvy
kusius pokštus, girdėti apie lietuvių akademinio jau
nimo suskilimą visomis spektro spalvomis ir užkulisi
nę "saviveiklą". Prieš parti jas esmėje nieko negalima 
turėti, bet jų.priemonės dažnai nedžiugina. Ar jau 
toks yra lietuvio kultūros lygmuo, ar kur kitur šuo 
pakastas?«Negerai daro tie, kurie vedami aklo poli
tinio egoizmo .ar asmeniškų išskaičiavimų tokiu tau
tai atsakingu metu kiršina jaunime;. Labai gaila, kad 
dar yra mūsų tarpe žmonių, žiūrinčių varlės, .perspek
tyvos žvilgsniu mūsų ateitin. Argi kovos lauke, kai 
mirtis žiūri. į akis, gali, ginklo draugas draugą pa
klausti ,■ kokios jis yra spalvos? Jie gerai žino, kad 
tik pasitikėjimas ir abipusė parama gali jiems'atneš
ti pergalę, o abejodami jie žus abu. Ateis diena, ir 
mes, gal būt, atsidursim apkasuose, nežiūrint jokių 
įsitikinimų skirtumo. Argi svarbūs bus tada tie maži 
reikaliukai, kai mirtis žiūrės į akis? Pagalvokime 
apie tai jau dabar.

Mūsų sambūrį; laimei, gal daugiau dėl hermetiškos pa
dėties dar nėra pasiekę papročiai "Made in Germany". 
Mūsų sambūrio "Lithuania" tikslas.- būti harmoningu 
spektru, gražia, vaivorykšte, kurioje visos spalvos 
išsirikiavę šalia viena kitos tam, kad puikiu deriniu 
džiugintų stebėtoje akį. Jame telpa visi, kuriems yra 
sava lietuviškoji mintis ir krikščioniškos kultūros 
idealai. Mūsų bendruomenė nėra beformė, negalvojanti 
suniveliuota masė, kaip kad bandoma, primesti, ir re
tas kuris nėra politiškai apsisprendęs. Mes siekiame 
vienybės įvairume. Tokios vienybės^ kuri suveda bend- 
ran darban įvairios pasaulėžiūros žmones kultūringam 
vienas kito pažinimui ir papildymui, džentelmeniškam 
dvasios bendravimui. Mes matome tik tai, kas mus riša 
ir savo kaimyne įžiūrime ne kokį nors spalvotą baubą, 
bet brolį-sesę, Iietuvį-lietuvę. Čia apie vienybę nė> 
ra kalbama, nors ji ir lydi sambūrį per visus' pirmuo-
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'Sį-vename tikrai sunkų ir lemiamą mūsų tautai metą. 
Jei apie ateitį galvojant ne vie'nam'rankos nusvyra, 
liaujamas! tikėti gražesne diena, tai mums, akade
miniam jaunimui, nevalia nei minutėlei suabejoti.. 
Mūsų pareiga yra palaikyti kitų tautiečių tarpe 
viltį ir tikėjimą teisybę. Mes turime rikiuotis, 
pasišvęsti ir tvirtai tikėti. Taigi, aukštyn širdis

sius darbo metus. Mano manymu, sambūris eina teisin 
gu keliu.

Vi zinė jėga ir sveikata ugdytina, kultyvuojant įvaf 
riassporto šakas, organizuojant įvairias iškilas 
ypač ten, kur kraštas gražus savo žemėvaizdžiu. Mū
sų jaunimo linkimu į sportą nusiskųsti negalima,Šis 
linkimas buvo gal jau net per didelis. Ne veltui 
sakoma, kad mūsų paskutinio dešimtmečio jaunimui 
žymiai daugiau rūpėjo krepšinis ir futbolas, negu 
gera knyga, geras koncertas ar svetima kalba. Čia 
reikėtų pusiausvyros. Ne milžino galva silpnomis 
degtuko kojomis filosofas, taip pat ne raumenų kal
nas kūdikiškomis smegenimis žmogus yra mūsų'tikslas 
Mes turime siekti pilnutinio žmogaus, stipraus dva
sių ir kū/u, kuris visuomet būtų pasiruošęs atlikti 
savo pareigą. Akademinis jaunimas ypatingai turėtų 
kovoti su plintančiomis išeivijoje ydomis, kurios 
kenkia tautos sveikatingumui. Viena iš jų yra alko
holizmas. Alkoholi kai ir jų išsigimę ainiai Lietu
vai tikrai nereikalingi.
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Šitie•žodžiai nenori pasakyti, kad mes^tariamės radę 
ką nors naujo arba nepaprasto. Mūsų maža lietuvių 
studentų bendruomenė, susibūrusi sambūriu "Lithuania” 
Tirolio sostinėje yra.visą laiką tyliai, atkakliai 
ir daug dirbusi, ir tiktai šiandien -.po.vienerių 
darbo metų, kai toji bendruomenė rengiasi išsiskirs
tyti - mes norime pasidalinti mintimis su savo kole
gomis anapus sienų. Mes norime tikėti, kad mūsų paty
rimai ir mūsų mintys padės išryškinti lietuvių stu
dentų tremtinių tolimesnį kelią. Labiausia tačiau 
kalbame šituos žodžius apie save todėl, kad mus nuo
latos pasiekdavo ir dar vis pasiekia keisti mūsų ke
lio aiškinimai r i nusprendimai, kurie trumpai tariant, 
mus susviedžia į vieną pr kitą politinių srovių krepšį.

N.i politikai, nei tikram politikavimui mes nesame 
jautę jokio pasibjaurėjimo, Tačiau mažiausia, sveti- 
mas ir nesuprantamas mums tam tikras politikavimo bū
das, kur už savojo daržo ribų nepajėgiama nieko įma- 
tyti. Tokio politinės pasaulėžiūros supratimo buvo' 
stengtasi visomis jėgomis išvengti. Sambūrio vidiniam 
gyvenime buvo sudarytos sąlygos bendroms diskusijoms, 
kuriose kiekvienas studentas turėjo progos stiprinti 
arba susidaryti savo politines pažiūras. Kito žmogaus 
pažiūrų pakentimas ir įvertinimas ir kultūringa kova 
yra lydėjusi šiuos diskusinius sekcijos susirinkimus. 
Bet. sambūris pats, kaip organieaoija, yra įstatuose 
užakcentuotas kaip apolitinė organizacija. Sambūris 
nepasisako nei dėl socialinės, nei dėl politinės bu
simosios laisvos Lietuvos išvaizdos. Tai palikta kiek
vieno studento asmeniniam apsisprendimui, Nes sambū
rio pirmasis tikslas yra laimėti kovą už nepriklauso
mą ir laisvą Lietuvą. To-ji kova, mūsų supratimu,, yra 
dvejopa. Kova ginklu, kuri' vieną valandą mus visus 
sujungs ir kuri kiekvienam mūsų yra suprantama, ir 
mes nenorime tikėti, kad atsiras tokių, kurie tą lem
tingąją valandą pagalvos labiau ■ apie, savo-as
meninį saugumą,, negu apie taip daug kalbėtąją savos' 
tėvynės laisvę. '.X

Antroji kova.yra daug sunkesnė, Bes.ji neefektinga. 
Ji pilka ir kasdienybės aplinkumoj kovojama: kova už' 
ž^ia~I,2gJSI§TįįšįYiS??2,2tskdro žmogaus širdyIr“tai 
yra pirmiausia: iEova už žmogųĮ"'už asmenybę? Bendruo
menė šiuo atveju gali būti, tik pagalbiniu veiksniu,
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geli "būti tąja tinkamo aplinkuma, kurioje atskirasal 
žmogus, individas geli tokią kovą savyje kofoti. Vi
sa tai, ką šiandieną mes matome Vokietijos ir Austri
jos stovyklose gyvenančių tautiečių terpe, neliūdijr, 
kad mes būtume jau tokie sąmoningi kur glūdi mūsų~ 
pirmesni rūpestis. Tiktai vertingam žmoguje gali iš 
viso gimti ir ^.yventi tikėjimas-ateitiin, viltis ir 
ryžtas. Sambūris todėl kvietė ir kviečia visus pir
miausia šiton kovon, ne politinių intrigų ir raiz
ginių balosne. Pirmiausia, mes manome, reikia užtik
rinti gimtosios žemės nemirtingumą kiekvieno trem
tinio širdyje, tada tikt.'i galėsime tikėti ir lais
ve ir ateitim.

Prieš mus keroja tokia gausybė sunkių ir lemtingų 
klausimų, ir jie šaukiasi skubaus ir rimto išsprem- 

< dimo, tuo tarpu mūsų tremtinių mases apėmusi apati
ja ir paviršutiniškumas, - o mąstantieji ir turin - 
tieji vadovauti ima ginčytis dėl kurio nors parti
niai ambioinio klaustuko’. Argi tai tikrasai kelias?! 
Želiąs laisvon Lietuvon?! To norėjo sambūris.i žveng
ti ir išvengė.-Tiesa, klausimas tokiu būdu buvo iš
spręstas labai siauram ratelyje,, bet tai įrodė, kad 
toks klausimo sprendimas yra ir mūsų terpe įmanomas! 
Iš tiesų, argi ne pirmasai uždavinys kiekvienos stu
dentų bendruomenės čia, išeivijoje turėtų būti' su
burti visus lietuvius studentus, kurie nori svetur 
išlaikyti’sava širdyse gyvą Lietuvą ir kurie įžvel-

.gia tokio susi organizavimo nepalyginamą pranašumą, 
• ginant ir seugojant savo dvasinę, tautinę ir- fizinę 

gyvastį?! Ir: argi šito netrokštoms visi, be politi
nių įsitikinimų ir pasaulėžiūrų skirtumo, visi lie
tuviai studentai?!

Sustoti tektų ties dar vienu klausimu. Mūsų įstatuo
se įrašyta, kad sambūris vadovaujasi krikščioniško
sios kultūros klausimais. Šitas už^kcentavimas kaip 
tik labiausio yrs’buvęs priežastim, kad musų bėndruo- 

. menė buvo tuo tuojau antspauduoto tam tikru antspau
du. Arčiau stebįs mūsų gyvenimą, suprastų, klek nai
vūs ir nepagrįsti yra toki įtarimai, trčiau mes su
prantame, kad šioje vietoje reikalingas išsamesnis 
p-nsi sakymas. Ką mes suprantame ir vadiname krikščlo-. 
niškąja kultūra? Šiandienis pasaulis mums tai ryš
kiausiai iliustruoja: mes įmatomo, kad didžioji ko
va, kuri’dabar^kovojome'prie diplomatinių konferen
cijų stalų ir žmonių širdyse, nėra vien tiktai kova
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tarp komunizmo doktrinos ir vakarų demokrati jos^ b-,t 
daug labinu dialektinio materializmo, masių diktatū
ros /teisingiau: vergijos/ ir senosios kultūros pa- 
niekinimo kova, prieš i-og-uš žmogui meilės, atski
rojo žmogaus vertės ir senosios h'uropos kultūros 
principus. Ir visa tai, prieš ką kovo j< -di olektinis 
materializmas labiausiai ir tiksliausiai nusako pa
sirinktieji du žodžiai: ’’krikščioniškoji kultūra”* 
Tarp kita ko, no mes vieni, bet milijonai pasirinko 
tuos pat žodžius, kurie gali ryškiousioi paliudyti 
esančią begalinę prarają t.-.rp Rytų ir Vakarų. Gėlų 
gėlu, kiekvienas mūsų, kuris palikęs savo žemę jon 
negrįš, iki ten siaus komunietinis rėžimas, argi jau 
tuo pačiu nėra, pasisekęs prieš dialektinį• materia
lizme? Argi mūsų terpe yra -ir tokių, kurie tik dėl 
geresnio ar blogesnio maisto arba'rūbų paliko savo 
tėvynę? Jeigu taip nėra, tai kokio pozityvi jėga ga
li labiau negu krikščionybė laimėti kovą prieš ma
terializmą ir žmogaus nuvertinimą? Tokia plačiausia 
prasme- suprasta krikščionybė įrašyta mūsų sambūrio 
įstatuose ir incs jos stengėmės ir stengsimės laiky- • 
tis, nes mūsų giliausiu įsitikinimu, jos pergalėje ; 
yra ię mūsų, tėvynės pergalė "ir laisvė. -

■ . ' * *
Tai keletas Žodžių apįu mūsų kėlią mūsų kolegoms, 
bendro likimo draugams. Mus norėtume, kad tie žo-> 
d šiai'-rastų atgarsį ir supratimą. Mes norėtame, ka.d 
mūsų nuveiktas darbas sugebėtų tapti įnašu bendroj. - 
mūsų tremtinių studentų gyveniracn. : .

- Henrikas’ H r g y s 
1946.VI.17 ■/ •.

