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KAS JTOS_ JUNGIA^

\ Studentų varpininkų organizacija savo veikloje yra tamp
riai' susijus-i su lietuvių tautinės sąmonės kilimu,ypatingai su 
mokslus einančios jaunuomenės bei inteligentijos tautinio"susi
pratimo pakilimu kovoje dėl Lietuvos laisvės. Susipažinus su jos 
istorija jokiu būdu nebūtų galima pasakyti, kad tai pripuolamai 

O 

atsiradusi organizacija, kuri gali pripuolamai išnykti. Ji yra 
suformulavusi ir paskelbusi tikslus, kurie apima lietuvių tautos 
daugumos siekimus. Kaip turinti natūralią bazę lietuvių tautoje, 
jos kultūros,politikos ir ūkiškuose siekimuose,ji yra gyvenimiš
ka ir ncatsilikusi, o progose organizacija.Kol egzistuos lietu
vių tauta, tol bus gyvi ir varpininkų užsibrėžti tikslai.

Varpininkų gyvenimo proceso susiorganizavimas tremtyje yra 
logiška pasekmė. Tai yra pastangos tęsti kovą dėl lietuvių tau
tos aukščiausių tikslų.Būtų mūsų nelaimė,jei mes nebepajėgtumėm 
susiburti į organizacijas savo bendrų tikslų siekti,o svetimie
ji galėtų palaikyti mūsų tautą baigiančia išmirti ir neberodan- 
čia noro ir pastangų į savistovų egzistavimą, į' savistovų poli
tinį, kultūrinį ir ūkinį gyvenimą.

Taigi,kas mus jungė,jungia ir jungs į vieną organizaciją?
V,Kudirka įrašė mūsų tautos himno žodžiuose: "iš praeities 

tavo sūnūs to stiprybę semia". Tai yra didelė tiesa,Mos iš pra
eities daug ko galime pasimokyti, ir ką daryti ir ko nereikia 
daryti.Tik gaila,kad daug istorinės medžiagos liečiančios mūsų 
veiklą liko Lietuvoje.arba žuvo pakelyje. Dabar tenka dažnai at
mintimi pasikliauti.Dalinai tokią pat padėtį turima ir varpinin
kų tikslus prisimindami,bui juos nagrinėdami.Mūsų dvasinės stip
rybės didelė dalis glūdi mūsų tikslų supratime ir įsisąmoninime. 
Į mūsų eiles ateina vis naujų jaunų jėgų,kurioms ta istorinė med
žiaga būtų labai reikalinga.čia aš ir noriu prisiminti mūsų tiks
lus,kurie buvo įrašyti mūsų organizacijos stątuto,boi kaip jie bu
vo suprantami ir aiškinami.Juk tai mūsų gairės bendrame darbo!

Vienas iš svarbiausių varpininkų tikslų, kuris pastoviai be 
nukrypimų buvo išlaikytas varpininkų veikloje, tai buvo lie
tuvių tautinės sąmonės žadinimas ir kėlimas tikslu pasiekti ir 
išlaikyti nepriklausomą-Lietuvos valstybės politinį, kultūrinį 
ir ūkinį gyvenimą - mokslus teinančiai jaunuomenei didelis ir
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dėkingas uždavinys,, Tai.ai&kuu kelias nurotas Vi Kudirkos tautos 
himno įžodžiuose: „ Tegul saulė Lietuvos Tamsumus pašalina", Tuose. 
Žodžiuose mes suprantame, kad mokslo šviesa turi pasiekti kiek
vieną Lietuvos bakužiu To pasiekus, jau lengviau ir yišo.'kito pa.- - 

susiekti? Tada galės lydėti mūsą žingsnius ir tise ir gerbūvis, o 
■be šią sąlygą pasiekti politinių laimėjimą neįmanoma# Su tamsia, 
skurstančia ir nesuprantančia savo teisią liaudimi, netoli te
nueisi# Paprastai atsiranda'daug meškeriotoją, kurie kiekvienas - 
prie savo kabliuko tamsias mases vilioja; Šviestis ir. Sviesk, tai 
prasminga lietuviu tautos gyvenimui ir likimui mintis, ^ia jun
giasi daug atskiru sričių, būtent: ir daugelį Viliojantis senas 
humaniškumas, ir tiesog ieškojimas, ir moksle pažanga ir tautinė 
kultūra ir'dar visa eilė gražia ir kilniu siekimą, ir kartu per 
tą.viską kelias į lie tuviu tautos aukščiausia tiksią - laisve#