Vargingos tėvynės v:-, r gi-ngi vai kai, 
Iškeikime savo skausmingo likimo! 
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kopai - 
iri sekle šviesaus' Lietuvos atgimimo.■ ' - z

' ' p u t i n r :s
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"Sambūrio" Kr.1 išspausdintas meno straipsnis, ku~. 
rį.ėme buvo-nagrinėjamos politinės problemos, reika
lingas mažos'pataisos. Tęs straipsnis buvo-rašytas 
tik ką prasidėjus užsienių reikalų ministerių kon
ferencijai Paryžiuje. Minėtame mano straipsnyje bu
vo kalbame, kad bus sprendžismes Lietuvos klausimas. 
Kormslia derybų tvarka Pabaltijo klausimas iš.tikrų
jų turėjo būti sprendžiamas. Iš tolimesnės konferen
cijos eigos ir jos pabaigos galams spėti, kad šis 
klausimas vis dėlto nebuvo spręstas, .‘r antroji Pa
ryši sus.'minister i ų konferencija ?elies Pabaltijo 
valstybes, irgi sunku iš anksto ką nors teigiamo pa
sakyti. Jei įvyktų bendroje plotmėje pasiderimai 
tarp užsienių reikalų ministerių visais klausimais, 

I ir jai Sovietų Sąjunga padarytų visas politines nuo
laidas, apleisdama visus-užimtus kraštus /Bblkanus 
ir kt./ tuo atveju, mano manymu, Pabaltijo problema 
galėtų būti išspręsta taikos keliu-Sovietų S-gos 
naudai. Tačiau minėtame mano straipsnyje buvo tiks
liai' nuspėti Paryžiaus ministerių konferencijoje 
įvykusi eji nesutarimai ir Sovietų Sąjungos politinės 
įtakos išplėtimas visoje Persijoje.

'Sovietų Sąjungos politikai Irano klausime laimėjo. 
UBO tarptautinis politikos prestižas nusmuko. Vienrs 
iš gabiausių ir energingiausių politikų Amerikoje, 
būtent Statinius, atstovavęs UNO-je Ameriką, -^atsi
statydino, Atsistatydinimo priežastys labai aiškios 
- Irano klausimo likimas. Maža to, kad Iranas gavo 
bolševikų kitais rūbais perrengtą komunistinę vyriau
sybę; dar svarbiau, kad, pasikeitus Persijos vyriau
sybei, ir visos Persijos politinė kryptis bus tik 
Sovietų S-gos įtakoje, jei nebus kitų įvykių, tie 
įvykiai ir pirmosios Sovietų S-^os padarytosios nuo
laidos Jaltoj, Potsdame, reikia manyti, paskatins 
Sovietų Sąjungos poli.tk.us nedaryti didelių nuolaidų. 
Kas yra be' pertraukos sekės politinius įyykius, pa
stebėjo, kad Sovietų S-ga atitinkamai s politinių 
problemi] sprendimo laikotarpiais spaudžia Angliją 
bei Ameriką streikais ir laivų sabotažais.^! ?a- 
ryžiėus konferencijojG Savo griežtumu pasižymėjo 
B-rnes, po to sekė geležinkelių streikai visoje kae- 
ikoje. laksčiau, po C’-urchill* i o garsiosios kalbos
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apie karą ir Bevino griežtos taktikos, skendo laivai 
Anglijoje. Po Paryžiaus konferencijos politinis to>-> 
nas Amerikoje sušvelnėjo. Paskutinis Trumano politi
nis atsišaukimas į amerikiečių tautą turi labai di
delės svarbos. JAV prezidentas Trumanas kviečia vi
sus amerikiečius būti vieningais. "Karo metu mes bu
vome vieningi, mūsų priešai naciai buvo lengvai at
pažįstami, kai jie mėgindavo drumsti mūsų vienybę. 
Šiandien šio pavojaus nėra, bet teisėtumas nėra au
tomatiška karo pasekmė ir pavojus dar jaučiamas. Mes 
privalome vėl pradėti kovą prieš mažai pastebimą 
priešą & nevieningumą!" Taijo pat nemažą politinę 
reikšmę turi Amerikoje leidžiamas keliasdešimt mili
jonų egzempliorių skaičiuje mažo formato laikraštu
kas, nukreiptas specialiai prieš bolševizmą. Jame 
nurodomi imperialistiniai bolševikų siekimai užimti 
kitas valstybes. • ":'

Laimėjimus Sovietų Sąjungos diplomatijoje'nustelbia 
netiesioginiai Sovietų Sąjungos pralaimėjimai, bū
tent rinkimai Prancūzijoje ir Italijoje. Sovietų Są
jungos propaganda tuose kraštuose-dėjo didžiausias 
viltis. Maža to, įvykusieji streikai ir s?botnžai 
Amerikoje ir Anglijoje padeda tik Amerikos ir Angli
jos policijai iš anksto užšechudti pavojingus bolše
vikinius lizdus,, nes, karui prasidėjus, jie jau ne
bus pavojingi. Site prasme bolševikai per anksti 
atidengė kortas ir savus žmones iššifravo netinka
mu laiku. Šie streikai ir sabotažai yragąsdinimo 
priemonė, sprendžiant politines problemas, kur Sov. 
Sąjunga tikisi laimėjimų diplomatijoje. ,

Ar Sovietų Sąjunga dar gaus laimėjimų diplomatinėje 
arenoje - sunku pasakyti/'Priklauso nuo to, ar Ame
rika ir Anglija jau pasiruošė karui. Laikraščiai rat* 
ši, kad atominių bombų skaičius yra trps šimtai. Iš 
kur galima, semti tokias tikslias žinias"apie tokį 
slaptą ginklą? Toks mažas atominių bombų skaičius 
įrodo, kad jų yra daugiau arba dar mažiau.

Užsienių reikalų ministeris Bevinas birželio 5 dieną 
anglų parlamente pareiškė, kad "sekantis užsienių . 
reikalų mini eterių sutikimas’Paryžiuje bus paskutinis 
mėginimas - .galimybė susitarti".. Griežta Bevino kal
ba, nukreipta prieš Sovietų Sąjungą-, kuri esanti', 
pasak Bevino ironingo pasakymo, vienintelė, tikro- 
demokratinė valstybė, i.r esą keista,- kad pasauli’O1'- 
taikai gr.ęsin.tik tas faktas, kad keturi ministerial
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.Chur chili u .pcs,aky ta kalba augių per lament© diskusi
jų- metu, po įAtįee ir Bevino kalbų, išryškiną didelį 

" politinį va enangumą Ingla jo jei čhurchiIi s pasisekė, 
kad.jis.esąs darbo partijos priešas,-bet tos parti
jos dabartinė vyriausybė .Anglijoje tik vi©nerių me
tų'lai koturpyje susilaukė didelių nuopelnų. Jis pa
gyrė Bevino’redsmą.užsienio politiką. Churchilis

• kalbėjo parlament© irgi apie karą, nurodydamas, kad 
'dabartinis karas priklausąs nuo vieno ar kito asmens
esančio Sovietų. Sąjungos vyriausybėje. Po.šių.di
džiųjų vvrų Ir. gi i joje pasakytų kalbų reikėtų laukti,

• • k'įd,. nesusi tarus antroje Paryžiaus Konferencijoje,
pasaulis turėtų nukrypti karo link. Tuo tarpu stai
gaus karo simptomų nėra, ii; s girdėjome daug kalbų, 
pasakytų anie karą, s Kai T-ėmė daug straipsnių, tuo 
tarpu karo dar nėra, Bevinas taip pat save minėtoje 
griežtoje kalboje pabrėžė, kad nėge Įima Europą su-

' tvarkyti 10 mėnesių laikotarpyje ir jis turįs vilčių 
-susitarti’* Politikų kalbos turi irgi savų nbtikslumų.
Užsienių politikoj po; .Angįi jos parlament© įvykusių 
aštrių kalbų, pasirodė laikraščiuose žinios, kad. 
Tr.umanes*:nori ųžmegsti artimus rysius su Stalinu ir, 
nesusitarus UŽs.Beik.Min.L'upfėrenci jo ja, Trumsnas 
manąs.sustoti Maskvoje. ’’o to ši Žinią buve^atšaūk- 
ta. Diplomatinė kova , yra pansši į šachmatų, žaidimą; 
•kiekvienas pareiškimas turi tam tikrą politinės li
nijos vedamą pagei davimą.

Savaime sunrantama, kad; šiandien pasaulis pasi-sp-irs- 
tė į du pr.iešinguE P*l.j us: Sovietų Sąjungą ir jni^ 
priešingas vakarų valstybes. Bevinas, darbo partijos 
dienos proga, birželio 1$ dieno, kaip pastebi anglų 
Įsi kraičiai, oak&ltu tonu pareiškė: "Jlš apeliuoju į 
Molotovą ir Staliną, kad mes neisi.im Europą pada
linti į du bloku, mes ręlkaląuaim atitraukti karino- 
mene nuo Dunojaus ir kitų kraštų,- kad valstybėse ge
lėtų lnisv.il sužydėti laisvė prekyboje ir tarpvals
tybinis prekybinis bendradarbiavimas.

Minėtoje Bevino kelboje jis sakosi nežinąs, .kaip, bus 
sudarytos taikos sutartys, bet'tik viena jis .galįs 
pasakyti, kad padėtis, kada viena- tauta visą laiką 
'grūmotų karu, ilgai tęstis negali.'.Tokia . žadėtis. 
esanti neįmanoma, kiškų, .•desusi.tarus.PSryŽjausIycn- 
for ano Ajoje,- reikią laukti, kad Tlikos >Konf arenai ja 
įvyktų be Sovietų Sąjungos dalyvavimo..,,- ... ■ .'.

iitabejotinai karui ruošjamaci visu tempu, ?<ieš\du 
mėnesius prancūzų kątelikų laikraštyje pasirodė' di-

.
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dėlis straipsnis, kad mes esą karo prieangyje. Bol
ševikai turį apie 15 milijonų vyrų armiją tik.Euro
poje. Kerui ištikus ir Prancūzija galinti būti bol
ševikų okupuota. Tame pat laikraštyje paminėtas ir 
merš.Zonjevo dienos įsakymas per B'ud./rmijcs manev
rus Čekoslovakijoje, kad esą, anot Konjevo, vienas 
karas pabaigtas, bet antras prieš akis, nes Anglija. 
"Sudariusi karo sutartis nu Ispanija’ ir Turkija. Ki
tas prancūzų laikraštis "L’Epoųue"' gegužės 17 d pa
talkino straipsnį apie Anglijos ir Amerikos, kariuo
menės reorganizavimą, nurodoma, kad bolševikai turi 
viso apie 600 divizijų, iš kurių-300 yra Europoje';;' 
ir jos uostuose. Buvo paminėta svetimšalių legiono,’ 
sudarymas anglų ir amerikiečių kariuomenėje. Tu.o 
tarpu Britų armi jos vadovybė, birže’lio 4 d.'-užginčijo 
svetimšalių legi jono steigimą ir pranešė, kad.ju
goslavų, lenkų ir Pabalti jo piliečiai yra apmokomi 
kariškai, kad galėtų gerai eiti savo pareigas prie 
stovyklų apsaugos.

šventasis Tėvas Pijus XII birželi o mėn 1 d Kardino
lų Kolegijai pasakydamas kolbą prieš'mo.teri jali.zmą, .; 
tarp kitko posakė: "Šiandien mes esame, toli e.ū’: nuo :_t. 
taikos,’ negu prieš metus, kada .pas i baigė karos.Tarp
tautiniai diplomątiniei santykiai įs.i.tęmpė, įsi elek
trizavo,‘'ir vienė^tamsų rytmetį pasaulis gali pulti 
į kero ekspliozę”.

Straipsnis, tilpęs ’t’X)aily Moji", taip pat nagrinėja 
karo problemas j'pasak jo,■viešpatauja gili neapykan
ta Sovietų Rusijos visuomenės ir politikų prieš.An
gliją ir Ameriką, gi Anglijoje ir.-Amerikoje susida
rė stipri nėapykahto-,prieš Sovietų-Sąjungas politi
nę liniją. Pakanka dvi.e jų metų laiko, anot' paminė
to laikraščio^ kad dabartinės tarptautinės padėties- 
politiniai santykiai pavirstų į tikrąpc.urą. ,■ j. ;
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Tarpvyriausybinis Komitetas Pabėgėliams

Svarbiausias oficialūs organas,, kuris rūpinasi pabė
gėlių reikalais, yra ved.Tarpvyriausybinis Komitetas 
Pabėgėlių Reikalams./Pranc.Comite intergouvernemen- 
tal pour les refugies, angį.Intergovernmental Commit
tee on Refugees/. Jis yra įkurtas 1938 m liepos mėn 
Eviano konferencijoje prezidento Roosev&lto iniciaty
va. Tos konferencijos tikslas buvo palengvinti .iš* • 
spręsti klausimus, susijusius su plataus mąsto emi
gracija asmenų, kurie dėl savo rasės, religijos ar 
politinių įsitikinimų buvo priversti' išvykti iš Vo
kieti jos.ar Aųstrijos.Antrasis pasaulinis karas su
darė naują padėtį., pagal kurią Tarptautinis Komite
tas ir buvo reorganizuotas' 1943 metais.

Jungtinių Tautų .Or gani zaci jos ribose- buvo sudarytos 
komitetas, kuriame atstovaujama 20 šalių. Šis komi- • - 
tetas neseniai pabaigė Londone savo 8 šabaite's trū
kusių posėdžių sesiją, kuriai pirmininkavo Tižiosios 
Britanijos užsienių reikalų ministeris Hectdr Mc 
Neil’is. Sesijos metu buvo paruoštas raportas, kuris 
bus patiektas JTO Ūkinei ir Socialinei Tarybai. Šio
ji gi su savo pastabomis jį perduos JTO neriams vė** 
liausiailįepos mėn antroje pusėje.;

Šitame 20 tautų komitete pasireiškė daug nesūtarimų, ■ 
todėl prie minėto raporto yra prijungtas priedas, ku
riame nušviečiama komiteto mažumos nuomonė.

Ypač skyrėsi nuomonės dėl paties .pobūdžio to organiz
mo, kuris turėtų praktiškai išspręsti pabėgėlių liki
mą, Didžiosios .Britanijos atstovas pageidavo, kad tai 
vykdyti imtųsi pati Jungt. Tautų Organized ja. Jo many
mu, tik toks organizmas, kuris, sudarytų integralinę. 
JTO dalį, galėtų būti nešališkas ir galėtų, tiek more-' 
liškai, tiek ir materiališkai remiamas visų JTO narių. 
Sov.Rusija, priešingai, pasisakė už sudarymą atskiros, 
teoriškai nuo JTO nepriklausomos institucijos, JAV 
irgi prisidėjo prie šios nuomonės, kurios ir nutarė 
komitetas laikyti ė. Savo buveinę toji institucija tu
rės Bus^poje.

Komiteto posėdžiuose pasireiškė nuomonių skirtumu ir 
būsimos institucijos finansavimo klausimais. Didzįd- 
sios^Britanijos atstovas siūlė, kad tos institucijos 
biudžetą tvirtintų JTO. Jungtinės Amerikos Valstybės, 
palaikomos Sovietu Sąjungos, išreiškė pageidavimą,
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Vytautas Mac y r » 1 3

širdį pirkti,

Švi esos rudeni- 
/nę naktį.

Iš V I Z I JŲ " ,•
-S • ’

Pirmoji

Esi išbundu vidunaktįklaikiem ir iriu 
0 smilkiniais tiksent kančia,
Vėl pamiršti•vaizdai, tarytum pelkių
Prašina pre m nė.

Ir aš matau’gimtinį šiaurės kelią
X saulę degančius namus, .x ,
Ten pats vidudienis, margaitė skambina pi eturns varpe- 
0 jų skambėjimas.toks linksmas, toks saldus. /Ilsis,

• . • . -. • ■ ' : , f U . f ■. r

Tokia tyla', ji lyg kančios pribrendęs lašas,
X saulę sunkias parnešu, ’ •
ir saulės spinduliai ant klevo, lapų lęša, 
ledum nutyška tarp-šakų, , - .. .

Bet vakaruos antai jau tepėte skliautas, 
kk-škur toli dundėjimus girdžiu. r.

Ateina vandenys ant medžių kritusių šviesų nuplauti 
1. t^aivint laukų.

Tikrai ateina jie. P» »rą vaikosi perkūnijos oželiai. 
Ištiesę giedančius sparnus. - ' ' ' ; k' '-
G-ėlės tauroj miegojęs včįoS kelias ■’ ' ,’V"
Ir ima medžiai Pust'. . . ; '

Ir tuoj pirmi lašai šiušeni, lapais, 
Gainioja viesulas liūtis sčdriss, 
0 nuo stogų, tarsi mergaitės linksmas, čiurkšlės plc_ 
Upeliai srūva į valkas. y /P"
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Melsvi Žaibai vagoja skliautus. Lundą debesis, ir 
Ir nebaigia trenksmai aidėti. /šniokščia žemė

Bet pamažėl nušvinta pašaliai'sutemę
Ir audros tyla, lygiai vendenys išsekusioj versmėj.
7 ’' •; ■' *

Iš debesies suspindi saulė vėl ir vyturėliai juokies 
žvelgi, rasotom pievom atbrenda pc-vekerys.
Ir ežero melduos peblūdusi lakštutė suokia.
Ir garsina sodus strazdų giesmė skambi.

Greit vakaras. Iš lauko grįžta tėvas į namus, kiemu 
/atbėgę šunes, 

0 vakarienės dūmai iš raudono■kamino jau driekias 
/pažemfais.

Linguoja vėjas obelų viršūnėm,ir krypstančių langų 
' • ¥ /stikluos

Jau paskutinės-šviesos baigia žeist.

Ramu jau tėviškėj. Mėnulis’pro klevus į kiemą žiūri, 
Naktis graži ir dieviškai skaistij» 
Tik pas mene klaikus vidunaktis.,- tik pelenuos maža 
Ir baisiai daužosi širdis. ę /ugnelė gūri

4 j - ' ■»jšk >'•> ?< Lba-. rl • '■ i
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I. Buo Lietuvių Sj.udontų Atstovybės Vorarlbsrge iki 
.Lietuvių studentų Sambūrio ’’Lithuania” Innsbrucke.

Prieš atnešant prancūzų daliniams savąją trikolerę 
Vsrarlbergan, ten buvo susibūręs nųmažae skaičius lie
tuvių studentų. Jų tuometinę ir moralinę, ir materia
linę būkle geriausia apibrėžtų pačių vokiečių tokiems 
žmonėms sukurtas pavadinimas ”AushiIfsarbsits.r". To 
žodžio sąvokon įeina ir. pusbadės AZ kortelės. , ir 
griovių kasimas, ir bernavimas pas. kalnų ūkininkus, ir 
geležinkeli o darbininko'dali a, ir nuolatinis terori ža
vimas įvairiais ”■ ufenthaltsgenshmi„gumgeis"
bei "A-u-l tenderer f ai'sungai s”, net kartkartėmis sma
giai veidan arba kalėjimas. lik atsitiktinai.susitik
davo lietuviai studentei tuo metu ir visų bendroji kal
ba buvo apie’tai, kiek ilgoj dar truks, ligi griūvantis 
Psichas visai sutrupės. Toji valanda turėjo įf mums 
suteikti vėl tikro ir-laisvo žmogaus teises. Tiroly 
tuo metu gyveno labai panašia dalie apie 20 lietuvių 
studentų,/Vorarlbergs virš 80/< ■ .

•Tik įžygiavus prancūzų daliajame ir .pradėjus veikti 
visose Vorarlbergf vietovėse lietuvių tautiniame ko
mi tėtėms ir ypatingai centriniam lietuvių komitetui 
Vorarlbergs /labai sėkmingai Vadovaujamam Dr.Daukšos/ 
'liepos mėn 2 d susirenka Bregenze-, mažos iniciatorių 
grupės sukviesti Visi lietuviai studentai,, gyveną 
Vorarlbsrge /apie 80 žmonių/ ir išrenka- pirmąją lie
tuvių studentų atstovybę Vorarlbergs / kartų ir pir
mąją atstovybę Austrijoje/: Atstov.pirm.stud.phil. 
Henrikas Dagys; viceoirm. stud . ts.chn. Jaunutis’Ha,svyt 
sekręt-* stud. arch. Aleksandr as. Tornau; reikalų ved. stud, 
teohn.Jonas Motiejūnas ir iždininkas stud.med.Jones 
Bagdonavičius. Šioji atstovybė pasirenka savo svarbiau 
siu uždaviniu užmegzti ryšius Su visomis 6 s amo®! ,s liet 
ir kitų tautų-stud, organizacijomis-Vokieti jo ja,- Švei
carijoje e.o., rinkti informacijas apie nunatomus ati
daryti universitetus ir rūpintis materialine bei kul
tūrino parama lietuvių studentijei. Šios atstovybės 
kolegišku rūpesčiu ir patarimu po keistos mėnesių iš-
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sirenka ir lietuviai studentai Tirolyje savo pirmąją 
atstovybę: pirm.stud.arch.S.Vasiliauskas, vicepįrm.. 
stud.med.D.Katelytė, sekr.stud.med.M./ratikai tytė, 
iždin.stud.med.H.Bražėnaitė. Vorarlbergo lietuvių 
stud.atst.surenka'‘daug vertingų informaci jų, užmezga 
ryšius su YMCA ir £onu Uinisteriu Švei c.Turausku, 
taip pat suorganizuoja keletu jšvjrkų ir eilę sporti
nių' varžybų. Tirolio atstovybė savo keliu rūpinasi 
surasti . kiek-galima tinkamesnes sąlygas atvykstantiems 
liet.studentams Innsbrucko universitetan. Rudeniop, 
paaiškėjus, kad Innsbrucko universitetas tikrai veiks, 
beveik visi lietuviai studentai, gyvenę Vorarlbergs, . 
atvyksta studijoms Innsbrucko universitetan. Keletas 
kolegų atvyksta ir i‘š Aukšt.Austri jos ir Bavarijos. 
Tokiu būdu pirmajam visuotiniam susirinkime Innbrucke 
1945.X.25 dalyvauja 80 studentų-studančių /Iš viso' 
sąrašuose vėl i nu: IBS'/.’ Innsoruckas^ tompa? nuo šios da
tos lietuvių studentų Austrijoje organ!zacinio gyve
nimo centrui Vorarlbergo ir Tirolio atstovybės nutaria 
nutraukti savo separatihę veiklą ir minėtame susirin- 

lt kime išrenkama nauja ir viena atstovybė, atstovaujan
ti visų lietuvių studentų reikalus, pradėjusių studi- !' 
juoti Innsbrucko-/Leopoldo-Franz’o vardo/ Universite
te. Pirmasai susirinkimas praeina gana audringoje 
nuotaikoje ir š:Ii"išrinktos komisijos parengti nau- : 
jiems atstov.'įstatams /kol.kol.Bu.dzeiką, Jessitytė,. 
Maniškis, Hagys, Razminas/ išrenkama ir naujoji At
stovybė tokios sudėties: Atstov.pirm.Henrikas Nagys, 
vicepirm. Stud.med.Juozas Sungc.i.la, sekretorius: studv •':- 
phi 1. Joana' Abrarnikai tė, ekonom.-sekc. pirm. J.iįpckaitis, • 
kult,ir meno seko.piYn.stud.phil.I).M. Jes.ai tytė,- spau
dos seko.pirm,stud.phll.et iųr. J.Leonas, sporto seko.' 
pirm.stud.gamt.Vaclovas &ižys..Po keistos savaičių.-., 
šios atstovybės sąstatas pasikeičia,,. ir būtent, ekon.
seko.pirm.įeina Atstovybėn'kol.štud.te^s,Petras Neniš- ' '■ 
kis. Šioji Atstovybė sudariusi naujus įstatus,, prade- . ■ 
da. energingą; ir sąmoningą veiklą. Per tjūmpą laiką- .

. šios Atstovybės iniciatyva išrenkamos atstovybės -Gra- "■ 
ze ir Solzburge, išrūpiname per atat.įstaigas nuolatiS.
nė piniginė Ii et. studentų parama stipend i jų. f or m*, or- 
ganizuojame sava-ramovė » valgykla, minėjimai-ir- kul-

\ bei sportiniai perengimai . Religiniams ii6t.uvių stū- ;!)įp 
d entų.r ei kr Tams pakviečiamas kapelionas kun.RBačiiis- ' 
kas /stud.phil./ • -■ •

1945 m gruodžio-mbn Lietuvių Studentų Atstovybė' Inns 
bruks prancūzų karinės beiaustrųvaldžių ir universl-'- 
teto senato kviečiama persi Organ!zuoja į Li etuvių Stu-
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d batą Sambūrį "Lithuanie" Inųsbrucke /Verein d<er Li- 
tauischea Studentei; in .Innsbruck "Lithuania”/, .Pagal 
naujuosius įstatus:/kuri e savo ė s ne niekuo nesiskiria 
nuo buvusių atstovybės/ naujoji Sambūrio taryba suda
roma tokios sudėties: Sambūrio Prezidiumas: pirm.H.
j.tgį r-i/Q * vi o e 02 r m. J«Sungei 1 a , S c kr e t *r i us J • Abr ami k a 11 ė, 
Tarybos nariai*- finansų ir ūkio skyr .virš. P. Nūn! skis;
• ai tinimo sk.vii Jurgis'Bareika, spaudos skyr.virš, 
J.Leones, parengimų skyr.virš, .Vasiliauskas, li
teratūros ir meno seko.vadovas l.M.Jcsaitytč, visuo
menininkų seko.vadovas P.Meni skis, sporto se-.c.vado
vas V.Žizys. Be to tarybos -nar i ei s buvo. įtraukti: 
stud.med.M.Arštikaitytė /stovyklos virš./ir stud, 
arch. o. V'si Ii suskas /būsto komend./ Revizijos Komi- 
gija: ir• J«Darbutas, stud•teis,S.B“.lys ir stud,teis. 
t. po i qh iig. Gar d ės Te j s mes : a d v , Maur a gi s, s tud., teis. 
J.Noreika ir kun.D.Razminas ,■ r

"I® tikrųjų, nei pagrindinė veikimo linkmė, .nei akty
vumas nuo to oersior gani žavi nepasikeitė. Ir tollaw
buv<» atkakliai ir pasišventusiai dirbama ir rūpinama
si nugalėti gausias kliūtis, kurios būdavo kely sutin
kamos. Sambūris buvo nttrukus oficialiai. prancūzų, 
karinės valdžios,■austrų vietinės valdžios ir univer
sitete senato patvirtintas. . > ,

Prasidėjus vasaros semestrui, 1046 m vasario 2? d 
išrenkama nauja Sambūrio Taryba^ kuriąs kadencija 
tęsis iki kitų mokslo metų pradžios /t.y. 1946 ęi 
soalių mčr./: Sambūri* pirm,Henrikas Bagys, Vicepir
mininkas kultūriniams, reikalams stud.chem, Steponas 
Kairys ir vicepirm. ekonominiams reikalams stud.teis. 
~’etrat. Peniškis. finansų skyriaus viršininkas stud, 
ekon. Mykolas Morkūnas; Maitinimo skyriaus virš, 
stud.phil.G.Draugeli6-nė; Parengimų, skyriaus viris. 
Stufl.med, Gediminas BalukeviSius; spaudos skyr.virš, 
štud.phil. .Ona' Stikliūtė, Sambūrio sekretorė J.Vibra- 
mikaitčų Kiekviena sekcija išsirinko savo vadovus ' 
atskirai, ir būtent,: Iitoreturos-Meno seko,pirm, 
stud.chem.Ričardą Urbonavičių, visuomėnininku seko, 
pirm.stud.ekon.Jurgį Dudzeiką, sporto sekc.pirm% 
stud.gąmt,. Martyną Dagį. Aktyviai dalyvaują be to 
Tarybos veikloje stud.med.M.ArŠtikaitytė, kai p. ekon. 
reik.grupės pirm.pavaduoto ja. Reviz.Domisija:kol.kol. 
Budzeika, Vi litines ir Činikrs. Garbės Teismsš: koI. 
kol.kun.Bašinskas, Jakštys ir Maursgis. Tokios sūdė* 
ties Sambūrio Taryba vadovauja Samb.xri.ui iki šiol. 
Semt.Vadov.iniciatyva,pritariant Graze ir Salzburgo 
Sambūriamsbuvo sudaryta Čentr.Liet,Stud.Atstov.Aus
trijoje. /žiūr.stat.str./

B.A.V.