Tur but, antras iš svariausiu mus- tikslą- tai demokrati
niu idėjų tautos masėse ugdymas9 Jau iš anksto pirmieji varpinin
kai numatė, kad tiįi demokratiniu idėją -įsigalėjimas pasaulyje ga
li atnešti musfu tautai laisvą.ir nepriklausoma.gyvenimą0 Pemokra- 
tino, Santvarka krašto viduje buvo numatyta irgi kaip tinkamiau
sia mums tvnrlym'si forma^. Tiesa, dar neilga teturime istorine 
perspektyvą įvykiams vertinti, bet visgi Šiandien nėr.1, pągriądo . • 
tvirtinti, .kad.buvo suklysta.,, priešingai viskas kalba'už tai, 
kad buvo teisingai * pasirinkt'' - Mes šiandien j ak galime "priregist- 
ruoti daugybe, faktu, kad kitokį rėžimai musu tautai atnešė daug 
nelaimią* Tuo tarpu vakarą demokratinis pasaulis' šiandien musą • 
nelaimėse lieka vienintele išsigelb'ejimo viltimi* '

Tr coin s- iš mūsą organizacijos siekiamu tikslą yrą - 
s ą ži n ė s - t i k ė j i m o laisvė# . ..

. Musų manymu pirmiau minėtu tikslų siekti turi susiburti .. ■ 
kuo plačiausi lietuviu tautos sluogsniai*. Jei mes protegųotumėm- 
kurią nors .religiją-•ŠA'vo organizacijos rė’ri’cr*.. arba jei kovo-, 
tumėm prieš religija., tai mes suskūldytumėm 11 o tuvių tautą sie
kiant jos aukščiausią bendrą tikslų# Lietuvių yra įvairią tikėji
mų ir mes jiems neg“*1 i "" i \ ii durą į musu organizuot ją, nes
mes kaiU siekiame ir tautos vieningumoMes turimo būti tūle- - 
rantais tarpui... j Je, o taipgi , mes nesiekiame kuriai nors: re- . 
ligijai suteikti monopoline skirtingą padėtį. Todėl mes nusis
tatė religijos klausimas laikyti kiekvieno asmens sąžines rei
kalu, Mes nekovojame prieš bet kuria religija, kaip dažnai .k”?' ■ 
ta:š kai kas klaidina visuomene, nes tokiu būdu mes tumėm
savo organizaciją iššaukdami viduje :tarp no.pį.ą ’"ol-ig-fnę.^ne-■ 
santaika, Munų tc.rpe gali būti didžiausias katalikas, mūsų tar- 
pe gali būti protestantas ir kiekvienas kitas, kuri-s nusistatęs
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tn.rpiisr.vyje^isiekti religinės kovos, kuris gerbia, kito asmens ti
kėjimo,, kuris religija, laiko kiekvieno asmens sąžinės reikalu, ir 
kuris'yra tolerantingas religi jos klausimuose kitu atžvilgiu.

Ūkiniu ir socialinių problemų srityje mes einame kartu su 
plačiųjų lietuvių tautos sluogsnių interesais, atsižvelgdami į 
tų interesų progresą. Nuo šių gyventojų sluogsnių gėrovės ir tau
tinės sąmonės subrendimo priklauso musų tautos ateitis. Mes pri
pažįstame teisę i privačią nuosavybe, nes tai daugumos noras, 

/ 
paskirų individų santykiai turėtų vienas kitam nekenkti, bet pa- 
dėti gyventi.