į
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Keletas bruožų iš vidinės musų samburTb ■ 
ž . z r a „i d' o s '

•’ 1. 45/46 mokslo metų pradžios susirinkamo nuotaikos 
■. ir pirmieji 'atefties gyvenimo metmenys.

. ..Kiekviena n^kslo mėtų,pradžia atneša studentui -daug
> rūpesčių,iš jb reikalauja 'apsukrumo, sumanumo ir mo

kėjimo >risit. Įtinti esamoms sąlygoms. Innšbrueko
‘U- tas. dėka or-ncūztį. karinės valė žios plači ašircli šku- 

&;• • mui ir užsieniečiųstudentų veiklumui formalumų at
žvilgiu tampa visai lengvai pasieki amos-j Todėl nenuos
tabu, ksč 19<5. Spalių mėn. 25,d. -visuotiniame-susi-

(riūklme’dalyv.uja 80 lietuvių studentų.Šišausj rinkis 
mas '•r.'.ėjAs” s votiškos įtampas,neramumo, iš'dalies 
=:betiugumo ir neryžtingumo,bet drauge ir apv Idyto

, i .. tvirtumo bei drąsos Ženkle'yra-vienas-tų įvykių,kurs 
lietuvių InnStųuckO studentijai davė s-vitą'charak
terį ir savitą Kėlią. Charakteringi šio susifinkimo 

.bruožai, Iju.p.e.is’viso tokiais _tve„.ais galimi 
suvokti, j.i.-lėtų būti p.minėti šie : . • '

Susirinkimo dalyviai atstovauja'savo nuo no'ę, kai p 
r. individai,kaip atskiri asmenys. ’Vyraujančios idėjos- 
’ teutlAkum:s, «’emo-rrati škunus, Laujosjos Atstovybės 
rinkimai, kurie visada yra didėlis-įvykis studeatų 
.'^.veni ne;'praeina dernokrati škų-trsdi ei ;;ų formbjė su 

. k iūCi jttų pasiūli msi e, kana .i'dctūrų atsiėmimais, xandi- 
d.atų b j-tai i •.u is ir jų girų bei blogų savybių. išdė

li mai s, ūuerk.nt kuo kas buvo Lietuvoje okupacijos 
metu ir.Vokieti joje,pagaliau slaptu balsavimu.
Ypatingai i-U-amųjų ūandjdrtų Aptarimas iškels prin- 

' zipąjkaA. atstovybės žmonės turi būti- ištikimi lietu- 
via'i ,: ;C ■ usikompromi tavę .žtiouos ir pajėgūs -ki “roti, vi
suomenės darbą, ,2aud i o s-Xūrų atsi ėmimas-, kurs galėtų

■ būti .ei skinamas -apba. lietuvišku kuklumu, arba'.priva
taus asm.?i3iško gyvenimo ramybės didesniu vertinimu 
už vi submenu.-o veiklą, -irba apskritai socialinių ten
dencijų .trūaumu, 'kai-b'‘ten. bebūtų, pas'iliek-a pastovis 
Innsbmcko studentų- žyme.- J du tada, pas i r eįs-uusios 
socislj’nės ir iiid'iviė..u.;linė.S tenčenci jos,pirmosios

' atstov. u j ..mos v'&čovku;. ..očių, antrosios daugumos 
eilinių studentų, t’a m i-a savotiškos įtampos reiškiniu.

, Ši ame ; susi rinkime iškylą tai p 'pat vj.ene-e charakteri n-
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glausiu Ilins true k o studentijos gyvenimo bruožų, bų. - 
tent visumos bruožas, šis visumos bruožas konkreti
zuojasi visų studentų reikalams teisingumo,lygybės 
ir būtinumo mąsto pritaikymo , Taip sakant, nuo pat 
pradžios pagrindiniu dėsniu visai natūraliai, be 
prakalbų ir gr.z žby lyčių priimama ne kokia nors pasau
lėžiūra, bet asmens jo pareigoms tinkamumas, toliau 
-tskirų narių lygus, teisingas traktavimas nepai
sant atskirų įsme.ninių Ar kitokių tendencijų-. Tai. 
būtų principinis visumos dėsnis. Toliau tas visu
mos dėsnis pasireiškia ir įvairių sričių .tŽvilgiu«, 
Tame pačiame susirinkime išrenkama ne tik Innsbrucko 
studentų atstovybė, bet drouge ir atskirų kultūrinių 
ir kitų gyvenimo sričių vadovai: kultūros ir meno 
reikalų vadovas, spaudos ir propagandos vadovas, 
sporto v.dovas, ekonominė komisija ir Garbės- T*16®®s»

Tai apimti ®s vi sumos dėsnis-, kurs siekia apimti . visas . 
gyvenimo sritis. Būdinga dar ir tai, kad Innsbrucko 
studentai, neturėdami nei patalpų,nei kitokių konkre
čių galimybių vis. dėlto ryžtasi imti* pietaus kultū
rinio ir visuomeninio gyvenimo darbo. Tuo pačiu vir*' 
sumos dėsniu vadovaudami esi Innsbrucko studentai 
r61’igiži-sins reikalams atstovauti pasikviečia kape
li onąr , . .

2.,- Visumos ir vienybės ’’principi] euši kr i stsll davimas.-

Susirinkimai .nėra dar pats gy y e Pijuos. Susirinkimai, 
ypač demokratinės santvarkos susirinkimai yra daugiau 
išr-iška susiformavusių'minčių, ir tendencijų. Ir 
Innsbrucko studentijos gyvenimas po visuotinių narių- 
susirinkimų nuolatos keičiasi ir įgauna vis kitą.ir 
kitą pavidalą. Tą ke'jtimąši iš vienos pusės s .ctino. 
gyvenimo sąlygos - ■ pr .nCūzų. karinės v-.įdž’ios di-rek-' 
tyvos, universitetu. vadovybės potvarki :!’, naujosios 
austrų valdžios įstatymai, iš kitos pusės pačių stu
dentų feizalci.ir pageidavimai, šiuo metu dar kartą’, 
išryškėja, kad tik’, vieningos visų studentų pastangos- 
gali užtikrinti įmanomas gyvenimo sąly^si i'uolctos' •' 
.-ug-'htis vietos gyventojų antagonizmas už.si enieči :mS- 

■ir įvairūs suvaržymai skatino lietuvius laikytis. - 
vieningoje be odrupmenė j‘e . Innsbrucko' studentu :jū nėfb: 
nediiere:-ei jnoto. Ji savo narių pasaulėžiūriniu . ut-'a 
žvilgiu reprezentuoja visos Lietuvos sr oveš .'"Bet-■ C- -l • 
būdingo yra’ tai , kad Innsbrucko studentija n škeld ai X •’
pi rmon ’ei lėų. .t oi e r ano i jos ir .vi dhybės mintį',. ‘V-i-e- • v 
.nybė či-a nėrę; suprantamo. atskirų srovių ksp’itU-I'o.c-i^o

’ . : ■ •’ ’ ’■ m/-r
’ " ’’ ■ ' \9 ..
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vienos kurios, srovės naudai, bet bendrų interesų. ir 
bendros tremtinio dalios vienybė. čia;akcentuojama . 
ne panaikinimas kitų pasaulėžiūrų, kad susidarytų vie
nybė, bet pasaulėžiūros paliekamos kiekvienam asmeniui 
jo paties atsakomybei, o akcentuojami tai, kas rūpi 
visiems kaip žmonėms, kaip lietuviams^ kaip studen
tams, kaip tremtiniams. Taip sakant, čia formuojasi 
įvairybės*vienybė, kur įvairių srovių žmonės susibu
ria į vieninga vienetą pasiekti vienam tikslui - iš
laikyti fizinę ir dvasinę egzistenciją ir nuolatos 
siekti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Kelias, 
arba būdas> tie bendriausi dėsniai, pagal kuriuos 
tvarkosi Innsbrucko Studentų bendruomenė, pasirenka
mas - krikščioniškosios kultūros principai. Krikščio
niškosios kultūros principai - čia kaip antitezė bol- 
ševistiniam materializmui... Tas, kas si ekianepriklau- 
somos Lietuvos atstatymo, kas atsisako grįžti į tary
binę Lietuvą, tas savaime pasisako už vakarų krikš
čionišką kultūrą ir tokiu būdu pasisako už krikščio
niškosios kultūros principus.

Būtų klaidinga manyti, kad pagrindiniai Innsbrucko 
studentų gyvenimo dėsniai - tolerancijos ir vienybės 
dėsniai atsirado visai savaimingai, be jokių nuomo
nių skirtumų. Tiesa, vienybės idėja nebuvo diskutuo
jama susirinkimuose ir viešuose posėdžiuose. Bet at
skirose grupėse, mažuose būreliuose, pripuolamuose 
susidūrimuose pavienių asmenų, asmenų, kurie ėmėsi 
atsakomybės už visos Innsbrucko studentijos ateitį 
ir gerovę^ šie klausimai buvo diskutuojami tikrai gi
liai, vispusiškai ir išsamiai. Ir tik atvirūmas~tie
sai, taip sakant, nusilenkimas tiesai.pajėgė paša
linti kraštutinius nuomonių skirtumus, nesiekiant 
iki smulkmenų išlyginti pažiūrų vienodumą. Kadangi 
vadovaujantys sambūriui patys giliai tikėjo įvairy
bės vienybe, jie šią vienybę tik tada proklamuodavo, 
kai to reikalavo jos apologija, neapsirikdami galė
tume pasakyti, kad Innsbrucko studentų vadovybė pir- 
m-jje eilėje stengėsi vykdyti vienybės mintį teisin
gumo, lygybės ir reikalo dėsniais ir tik vėliau ją 
skelbti, flebuvo stengiamasi pirmoje eilėje paskaito
mis ir žodžiais įtikinti žmones, kad reikia vienybės, 
bet buvo stengiamasi daryti taip, kaip vienybė reika
lauja, kas gal ne visada ir nė visiškai pavykdavo. 
Tačiau šiandien jau galime konstatuoti faktą, kad 
Innsbrucko studentai yra tiek Vieningi, kad jie jau
kiai, be ginčų, be incidentų ir didelių nesusiprati
mų pajėgia vienoje patalpoje vienas su kitu bendrau
ti, bendrauti ir dirbti platų kultūrinį darbą.
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šitų principų šviesoje,, arba, geriau, pasakius, iš 
šitų principų aplinkos išplaukia tiek pirmosios Inn- 
sbrucko studentų atstovybės, tink vėliau kiek modi
fikuoto Lietuvių Studentų Sambūrio ’’Lithuania" įs
tatai, patvirtinti prancūzų karinės valdžios, aust
rų karinės valdžios organų ir Universiteto Senato.

Innsbrucko studentai pamilo savo vieningą sambūrį 
ir jo pastangas vienybės dvasioje ir sutarime siek-, 
ti savosios egzistencijos išlaikymo ir’tėvynės lais
vės atgavimo. Innsbrucki'ečiai jaučia, kad vienybė 
ir tolerancija nėra fikcija ar absurdas, bet^kad 
vienybė yra realybė tam, kas apie j.ą nesiginčija, 
bet ją vykdo. - ; / j.

3-. Įvairybinė vienybė ir religija sambūryje "Lithu- 
ania" . ' . . . ' ' ,

Visumos principu vadovaudamasi pr i 6 šsambūr i nė 'Inns
brucko studentų atstovybė, kadangi, dauguma studentų 
yra katalikai, pakvietė sau kapelioną atstovauti re
ligijos ir doros sričiai. Sambūris šį atstovybės 
žingsnį perėmė ir jį išaiškino. Sambūris jaučiasi 
lietuvių studentų susibūrimas. Jis pats neatstovau
ja religijos, nei joki oš'.konf esi jos. Jis apima vi- , 
srs konfesi jas ir visas pasaulėžiūros, bei politines 
grupes. Tad sambūris savotiškai vaizduoja valstybę,, 
kurioje yra taip pat įvairių religijų ir įvairių 
konfesijų žmonių, klausimuose, liečiančiuose religi
ją ir dorą,- sprendžiamą balsą turi kapelionas. Jis 
kreipiasi į katalikus pats asmeniškai ir jis yra at
sakingas pagal Bažnyčios nuostatus už katalikiško
sios studentijos religinį ir. dorinį gyvenimą'. Sam-7 . 
būris, kaip, visų studentų .organ!žaci jo nesiima jo— 
kių religinių funkcijų vykdymo. Sekdamas lietuviš— '. 
kąsias tradici jas,tain .tikrais‘ atve jais! kaip savo 
švenčių metu, sambūri s dalyvauja pamaldose, kaip 6r.- 
ganizuotas vienetas, palikdamas laisvę kitų konfesi
jų ir kitų įsitikinimų žmonėms pamaldose dalyvauti- ’ 
arba jose nedalyvauti. Religija yra gilus, sąmonin
gas ir laisves asmeniškas apsisprendimas. Tad šios 
laisvės apsaugai sambūris nieko neįpareigoja ir ne
verčia vienaip ar kitaip apsispręsti. Religiniuose 
klausimuose sambąri s palieka laisvę kapelionui tie
sioginiai ir betarpiai bendrauti su kiekvienu indi
vidu, ieškančiu religinių vertybių. ‘ '.
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Paskutinis lietuviškos studentijos Austrijoje orga
nizavimosi etapas yra pasiektas. Visų studentiškųjų 
vienetų veiklos koordinavimui garantuoti sudaryta

• Centrinė Lietuvių Studentų Austrijoje Atstovybė.
t '

Tuo budu tapo sudarytos galimai palankios sąlygos 
vieningam bendradarbiavimui idėjinėje ir ekonominė
je plotmėje. Uždaviniai, kurie šiai centrinei atsto
vybei yra uždėti pagal visų studentiškųjų vienetų 
priimtą reguliaminą, atskleidžia labai‘plačius bend
ro darbo barus.

Visų pirma, vieninga linkmė taytinio lavinimosi ir 
veikimo srityse. Išryškinimas arba iškėlimas egzis
tencinių pagrindų kiekvienam atskirai, pagrindų, ku
rie turi išlaikyti žmogų sunkioje tremtinio dalioje, 
turi išlaikyti jį sveiką ir sąmoningą būsimame lie
tuvių tautos likime. Pasaulėžiūros išsivystyme kiek
vieno studento sąmonėje turi glūdėti tvirtas jos pa

grindimas, kuris turi reikštis tuo, kad individas 
sugebėtų savo interesų /ir interesų savo grupės/ ga
limybes aprėžti bendruomenės naudai. Vadinasi, pa
saulėžiūros išryškinimas ir tolerancija tautos ir 
valstybės reikalų tvarkyme.

Antroji darbo sritis yra bendruomeninė pagalba ma- 
terijalinių reikalų tvarkyme. Nevaržant asmeninės f . 
atskirų vienetų iniciatyvos atidengti visas galimy- . 
bes studentu materialiniam būviui pagerinti, yra 
statomas kardinalinis reikalavimas: nežiūrint kuris 
vienetas ką parūpino - viskas priklauso visiems lie
tuviams studentams. Visos gaunamos gėrybės eina per 
centrinės atstovybės fondą.

Ypač ekonominių reikalų tvarkyme centrinė atstovybė 
turi dar ir atstovavimo teisę /ši teisė yra išskir
tinė - vi priklauso tik centrinei atstovybei/ už- ' 
sieny. Ryšiai su kitomis lietuvių organizacijomis 
užsieny, ypač su šalpos organizacijomis, gali būti 
palaikomi tik centrinės atstovybės, bis dėsnis jo
kiu būdu nevaržo .atskirų vienetų iniciatyvos, nes 
kiekvienas vienetas turi teisę kreiptis į, tas orga
nizacijas centrinės atstovybės vardu, žinoma, neiš-
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einant iš bendro darbo plano ribų.

Kokios priemonės šiems uždaviniams .siekti yra narna- 
• tytos? Centrinės atstovybės regaliaminas paliko vi
sas ’galimybes pešios atstovybės nuožiūrai. Idėjinė
je taip pat ir kultūrinėje plotmėje šiems uždaviniams 
siekti turės būti rengiami bendri posėdžiai, pašneke
siai, diskusi jos,- Turės būti leidžiami biuleteniai .ir 
gal'peri jodini ai laikraščiai, kuriuose galės būti ks- 
liami pasaulėžiūrini ai ir valstybiniai klausimai. 
Kultūrinis bendradarbi avimas, kaip dvasinis tautinio 
susipratimo ir subrendimo faktorius, galės reikštis 
bendruose meniniuose pobūviuose. Pirmieji,žingsniai 
•ši a ^kryptimi jau yra padaryti ir sekantieji planuo.ja- 

. mi.

Ekonominiams reikalams tvarkyti bus daromi centrinės 
atstovybės- pasitarimai, kurie išneš privalomus, vi
siems v&enetams nutarimus-. Kadangi centrinės, atsto
vybės narių yra penki, o nutarimai gali būti daromi 
tik 4/5 balsų‘dauguma /reikia manyti, kad nutarimai 
bus v i.suome t .tik visais -balsais padaryti/, 'tuo būdu 
yra garantuojamas' lygiateisis bendradarbiavimas.

-.Mažesniųjų vientų 'teisės yra ■ garantuotos dar kitu 
būdų, būtent tuo, ked tų vienetų.vadai-įeina į cent
rinę atstovybę kaip vicepirmininkai, paliekant pir
mininkavimo teisę didžiausio studentiškojo vieneto 
vadui - Innsbruck’o studentų sambūrio pirmininkui,

Yra trys žmonių rūšys: vienį, kupie gyvena tam,' kad 
džiaugtųsi, kiti, tam kad kovotų, o treti vien tam, 
kad numirtų.- - ? -

/Cr-umberlain/' •
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M 6 b ir iai kęs

.Kares še tiktai nuo.įino J šti sus' kraštus, sunaikino 
įvairiausias materialias vertybes, sugriovė daug me
no paminklų, bet taip pat ir atskirus individus. Mf-

liko Suropo.b nepaliestų. D.-lis žuvo kovoje, da
lis neteko.sveikatos, dalis, iškentė jo-dvasiniai - ir 
tų yra daugiausiai. Jie yra. išmesti i š normalaus gy
venimo vėžių- ir normalaus galvojimo.- .Tokių randame 
kiekviename, kampelyje - žmonių be savos pastogės, be 
savo tėvynės,. Toks likimas ištiko ir mus.

koleidę gimtuosius laukus, mes tikėjome greit grįšią. 
3rvo mėginamos spėlioti įvairiausios datos, grįžimas 
rodėsi jau visai arti, bet, vietoje to, mes vis tebe
stovime prieš visišką nežinią. Daugelis nustoja tvir
to pagrindo po kojomis, liko viskam abejingi. Tačiau 
tarp šių, spatijon puolusių, žmonių vis dėlto yra ir 
trkių, kurie rimtai šio to imasi. Tai studentija. 
Jie dirba, semia žinias universitete, mokosi kalbų. 
Dalis jų baigia, dalis su pasiryžimu dar tik prade
da. Tiek vienus, tiek ki tus. rei kia sveikinti, kad 
jie nepasiduoda bendrai, pas D? pasireiškusiai nuo
taikai merdėjimui ir laukimui "kažko”.

Susibūrė čia studentai į vieną vienetą, susikūrė kul- 
.. tūriniai rateliai. Deja, kartu su šiais gersisais 

reiškiniais įsibrovė dar iš Lietuvos atsivežtas vadi
namas akademiškasis nerūpestingumas, kuris dabar bū
tų, atrodo,, lyg ir ne vietoj. Tie, nurie d-r jauni, 
kurių užsibrėžtas tikslas dar nepasiektas, tie dabar 
turi progą dirbti. 0 kad studijos būtų sėkmingos,rei
ki a jas tinkamai sutvarkyti, benorima tuo pasakyti, 
kad reikia ištise< naktis sėdėti ir dirbti. Anaiptol, 
reikia tik tinkamai susitvarkyti darbo laiką, kad ne
nukentėtą nei mokslas, nei sveikata. Paprotys po ne- 

: produktingai/praleisto studijų laiko prieš egzaminus 
džiūti per dienas.ir naktis yris knygos, maitinant 
save juoda kava ir papirusais, .turėtų visiškai išnyk
ti. Mes esam svetimšaliai, ir mažiausia mūsų’klaida 
atkreipia kitų dėme’šį, . .mes turime turėti tautinę 
ambioiia nies Čia esame pagaliau tam, kad išnaudotume 
laiką,’’siekdami savo tikslo, Mes nežinome, kaip.ilgai 
mes turėsime atitindamas sąlygas, ga_ti atsitikti, kad, 
vėliau tęsti stuai jęs.nebus.įmanome-;-

’ Sėkmingoms studi joms reikia ištvermės. Ištvermės kiek
vieną dieną šį atlikti, kartais labai mažais atro-
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dančių atliktų darbvĮ reikšmė išryškėja atėjus egzami
nui, kada. įsigytos žinias reikia tik suformuoti. Rei
kia griežtai suskirstyti^laiką. Save suvaržyti pagal 
laikrodžio rodykles pradžioje yra labai sunku, bet, 
praslinkus kalėtai mėnesių, tai bus visiškai įprasta. 
Daug reikšmės reikia skirti poilsiui; čia svarbus vie
nodas kėlimosi ir gulimo laikas. Laiko paskirstymas 
žymiai atsiliepia į darbo našumą, sveikatą ir" net 
charakterį. Kuo to, kaip mes sunaudosime mums priklau
santį laiką, priklauso mūsų ateitis. Bus pareikšta 
pagarba tiems, kurie kaip subrendę ir darbui pasiruo
šę piliečiai, stos tėvynės"atstatymo darban ir bus 
paniekinti tie, kurie grįžę mėgins valgyti kitų "pas
tangomis uždirbtą duoną, tuo tarpu, kai tapti žmonė
mis jie turėjo laiko - veltui praleisto laiko.

M. N. .

Amerikiečiai lietuviai rūpinasi Hamburgo 
Pabaltijo Universitetu.

Hamburge veikiančiam Pboltijo Universitetui .pagelbėti 
paskiri lietuviai Amerikoje ėmėsi gražios iniciatyvos. 
Štai, mus pasiekė žinia, kad, Hew Yorke susikūrė ’’Ame
rican Committee for the Baltic University". Komitetui 
kurti iniciatyvos ėmėsi adv.N.Rastenis ir J.Laučka.
Kovo męn 26 d įvykusiame susirinkime į komiteto valdy
bą išrinkti: Hadas Rastenis - pirmininku, H.W.Lielnars 
/latvis/ - vicepirmininku, R.Pusta /estas/ - vicepir
mininku, Kaz.Baitramaitis - gan.sekretoriumi ir Dr.M. 
Vinikas - iždininku. Komiteto adresas yra toks: c/o 
United Lithuanian Relief, 19 W.44th St.New York IB, 
N.Y,U.S.A.

/Iš 12 pusi./
kad suinteresuotos vyriausybės turėtų pilną laisvę 
šiam biudžetui patvirtinti ar nepatvirtinti, visvien 
kokia būtų JTO politika.

Pabėgėlių statutas,’ tos priežastys,■kurias jie gali 
iškelti, motyvuodami savo negrįžimą namo ir kurios 
tūrėtų visuotiniai galioti, - nebuvo precizuotos.

Tarpvyr.Komiteto Pabėgėlių Rei k.skyrius Innsbruckc yra 
neseniai įsikūręs Hungerburge. Jo adresas: Hungerburg 
40, villa "Seehof", tel.26-54. Sofos - Ltn.De Chalvron 
Tuo tarpu Komitetas rūpinasi tik apatridhis -• asmeni
mis be pilietybės.

J.Mikėnas
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•^ubbūrio ..iiltū;i'.is ^..vcnimas didele dalim pasi
reiški a ;S6‘kei jų • veikla. Tai mūsų pačių■ ini.ciatyv.’ 
vos ir saves ugdymo sritis- Kada tremtinių gyve
nimo pačioje pradžioje buvo įprasta visą kultūri
nę veiklą suvesti į reprezentacijos reikalą, stu
dentijoje iškilo tarpusavio bendro darbo inters- . 
sss. Universitete mes radome svetimą kalbą ir 
drugeliu atvejų-kitokį požiūrį. Sekei jose mes, 
tuo tarpu, susikuriame darbo sąlygas savoje visuo-

■ menėje. Jose formuojasi-vienas-patvariausių bend
ravimo ryšių - bendrų aspiracijų ir bendros plot-

■ mės.

Įsikūrus sambūriui žiemos semestro metu, mes turė
jime meno, visuomenininkų, sporto sekcijas ir reli- 
cinį-fi-.osofinį seminarą. Be jų, dirbo tautinių 
šokių grupė ir spaudos skyriaus leidžiamas sieni
nis laikraštis.

Prasidėjus vasaros kadencijai, sekcijų darbas bu-' 
vo labiau subordinuotos. Kci.Ste.-o Kofrio - vice
pirmininko kultūriniams reikalams - iniciatyva 
atsirado tarp atskirų sekei jų darbo bendras ryšys : 
buvo suruoštos trys kultūrinės popietės, išvykos 
į Grasą ir Ėufstejną ir religinės muzikos valan
da bažnyčioje. Tr-.ip pat-ir "S .-mbūry je" susibūrė . 
visų sekcijų pajėgos, Mūsų kultūrinis gyvenimas 
įgavo viėtiingesnę ir tuo . pačiu sėkmingesnę linkmę-.

i ■ • — . • . . .