Tai tikslai, kurie mus jungė, jungia ir jungs,
V, S,

IŠ TOLERANCIJOS IR BENDRADARBIAVIMO SUSIDARO DEMOKRATIJA.

pasikalbėjimas su p, Alena Deveniene,

Lietuvos ir tremtinių reikalų saukiama į Europą atvykę 
p, Alena Dovenienė. Jos lankymasis nutiesia, pirma pasto
vesni tilta, ta.rp mūsų tremtinių ir lietuviškos išeivijos Amerikoje.

Ponia Devcnienč, lankydama tremtinių stovyklas sa.vo papras
ta, bet nuoširdžiai giliai lietuviška kalba ne vienam tautiečiui 
išblaškė neviltį ir padrąsino jį tikėti demokratijos, žmoniškumo 
ir teisingumo idealais, jos didžiojo Laisvės Krašto- Amerikos 
atstovaujamais.

Kilusi iš garbingosios Vileišių šeimos, kuri yra. tapusi 
nelyginant simboliu lietuvių tautai, kaip reikia, saviems žmonėms, 
o ’.vai tautai dirbti ir aukotis, p. Devenionė-, aav» ryžtinga as
menybe, tebetęsia kilniąsias šios šeimos tradicijas.

Brangieji Viešnia maloniai sutiko pasikalbėti su Jūsų 
bendradarbiu akademinę jaunuomenę liečiančiais klausimais,

- K i e k j ’.u žinome, Tamstos kelio-

t y j o ?

n ė s tiks 1 a s - s u-s i p a ž i n tisu t r c m t i-
n i a i s. M u m s b ū t u m a 1 0 n u i š g i r s t i
k i c k J ū s ir J ūsų ’. tst 0 v n u j a m a f o r g a -
n i z a c i j o. s, k ja i p ALT, S L A ir IR R C d o -
m i n a lie tuvi Š k o. j i s t u d ,c n t i j c1 t r e m -

— Manp pagrindinis kelionės tikslas yra susipažinti su
tremtiniais, ypač teisine jų padėtimi, nes tik šia kryptimi tram-, 
tinių problemas sprendžiant galima atsiekti rezultatų kitose 
srityse; .įkurdinimą, ekonominėje, moralinėje.
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ALT yra politinė organizacija kovai dėl Amerikos atstovaujamų 
f: principų igyendiniao ir Lietuvos Nepriklausomybe a t ši .vuyEio* Ji ginu 

tremtinio teises ir rūpinasi jų įkurdinimo problema. lai liečia tiek 
jaunimu, tiek senimų. Bet Amerikos Lietuviu Tarybai nėra svetimus 
jadnuomenės klausimas, nes tai y±.c Lietuvos ateities klausimas-

"pabreidama taria p. ii e v e n i e n e . •
, „3• L A. (. Susivienijimas -lietuvių. Amerikoje. Red.) yra seniau
sia akĖuviu. oi’ganizaaija Amerikoj-o (šiais metais atšventusi 60 metu 
sukakti Red. ) Jos darbo dirva yra labai plati: tarpusavio savišnl-

■ pa , ąpdraudos fondai/ ’apie > fcil- dol..turto 'atskaitomybė), emigran
tų. fondas - įkartas dar anam šimtmetyje, apimąs ir šių dienų kai ku
rias emigracines problemas , o taipgi ir moksleivių fondas. Ši cr§r>_ač 

saajjo. kreipi?, .savo veikla į visas lietuviško darbo sritis Amerikoje ir 
jaunuomenei yra -ypatingai- jautri. Jus esate gave is 30s 'gan didele 
paramą (Ki’ek mums teko nugirsti, šioji parama dėl kai kurią-pri ozas-<-
cių 4-tuder.tų'varpininkų s-gos’nepasiekė. Red.).

I R R C yra amerikoniškai liberališka org—ja ir mos lietu-
isa dar- 
jaunuome—bą_ sukoncentravusi.. Į emigracijos sritį ir jos dėk.a.'.ncmažai

nes pasiekę J.A.V., jos tarpe ir kiek lietuvių. '
Atrodo, kad,studentams varpininkams padirbę jusę galima butų 

ieškoti ir'-'jos ndramos. nes mes turime bendradarbiauti ne'tik'savųcs
jų tarpe, bet ir tarptautinėse pozicijose.