Šiame numeryje mes pasistengsime trumpai apžvelg
ti atskirų sekcijų įsikūrimo sąlygas ir jų darbą:

Visuomenininkų sekcija

Kiekviename didesniame akademikų būrelyje visuomet 
susitinka įvajrių charakterių ir Įvairių interesų 
žmonės, kurie vienos bendros organizacijos. ribose: 
jungiasi į įvairias grupes, norėdami lavintis sa
vo srityje ir išvystytivienokią ar kitokią veiklą. 
Panaši ai-*’buvo’ ir. mūsų sambūryje. Susiorganizavę į
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legalizuotą akademinį vienetą, susibūrėme į sekci
jas ir pradėjome veikti. V.:ene tokią yra visuome- 
ninkų sekcija. Sekcijos tikslas - eungti visus, .be
sidominčius visuomeniniais ir politiniais klausi-., 
mals koleges ir kolegas, ruošti diskusinio pobūdžio 
sueigas, sekti politinį gyvenimą ir, reikalui esant, 
aktyviai dalyvauti visuomeminisme . gyvenime . Sekei-"' 
ges nariai vra įpareigojami aktyviai dalyvauti sam
būrio vidaus gyvenime, iškeliant.susirinkimuose ; 
naujus sumanymus ir kritikuojant.visus mųyų akade
minio gyvenimo reiškinius. Tie visuomenininką sek
ei jos. uždaviniai išplaukia iš teisingo demokrati
nių principų-supratimo, kur kiekviena sveika kriti
ka, ir kiekvienas naujas sumanymas papildo ir išple
čia organizacine veiklą.'Sekei jus iniciatoriumi 
reikia laikyti kol,Petrą 1,'oniškį, kuris i skėlė, sek
cijos steigimo mintį ir vėliau sekcijai pirminin
kavo. Sekcijos įsteigimo dsjta - 1S.45 m gruodžio mėn 
18 dieną*, kada įvyko steigiamasis susirinkimas.

tikroji visuomenininką sekcijos veikla prasidėjo po 
kalėdų atostogų, kas savaitė buvo šaukiami susirin
kimai, Kuriuose kiekvieną kartą buvo skaitoma poli
tinė apžvalga ir referatas, kurį sekdavo diskusijos. 
Apžvalgas visuose susirinkimuose' išsamiai ir įdo-. 
mini skaitė kol.Jakštys. Befšratų buvo skaityta 
septyni, būtent, kol.Mykolo Morkūno "Neturtas ir 
pažanga", kol.Alfonso Valiūno "Sovietų Sąjungos 
ūkio politika", kol .'•Petro Seni ški o "Austrijos val
stybės kūrimo metmenys", kol.kun.Petro Bašinsko 
"Pastovios taikos problema", kol.Henriko Nagio 
"Sambūrio linkmės ideologiniai metmenys", kol.Stą-1 
šio Balio "Lietuvos valstybingumo problemos’’ ir kol, 
Griniaus "Emigracijos problemos". 7 ,

Referatų'šukeitos diskusijos išryškindavo'ne* tik '■ 
pagrindinę referato temą, bet taip pat ir artimas 
jai šalūtinesr Dviejuose Susirinkimuose buvo daro
mi pranešimai aktualiomis temomis-: kol.Jonės ^bra--- 
mikaitės' pranešimas apie, studentų suvažiavimą TU-' 
bihga-ne sausi o mėn, ir kol.yiliūno pranešimas apie 
kelione į Vieną.

Sekcijos susirinkimuose vidutiniai dalyvaudavo-dvi- 
dešimtkolegų ir kolegių, daugumoje ekonomistai ir 
teisininkai; susirinkimai užtrukdavo vidutiniai 
dvi tf'is valandas r žiemos semestro metu sekcijai 
pirmininkavo kol,P.IIeniskis /teisininkas/. ir vasa- • ’ 
ros semestre - kol.Jurgis Budzeiks /ekonomistas/. •
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Sekcijos pirmininkas yra sarfdūrio tarybas nerys,kur 
jis atstovauja visuomeniniūkų sekcijos narių nuomo
nę 'ir išreiškia jų pageidavimus.

Literatūros ir Meno Sekcija

Mes negalime pasakyti, kad Innsorucko studentai la- 
j i gyvai domėtųsi literature. Humanitarų turime 
nedaug, ir literatūros sekcijos susirinkimuose paŽ 
sirodo tik neskaitlingas būrelis žmonių.

Pirmoje kedenai joje sekcijos pirmininke buvo D.Je- 
šaltytė; debar sekcijai vadovauja kol. Ričardas , 
Urbanavičius. Viso sekcija yra turėjusi penkis su
sirinkimus, kuriuose buvo skaityti referatai šiom 
temom: kol.B.V. itkūna*tės "Modernus meno ąbkis", 
kol.Jesa'itytės "Brazdžionio kūryba" ir "Bradūne 
"Svetimoji ‘duona", kol.Urbanavičiaus "Innsbrucko 

IĮ muzikinio gyvenimo- apžvalga".. Be to, sekcija yrP 
surengusi tris kultūrines popietes ir Vėlinių mi
nėjimą. Ypatingai popietėse yra buvę darfg nuotaikos ' 
ir tikro susidomėjimo menu.

Religinis. - filosofinis seminaras

Susitikimas kelių Zauna u-to egzistencinės filosė- 
*fijoe seminaro dalyvių pažadino mintį įkurti Inas 
bfucke-religinį ~ filosofinį seminarą. Klausimasir 
pagrindą ieškojimas, atvirumas tiesai, visumos žvil- ' 
gani o akcentavimas, kaip antitezė siauram dogmatize i, 
mui, prisirišimui prie mokyklos, / filosofine pras
me/ ir vienašališkumui, kaip naujasis priėjimo bū
das prie dabarties gyvenimo problemų - dėdėms- re
ligini o-filosofinio seminaro metąao pagrindan.To
kiu būdu religinis-lilisofinis seminaras tampa lais
ves. Jis, nesivaržo kuria nors' filosofine sistema. 
Jis stovi prieš vises Sistemas kaip tyrinėtojas ir 
tiesos ieškotajas. Seminaras ryštasi būti pietus. 
Jie nori ne tik griežtai-religinius, filosofinius 
klausimus svarstyti»•Jis nori pažinti dabar gyvenamo 
krašto mąstymą, jį palyginti su buvusiu savuoju ir 
iš to bandyti kurti sintezę,: Savo kūrimosi užuomaz- ? 
goję seminaras buvo numatęs daug vietos religijos 
filosofijos temoms, ypač palyginimui Vakarų irLie- 
tuvos r-Slįgini'O gyvenimo ir*iš jų sintezės išvedimui a

*
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Tačiau gyvenimas nesiduoda suimamas į temas. Semina 
res nesilaiko grieštai nusistatytų temų. Jis nori 
sekti problemas, kurios nuolatos ir ruol-tos iškyla 
ir jes pasvarstyti visumos filosofiniu Žvilgsniu. 
-Gkerekteiinga šiam Innsbrucko seminarui tai, kad jem 
vadovauti pa., i šauna kunigas ir drauge studentų ka
pelionas. T-. d savaime suprantama, į seminarą įsitii 
skverbia ir dalis religinio gyvenimo klausymų. Šatą 
dalų reprezentuoja kunigo Kazlausko pastoviai reda
guojamas religinio gyvenimo apžvalgos skyrius. Gal 
būt dėl to Seminaras atsiduri a .savoti škoje teisinė 
je padėtyje.’•^edangi seminaras atstovauja ir dalį, 
religinio gyvenimo klausimų, kurię, be abejo, yra 
kapeliono kompetencijoje, tad tuo atžvilgiu sėmingi* 
rui vadovauti tiktų kapelionui, 'xscieu seminaras yra 
daugiau nei kapeliouo vedamas religinis būrelis.Jis 
rūęin.si ir filosofinėmis temomis. Ta prasme 'jos . 
vadovas turėtų būti renkamos. Į^eno ir literatūros 
sekcija pradžioje, buvo maniusi į rali ginį-filosofi 
nį seminarą žiūrėti kaip į~ s >vo padalinį, tačiau tai-, 
apimties atžvilgiu neįmanoma. Td reIi ginis~fi loso- 
finis seminaras ir toki oje. nei šaj Skintoje teisinė
je padėtyje, vedamas kepelionė, kuris drauge yra ir 
paskuti .io semestro filosofijos studentas. Jo atei 
ties forma palikta .nuspręsti ateinantiems mokslo 
metams

Huo savo 
liūdisuos .. .. . __ w____,__■
ruošimos! ženkle. Pirmasis susirinkimas 
dalimi ir Tavo Suso Bro

or m? lauš įsikūrimo 1945 metų lapt 
iki pirmojo ,f.u< i rinkimo seminaras stovi 

su menine 
svarsto mouelo. 

filosofą j-.s. religi jos tiesos santykį, siekdamas čia 
surasti didžiąją šių trijų gyvenimo sričių sintezę 
Toliau seka temos:" lietuviškos krikščionybės kil 

.aė ir. jos pobūdi* tautosakos šviesoje" - /.Ma&Iu 
lis. " Vokiečių religiniai papročiai"- O.Stikliūi 

re t netikiu, ged yra B: eves"-?-of. J. Įiačer 
A-.tr opoidų inteligsuęj jos tyrimai "-j?. B.'.čir 
.ras,moteris,Šeima"--M.p mįkas. Pirmojo se

mestre pibciįOje relitinis-filosofijos Bcmėnaroš 
ruošė Prof. Erismano paskaitų: D; akeę,.WollGn, Sti 

kurso pakartosimą, kaip bendrą- paširoušimą koliol 
ijumaras. ...

.Jainar.as numato dar vieną susirinkimą, kurio dar 
otvarkė je: trof. žiaęsrni o ..įskaitos užbaiga if.ęi.s 

kusi j oš ?tof. Kr išmano paikai tos' temomi s
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Sporto sekcija

Jas veikla yra buvusi plačiau nušviesta pirmame 
"Sambūrio" numeryje. Dabar duodame tik keletą pas
kutinių įvykių: 

1046 m gogžės mėn 17 d įvyko Innsbrucke' krepšinio 
rungtynės Sambūris "Lithuania" - Prancūzų koriai. 
Rungtynės baigėsi/18:11/ 29:15 studentų sambūrio 
ekipos laimėjimu.

1946 m gegužės mėn 25 d Innsbrueko skautų ekipa buvo 
išvykus į Lufšteiną, kur, esant blogam orui ir ko
mandai pasimetus, rungtynes laimėjo Zufsteino skau- , 
tai pasekme 22:17.

Birželio mėn 1-2 dienomis sambūrio "Lithuania" spor
tininkai ’dalyvauja Riede surengtoje sporto šventėje: 
1946,VI.1 pravestame stalo tenis* turnyre mūsų klu
bo narys Armonas Vytautas iškovojo pirmąją vietą, 
finale nugalėjęs Petravičių /Diedas/ rezultatu 
21:17, 21:17, 15:21, 22:20.

Moterų žaidynėse mūsų klubo narė Gertrūda Subatnie- 
kaitė iškovojo antrąją vietą, finale pralaimėjusi 
prieš•Sokovaitę 21:18, 21,:11. ' : .

Birželio mėn 2 dieną pravestame krepšinio turnyre 
mūsų sambūrio ekipa suklupo prieš Salzburgo lietu* 
ylų ekipą pasekme /7:5/ 15:20. Sekančiose rungtynėse 
prieš Diedo lietuvių ekipą, nors ir esant blogam 

‘oruif mūšiškiai laimėjo pasekme 27:13
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Innsbruck o s Graze.

Gražią ir saulėtą kovo mėn 13 d išsirengė didoka me
ninių pajėgų grupė Grczan. Išvykstant buvo gana tech
niškų reikalų ir kliūčių, bet kol.Vasiliauskui nuošir
džiai rūpinantis ir vadovaujant, jos buvo nesunkiai, 
nugalėtos.

Graciečiai svečius šiltai sutiko, rūpestingai priėmė 
ir iš karto tarp abejų įsivyravo draugiška nuotaika. 
Sekančią dieną* neturėdami ypatingų uždavinių ir vi
sur šeimininkų rūpestingai globojami ir lydimi, mū
siškiai nužiūrėjo gražius, senoviškus pastatus, ps- 
,.j klus, vakare aplankė teatrą su "Kau.’it- baliaus" 
premjera. o ' . ..

Kovo 15 d vakare vienoje iš gražiausių patalpų Grą
žo un-to helius. Didžiulės išpuoštos salės, pilnos 
žmonių, žvilgą kariškių uniformos, tamsūs vyrų rūbai, 
balinės moterų suknios, švelnus kvepalų ir pudros 
kvapas, lengva, pakili baliaus nuotaika. Tūkstantinės 
minios akys atkreiptos į lietuvius: tis išpildo meni
nės dalies programą. Grąžo Universiteto kultūrrefe*. 
rentas pranešinėja anglų ir vokiečių kalbomis, gana 
plačiai- komentuodamas.

Pradžioje solistai: smuikininkė 1.Motiekaitienė, po 
jos pianistas -A.Zuprevi čius, kol .D. Vi Idovas su kuk
liu lietuviškų dainų repertuaru ir prožektorių švie
soje B.Vaitkūnaitės išraiškos šokiai. Tdliou "kalve
lis", "čustas" ir "Lenciūgėlis", kol.S.kairio akdr- 
deonui besijuokiant ir platiems, lietuviškiems sijo
nams prožektorių šviesoje bemirgent. —

Šokių.metu "Ragučių polka". Trepsi visi: ir platūs 
sijonai,ir baltos drobinės kelnės, ir balinės suk
nios, ir žibančios uniformos, ant laibų ir ant sto
rų, figūrų užvilgtos. 
; '
Pradžioje kultūrreferentas, su nepasitikėjimu klausęs 
t o šoki o ai ski nimo ir abejojęs, ar1 pasiseks, dabar 
jau juokėsi iki ašarų ir prašė: "Pakartot,pakertot".

Iš viso, programa buvo neilga, ..bet publikos šiltai 
priimtai Baliuje.dalyvavę Graso laikraščių' žurnalis
tai, norėdami Savo.. įspūdžius perduoti platesnei vi
suomenei, trupę nufotografavo-ir kartu su-aprašymai s 
talpino spaudoje, p
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Kovo .17 dieną koncertas anglų karininkėms. Skambino 
pianistas A.Kuprevičius, šoko B.Vaitkūnaitė, daina
vo k®i. L*. Vi Idovas ir nepailstus tautinių šokių vado
vas kol.G.Balukevičius su savo trupe1e.Kol.S.Kairys 
ak^mponavo dainoms ir akordeonu palydėjo tautinius 
šakius.

Pirmadienį, kovo 18 d pianistas A.Kuprevičius koncer
tuoja Grąžo universiteto patalposenedidelė salė 
pilna akademinio austrų jaunimo, tarp jo gražus bū
relis -lietuvių. Kiaušy to jai nusiteikę rimtai, susi- 
:-8upę. Rūsti Bethoveno "Menesi-enos sonata" , Sėhope- 
ugs, Musorgskis. Jaunam pianistui simpatijos po kiek
vieno išpildyto dalyko pastebimai auga.

Iš Graso išsivežti tikrai gražūs įspūdžiai apie sim
patiškus ir vaišingus šeimininkus su kol.B.Baranaus
ku priešaky.

V i e .šin a g ė K u.f šteine-

Kas iš mūsų nepažįsta Kufšteino DD stovyklos?,Ee vie
nas iš mūsų ten ne .kartą yra papildęs širdies ir ki- 
š.eni aus resursus. Tačiau, 'kas turėjo progos čia at
silankyti š.m’.^e^užės 8 d, iš karto galėja pastebėti 
pasikeitusį stovyklos vaizdą.-. B-..r n'i papuošti žalu
mynais ir tautinei s ženklais Vi sos-tautybės dalyvau
ja stovyklos vadovybės paskelbiamas reprezentacinio 
pasirodymo konkurse. Gegužės 8-cti - lietuvių pasiro
dymo diena. Tai pajuto ir Innsbrucko Studentų Sambū
riu "Lithuania". To pasėkoje 11 vai IPtsbrucko sto
tyje galėjai pastebėti aktyviausių sambūrio meninin
kų būrelį, nepaisantį "verkiančio" dangaus ir lafi.-- 
■kiantį Arlbergo ekspreso. čia, kaip visuomet, pa- f - 
brukęs smuiką po pažastim Stepas Kairys savo žavin
čia šypsena mėgina sugėdinti net patį dangų, šalie 
jo didžiabalsis Domininkas Vildnvas, "begarbindamas" 
besivėluojantį ekspresą-, baigia išsemti visą., s.ov<T •' 
"grsŽbylystėsnleiisikaną, ten antai moterų gracijos 
ir lankstumo atstovė Birutė V-itkū -aitė ritmiškais 
žingsniais jau kelintą kartą matuoja peroną ir paga
liau Gediminas Blukevičius energingai teraminąs^amži- 
x'.ai besikivirčijančias savo mažojo teatro "žvaigždes". 
0 -;ų visas devynetas:čia skamba A..celės Urtytės juo
kas,* ten iželė R monaitė svaido savo akių vilyčias,
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prie jų visų mylimoji "Pupa" Gertrūda Substui skaitė 
ir praktiškoji D-mtė Juodikytė ir pagaliau, kaip ir 
visuomet, paskutinioji suprakaitavusi prisistato Da
nutė Katelytė. Vyrų pasaulį atstovauja rūsčioje vei
do riteris Jonas Dunduras, šalia jo linksmaplautis^ 
"iliuka" Jonas Gustainis, toliau matosi ir elegantišr- 
kieji Konstantino /reibuševo ūsiukai ir Mari jono-Va
laičio "solidnoji" figūra. .

Pagaliau ekspresas čia, o už geros valandos kartu su 
mumis Kufsteine. Ten mus tiriamu žvilgsniu pasitinka 
kufsteino lietuvių vedas ponas Baronas. Juk visos jo 
viltys mumyse, liltaj paspaudęs mums dešines, vedasi 
įsavo lietuviškąją šeimyną, kurios būstinę puošia 
aukštai. plevėsuo janti trispalvė ir meniška ranka ak
menėliais išdėstyti tautiniai ženklai•ir tėvynės il
gesio šūkiai. Tautiečiai savo broliškomis šypsenomis 
sušildė mūsų širdis ir gausiomis vaišėmis sočiai mus 
pešti orius.

Vakare stovyklos salė sausakimšai pripildyta stovyk
las .gyventojų ir svečių, kurių tarpe ir visa stovyk
las vadovybė su savo ūsuotuoju komendantu priešaky. 
Uždangai pakilus, scenoje pasirodo p.Baronas laisvei 
penkiom!s”kalbomis pranešdamas vakaro programą, ir 
pe to mūsų sambūri© "žvaigždės" ...raėeda skinti laurus 
ir rinkti aplodismentų lietų.

Birutė Vaitkūnaitė stebina Žiūrovus savo išraiškos 
šokiu, Stepas Kairys savo virpančiu smuiko suokimu, 
lyg burtininko lazdele, užliūliuoja klausytojus, D. 
Valdovas, S.Kairiui forte pi jonu palydint, savo tauti
nėmis liaudies dainomis uždega klausytojų širdis ka
ringa nuotaika ir pagaliau G.Belūkevičius su savo 
šokėju, grupe, diriguojant Kairio akordeono akordams, 
teikia progos žiūrovams pažinti kelis.lietuvių tauti
nius.’ šokius, susilaukdamas gausingų aplodismentų.. 
Jaukią nu*taiką^da'r papildo dvi mažutės stovyklos gy
ventojos sesės Žem-ulytės, skoningai pašokdamos kele
tą stilizuotų šokių, ir tuo parodydamos neabejotinus 
gabumus baletui.

ffoT.iru suktiniu pradedame šokius, o jiems įpusėjus, 
"ragučių polk-a" priverčiame gerai paprakaituoti ūsuo
tąjį stovyklos šefą ir kitus vadovybės atstovus bei 
svečius., • - 1
Sekantį rytą grįžtame Inusbruckan prie paliktų studi
jų, palikdami Kufsteino lietuviams iškovotą pirmą vie
tą Kufsteine, o sau “par si veždami malonius prisiminimus.
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Vėl suskambo. skautiška daine

Gegužės 10 d fiksuoja lietuvių skautų vyčių įsikūri- 
.mą Innsbrucke - šiuo metu Mairooi* vardo draugovę.

Po gan ilgo "tuščio” tarpo męs vėl veikiems. .Draugi
ninkas - St.Kairys, vyr.skaučių skilties skiltininkė - , ■ 
- Aid.Grinienė, Vyčių būrelio vadas - 6v.VašiIi sus
kas - taip jau išsirinkom.

Per vos mėnesį gyvenimo jau daug’ daug padaryta: turė
jome visą krūvą sueigų, turim nemaža uniformų, būklą 
Jsiohhofe - Savo Huetto, buvo , jos atidarymas, pirmasis 
laužas, turėjom puikią i skylą - stovyklą Karevendelip 
kalnuose - nes "drūtąją Ameliją", atseit,' Halleranger- 
ąlme, kuri davę didelį įnašą skautiškų ži?aių bagažui. 
Žavus .kalnų tūras, vadovaujamas brolio Albino, payyko 
šimtu procentų - vakare visi iki vienam, atseit,.21. 
asmenybė gėrė ieną. Trys dienos stovyklos su visom 
skautiškom tradicijom prabėgo kaip akimirka. Dabar 
beliko tik gražūs prisiminimai uoloje kyšančios tri
spalvės vėliavos, maldos, himno, "Meri ja,Mari ja", . 
užsiėmimų ir kiekviena proga skambančios dainos.

Per trumpą laiką suspėjom užkariauti visos apylinkės 
simpatijas. Išlydint, Amelija surengė gerus pusryčius, 
"graudų"’atsisveikinimą, ilgą rankų mojavimą. Albinas 
vėl vadovauja.Hallerangerėlm - Isar slėnis - Seh&rni- 
zas-lnnsbruckas, deja, jau Inosbruckas.

Turim j>eu savo tradicinę delną su J.Sungeilos^žodžiais 
ir mūsų mclnnaus bendradarbio .dirigento Al.Kučiūno 
muzike. Jau ųžmezgėm ryšius su austrų skautais, su . 
Šveicarijos skautų s-ga ir lenkiam oficialaus įregis-., 
trsvimo iš Paryžiaus, laukiam likusiems uniformų, 
rengiamės Joninių laužui. <■, - ; .

Kaip matote, entuziazmas aukščiausio laipsnio. 0 mū
sų eilės nuolat di'dėja. Gaila,, kad kol eina kūrima
sis ir tvarkymasis, negalima priimti į savo eiles 
nebuvusių skautais. .
Bet ir tas susitvarkys.

/iuo metu mūsų apie 40. .
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Muzikinio gyvenimo apžvalga

Prie turtingo skaičiumi ir įvairaus kokybe Innsbru- 
ako. muzikinio gyvenimo prisidėjome ir mes,lietuviai. . 
?fjLyginus su ki tataučieit koncertanteis, mūsų meninin
kų pasirodymai nebuvo ypatingai gausūs. Innsbrucke 
teturėjome du /.Kuprevičiaus fortepijono vakarus ir 
vieną simfoninį koncertą, jam dalyvaujant. Be to; dar 
Inąs’jrucku koncertavo P.Rūtenis. Bregenze įvykęs 

. Birutės Vnltkūnaitos moderniojo meno šokio vakaras 
susilaukė sambūrio eilėse tokio nuoširdaus susidomė- . 
jimo, kad jis čia būtinai paminėtinas. 

* ,

Audrius Kuprevičius pažįstamas mums jau iš Lietuvos, 
Dar būdomas konservatorijoje, jis jau buvo žinomas, 
kaip l'hai daug žadantis menininkes. Kokį mes jį pri
simes me iš Lietuves? Apvaldyta, nuostabiai lygi 
technike, be galo griežta ir. logiška linija, -perdėm 
apgalvotas ir išbaigtas veikalo atlikimas. Jis suge
bėdavo klausytoją pavergti ir sužavėti,

■'s ’
Su neįprastai dideliu susidomėjimu laukėmei pirniato 
pasirodymo Innsbrųoke. Pirmo koncerto programa - vien 
tik Summas ir Šopenas* vokorų ir rytų romantikai, 
buvo labai daug žadanti . Po gan nedėkingo Šumano 
Papillons op.2 sekė programos kulminaoinis taškas - 
Karnavalas, veik les, statąs interpretatoriui ypatin
gai daug reikolavięių. Ilgas ir techniškai label sun- 

_ kas jis grąsinn kiekvie nu momentu netekti savo menln- 
gumo ir ištižti į ilgą ir klausytoją varginančią pa
baisą. Koks tapiau trumpas ir vieningas pasirodė šį 
kartą t"3 kaukių paradasKepardėsiu pasakydamas, 
kad Karnavalu pianistes, epu užkariavo daugiausiai •• 
Simpatijų Innsbrncko muzikos Žinovų tarpe,.

Antrr koncerto dolls', stirta Šopenui* mus ypatingai' 
nustebino savoysubjektyvrus pergyvenimo intensyvumu 
ir jausmo -ši Itumu,-Jc-i pianistas .’anksčiau’.sugebėda
vo pavergti ir sužavėti, tai šį kartą jis ir sujau
dino, Negausios, kaip paprastai Innebrmokc, publikos 
pritekinąs buvo tikroi’ nuoširdus,

Maždaug po pusantro mėnesio įvykęs antros A.Kuprevi
čiaus- koncertas o us i laukė, jau ir iš ’."ustrų pusės di
delio susidomėjimo. Gaila, tik,kad prograiyja buvo' vi e
tinei ■ publikai kiek svetima. Jų formalistiškrm muzi
kos supratimui Šopenas yra saldžiai sentimentalus, 
o Ljstas - tuščios. Jei priekaištas Lietui yra ne be- ■ - ! P
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pagrindo, t&i p-r vadinti Šopeną .sentimentaliu tikrai 
nvgolimb. Galinis turėti apie jį tik sentimentalų su
pratimą, o^čia jau tik paties klausytojo nusistatymo 
reikalas. xopenrs, kurį mes girdėjome, tikrai nebuvo 
se ;timont.?lus, aois kaip veikalų parinkime, taip ir 
išpildyme, žymiai romantiškesnis, negu pirmame kon
certe, kas visam 'vakarui suteikė tam tikrą savotiš
ką charakterį.

Antroje koncerto dalyje girdėjoiac llusorskio šešis ; 
vi61=03 ^parodos paveikslus ir eilę Listo veikalų. Ls« 
bai gaila, kad parodos paveikslai buvo ne visi ir be 
promenadų - perėjimų, vaizduojančių parodą lankančio, 
kompozitoriaus asmenybę ir jo nuotaikas bei įspūdžius 
tarp Atskirų įveiksiu. Veikalas tikrai būtų daug 
laimėjęs.

Lieto kūriniams skirtoje dalyje A.Kuprevičius turėjo 
progos parodyti visą savo technikos virtuoziškumą.

Abu koncertai buvo austrų spaudoje labai palankiai r 
sutikti ir paminėti nešabloniškom!s recenzijomis, kas 
Innsbr.uekc yra tikrai reta.

Didžiausias ir sunkiausios solistui bandymas yra kon- 
eertcs su orkestru, o ypatingai toks veikslas kaip 
kad,.Čaikovskio koncertas fortepijonui b moli. Tech
niškai nepaprastai sunkus, reikalauja nuo pirmos iki 
paskutinės gaidos labui didelio įtempimo, o Čai^ovs- 
kiui charakteringas nuotaikų ir niuansų įvairumas 
dideli* įsijautimo, bet kartu ir labai didelės kul
tūros. Labai didelį pavojų sudaro orkestras, kurio 
vaidmuo šiam koncerte yra ypatingai didelis,

Labai vykusiai šį koncertą charakterizavo vienas aus
trų kritikas, kaipo kovą solisto su dirigentu, kurią 
visai neužpelnytai pralaimėjo pianistes. Jei negali
me sutikti su nuomone, kad solistui galima viskas, 
o dirigentes turi jį bet kuria kaina gaudyti po parti
tūrą, tai jokiu būdu negalime dalelsti, kad' diiįgent 
tas primestų solistui savo tempus ir savo veikalo 
vaizdą, kuris yre solistui visai svetimas. Kaip be
būtų, fortepijonas čie yra solo instrumentas, • ne 
orkestro sąstato papildymas. ' ,‘

Grįžtant jg®ie atlikimo, tai Čaikovskis, kaip retas 
'kuris kompozitorius austrėmis svetimas. Jis jiems per 
daug atviros, par daug nuoširdus. Tai buvo labai jau-
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čiama interpretacijoje, .dirigento, kuris, deja, nerado 
reikalo skaitytis su solistu. Labai džiugu, kad tai 
pastebėjo patySįaustrai ir mūsų solisto tikrai aukš
tame lygyje išlaikytą atlikimą atitinkamai įvertino, 
0 dirigentas pirmą kartą seyo Iiinsbrueko karjeroje 
gavo pylos! ' '

_ ' - . ■ - ■

Didžiausias jauno menininko pergyvenimas, tai jo pirm 
"mas savistovus koncertas. Pirmas bandymas parodyti 
viešumai ilgo ir sunkaus darbo vaisius ir dar kai ką*

Menininkas, tai žmogus, -kuris nepasitenkiną tuo, ką 
pats pergyvena, bet kuiio sieloje dega nuolatinis min
ties įp"vidalinimo troškimas. Bet kuris rezervuotumas, 
nedasakymrs ar vidutiniškumas menui yra didžiausi nuo
dai. Tik menininkas, kuris kūrybinio proceso' metu ati
duodą viską, sugeba pasiekti kūrybos Viršūnę-. . • '

Atiduoti viską prieš pilną salę svetimų ir'abejingų 
žiūrovų tikrai nėra teks paprastas dalykas. Todėl ir 
būrelis Innsbrucko kolegų su ypatingai šiltu susido- 
mėjimųąryko į pirmąjį Birutės Vaitkūnai t ės' savistovų 
viešą "pasirodymą, kuris įvyko Bregenze. - . '

Išraiškos šokis - jauna meno rūšis, statanti ne tik. 
menininkui , .būt ir žiūrovui didelių reikalavimų.? I'šh 
reikž’t-į., sąvoką judesiu‘’atrodo labai artima, Ž'mogrfi ' 
įgimta., -'Juk,’ negalėdami susikalbėti su svetimtaučiu, 
mes griebiamas gestų -pagalbos., Objektui- tampant la
biau abstrakčiu ir platesniu, reikalas sunkėją. Bęi-» 
kia išreikšti ilgusn.ę .raiifEį, idč ją.ąMslr ąndą judesio 
harmonijos./ dinamikos ir '-ptigriiiidinės minties' reikalo-, 
virnai. 0-pavojų begalės., kiekviena smulkmena gali 
žiūFoyą'./iUte.ikti taip,Akad jam viskas pasirodys bana- 
lu, juokfhga/ Jei bet gurioje-kitoje'.meno rūšyje pa
grindinis rėlkalavimps yrą', kad menininkes besąlygi
niai tikėtų savim, nes tik tuo būdu jis gali įtikinti 
publiką, Šokyje tai ypatingai svarbu, nes Čia nuolat 
gręsią povojus. žiūrovui konkretizuoti pagrindinį šo-. 
kio elementą --judesį, kuris igums, šiąip ar taip, iš* . . 
kasdieninio .gyvenimo pažįstamas. -Šito besąlyginio .ti
kėjimo ir -nepepr estai - tvirtos valios ir reikėjo mūsų1, 
š o kė j s i," ka tt išlaikytų tikrai’ retai b i- ąur i o s • pub 1 i k oš . 

. susi domė ji!hą.

Įdomiausiu programos numeriu buvo bene ciklas paveiks
lų, šoktas be muzikos, kas publikai atrodė itin keista,
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bet ir čia, ?jct ir iš tokios >ad -i a. Id go šiai ai os, buvo 

■ tarpais jauSiemss supratimo dvelktelėjimas. T.ii buvo 
tikrci musų šokėjos tvirtos valios nuopeliirs.

.Šokėjos, jos kūno nėr o; yra tik'judesys et vaizduoja- 
me figūr.a^ tai išraiškos Šokio esmė,o tuo mes besąly
giniai tikėjome.

Belieka paminėti, dcr vienas-mūsų menininkų pa&irodymęs 
Jrzosbrucke mūsų antroji meno popietė, atlikta S.Vait- 
kūnaitės, k.Kuprevičirus ir St.Goštauto. • £si buvo pir
kęs susipožir.ifijae su mūši; menininkais, kurie nuo to 
laiko tefp aktingoj dalyvauje mūsų gyvenime. Programo
je turėjome jau anksčiau aptartus c lykus, kurie vėliau 
buvo parodyti visuomenei viešuose koncertuose, taip, 
kaė erčiau jų paliesti n&tsnka. Gal tik įdomu paminė
ti, kad daug,kam pirmą kartą teko susipažinti su šokiu 
išreikštais eiltruščieis. Skeptikams galiu pasakyti, 
kad žymusis kompozitorius Stravinekis b..ndė asvo kom
pozicijas iliustruoti ukrane rodomais spalvų deriniais; . 
o čiitrlionies tapybos sonatos?

•Pačiu paskutiniu laiku įvykusioms Muzikos Mokyklos klau
sytojų koncerte dalyvavo ir Stasys Geštautasyi pagrojęs 

. ’ J.’sndelsono koncerto pirmąją dalį.

Liek lendres .koncerto lygis buvo žemos /mūsų IZeune Kon
servatorijoje gsl tik vienas-kitas JIS 21 programos’, nu-. 
merių būtų prileistas prie viešo gr>jinjo/r tiek St.-

■ . Geštauto .pasirodymas buvo stiprus., koncertas buvo tfech^. 
niškai visiškai išbaigtas, ls>oi švarjei ir preciziš
kai pagrotas, ^os ypatingai krito į akį ir itin ryš
kiai išsiskyrė iš visų kitų dalykų - tai nembkinjškas 
priėjimas prie veikalo, leidžiąs spręsti apie susido
mėjimą grynai muzikalios veikale pusės problemomis. 
Vieningai pravesta veikalo linija leido klausytojams 
tikrai klausytis- muzikos, o ne grijjimo. 1?& visur.buvęs 
aukštumoje akompfcuiamentas kai kur trukdė gerą įsvū.1 
dį. Stasys Goštautas visai užpelnytai -susilaukė labai 
didelio publikos pritarimo. Malonu buvo išgirsti, kai’- 
Žmonės publikoje teiravosi, kokios jis tautybės*

Tei toks yra mūsų įnašas į kultūrinį Inusbruoke gyve- 
■ r.imą. Jei mūsų studentai savo laikysena neduoda aust- 

■’ rc-ms pagrindo nusiskųsti lietuviais, tai mūsų meninin- 
krnis turime dėkoti už tai, kad lietuvio vardas pasku
tiniu laiku GeŽnci pagarbiai minimas.
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• Rimta oasa.ks apie nerimtą brolį Joną
■ ir tris užburtas karalaites - -

-Šatą pasaka turi prasidėti taip:

Močiutė-užsidėjo akinius, pešiunė ilgą raudoną kojinę, 
pamautą ant Keturių blizgančią virbalų, paspyrė dide
lį niurzgantį juodą katiną -ir pradėjo tokią paseką.

Toli toli,-už vienos upės ir aštuoniolikos kalnų gyve- 
no brolis Jonas* 'Buvo Jis ris toks, 'kaip visi broliai 
Jonai: pirmiausia, jis neturėjo dviejų protingų bro
lių, paskiau jis- buvo labai mabas ir silpnas, ir kai 
pūsdavo vėjas broliui Jonui visai nereikėdavo eiti: 
vėjas visuomet jį nunešdavo, kur jis panorėdavo. 
/Srieš veją jis iš viso nevaikšči.od.avo/.

Gyveno jis nuostabiai .kvepiančioj pily, pačiam jos 
-■ bokšte su balkonu, kuriame niekados nebuvo nei vieno 

žmogaus-. Tenai buvo taip tylu, kad girdėjosi> kai pi
lies kumpuose augo įvairios žolės ir lipinėjo-dar 
įvairesni vabalai. Žinoma, kaip ir kiekvienoj pily, 
12 vai naktį tujai atsikeldavo iš savo karstų dvasios 
ir pradėdavo šlepsenti balto marmuro laiptais, kai

• kurios ragenos' ,r-dėdavo virti paslaptingus- skystimus, 
o iš pilies patalpą netoli brolio Jono imdavo veržtis 
baisūs dūmai i-r nuodų kvapai. Ten, matyti, dirbdavo 
ypati ngei i šmi ntingos, rogr uos,

Vdeną-kor.t& .p'?si ilgo brolis Jonas laimės, pasiėmė pe- 
■■ teliškės sparnelį ir nuskrid-o į šalį, kur gyveno trys 

užburtos k-ar ■'lai tės. Šį kartą karalaitės bpvo labai 
užimtos, Pati- vyriausioji sėdėjo ir verpė iš šilkinio 
t&isiifgumo kuodelio laboi plonus įstatymo siūlus, ku
riais turėjo būti surišti visi nepaklusnūs valdiniai;

• • antrojd įtaisė savo akordeoną, o pati jauniausioji 
žeidė sode auksiniu futbolu. Bemėčiusios brolį Joną, 
visos "trys, karalaitės metė savo darbą, užsidengė akis 
ir pradėjo verkti. Brolis Jonas buvo labai geras, to-, 
dėl -tuojau 'nubėgo į sodą, nuskynė tris gėlytes, iš 
boto aulo, išsitraukė, lėkštutę-įr tris pyragaičius ir 
p davė karrlr-i tėms. Karalaitės suvalgė pyragaičius ir 
vėl “verkė. Broliui Jonui pasidarė lobai graudu.

Tada pakėlė labai mr.11do.gi ai vidurinioji .kr o-lai t ė-’savo 
galvą ir taip pr.bilo: . • -
"Žiūrėkit, broli Jpnai. Tenai, '.u t stiklinio kulno yra 
mūsų karūna. Tiktai kalno p'.p.C-dėjąėdi baisus slibinas
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ALp(LKA)5215
1946, Nr. 2

Pluksna ir nori mūs praryti. Jeigu Jūs jį nužudytumėt, 
aš už Jūsų ištekėčiau,"

Brolis Jo'Lide isBiė.aė savo kardą ir pasidėjo šalia.

T?d'.- be galo grakščiai pakilo tyriausioji karalaite 
ir, b; nguo’dūma 1 igoml s rPtkoui s, tarė:

"Gerbiamasis, jeigu Temsta tikrai suvaldytomsi balsųjį 
slibiną Plunksną, aes ’būtume Tamstai labai dėkingos, ir 
būtent," Štr i dėl ko: 1/ slibinas Plunksna mums kliudo 
užsidėti ir 2/ pastovi .'.i siekti•krašto gerovės. Tamstoi 
jį sutvarkius, T-msttikrai g?lėtume i gauti -mano arba 
vienos iš mano seserų ranką ir, galimas dalykas, pusę 
karalystės".

Brolis Jo-vs pasiėmė savo kordą ir pasakė: "Aš Jus iš
gelbėsiu, k'Trl ; itėe!"

Jauniausioji Ikrai i tč, t'i i šgirdusi, įkišo galvą pro 
langą, papurtė savo auksines garbanas ir sušuko: "Pa
žiūrėsim, brolau, or tau dar kas nors iš to^išeis!"

Suprantamji buvo dar labai jauna, ir vyresnės sese
rys jai tik ' .tlaidži ,:i nusišypsojo.

Brolis Jo.ts nuėjo prie kalno, cnt kurio viršūnės žibė
jo k Tūno ir,nore buvo labai silpnas, drąsioj sudavė 
slibinui Plunksnai per galvą.- Jo didžiam nustebimui 
Plunksnoj .galv~> subyrėjo į^daug mažų .gobaliukų ;i-r .iiųoę- 
tebiu būdų, jie p silūro mašina, kurią valdiniai kažko
dėl pavadino panelė Rašomoji Mašinėlė, Pasiėmė brolis 
J.onęs 'Rašomąją livšinėlę ir sugrįžo pas ; karalaites.

Wuo šios vietos visoka įgąuno tragišką pobūdį, nes bro
lis Jonas nežino, kurią .karalaitę pasirinkti'sau žmona. 
Boti gražiausioji,, nors ir lobai p-m Idi, bet nuolat 
ir vi e ša i tr'i ukšaru ja ba žnyč loja, vyr i ous loji Ir bei i 1- 
go ir per doug elastingo, ,o jauniausioji yrą be nusis
tatymo ir turi daug tamsių aistrų: žudo .šaįtakvapeą žu
vį s .ir spardo futbolą. , - j

- Du brūkšniukai -

?

Redaguoja redakcinis kolektyvas 
tsakinges redaktorius - O.Stikliūtė

Innsbruck, Innrajnstr,25 ■< ,
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