-- O k u p a c i n i u -m c t u a k a ,d e m i n i s j a u- 
n i m a s negale jos e ‘km i n .g a i ■ iš v y s t y t i 
s t u d. i j ų- d -a r b o. Kaip, Ponia, ž i u r. i t d į d i. -
dalį lietu v i ų v c r 2 i m ę s i į a u k Š t ą s i a s
mokyki a s V c. k a r ų E u r o p o j e?

- Amerikos lietuvių jaunuomenės universitetus lanko gal 10^,
gi Čia, atrodo - 25 Aukštai kvalifikuoti amatai irgi turi gera
ateiti. Nereikia manyti, kad tik intelektualai gali uždirbti padorų 
pragyvenimą. Bet tas pritaikoma Amerikoje.

Lietuvių tautai kultūra yra. reikalinga, šviestis reikia ir 
jei tik sąlygos leidžia, visada reikia siekti aukštesnio^'Supranta, 
ka.d L2 maisto norm.'., gali vos vegetuoti žmogus be darbo* Kokslm. 
gi, yra, labai sunkus darbas ir todėl .su nerimu žiuriu, kad mūsų j.-.u - 
nuomenė-si ekd.-.pia aukšto jo mč’kal>o nspnkirstų šiose sąlygos^ savo s v.', 
katos. ' •
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-Ar butų galimybių tremtiniams 
t p s t i studijas JAV ii o k y k 1 os c, pdv. kad i .r 
iš savo nuosavo uždarbio?

- Apia 75£ Amerikos studentijos tik taip mokslą įgauna.
-Kokia būtų, j c i galima išgirsti, 

Tamstos pažiūra į.demokratini u i vi — 
s u o m e n i n į s t u d a n -t i j o s a u k 1 u j i m ą s i
tremtyje p o r s. r o v .i n i u s j u d ė j i m a s f
kaip antai: ;v a r p i n i n k ų, ą į o t i n i n k ų,
socialist .ų?

- Tolerantiškai, tvirtai • politikai nps'šprcndęs žmogus yra
įnasas kiekvienai tautoj, iš politinių pažiūru, tolerancijos ir 
bendradarbiavimo susidaro demokratija. Todėl iž turime šia krypti
mi auklėti^, pažinti politines doktrinas ir jų išvadas užsieniuose, 
kur-jos. gal daugiau gyvonįmiškai pasirciškusios. Pažinu ir atrinko 
tas idėjas, mes- tikrai mokėsime visa kas geriausio įnešti į savo 
kraštą. ■ ■ ■.

— K o k s p ,o 1 i t i n i s n u s i s t a t' 7 ma s d o - 
minuoją Amerikos s t u d u n t ų t a r.p c ?-

Visa. Amerikos studentija neina į kraštutinumas . Jų atei
ties politinės platformos - demokratų ( šiai srovei Amerikos, lietu
vių tarpe atitinka tautinė ’’Sandara", analogiško Lietuvos liaudi
ninkams. Red.) ir respublikonų partijos yra vidurio srovės, o ki
tos kra.stutinčs derinasi prie jų.

- K o k i butų. Jūsų page id avim.aitra m-
t i n i a m s s t ii d -o n t a m s? a .

- Trumpi ir aiskus.Linkiu kuo greičiau grįžti į nepriklau
somą savo kraštą ir ten prisidėti prie Lietuvos atstatyme darbo,- • 
baigė jau vėlyvu laiku pasikalbojima p. D e'v c n i e n ė.

J. S.- žys.

jjEIdOKEAT IJ A In. lėni 2 JA SUPRASTI

. — • I,

1. Demokratija kultūringojo vakarų pasaulio šiandien yru pri
pažįstama kaip visuotinas būdas, kuris turėtų būti dedamas pagrin
dam tvarkant žmonių,.bendruomenių, vaiskiu ir tarptautinius san- ' 
tykius. • . _ .

6
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xcmoKrati jos eomĄ_sud.aro žmogus laisvių, ir tįsią, ,~io s eiti— 
tykią- bonūrao-maė jč ir valstybėje, o taip pat v-'lstvbii? s- rt’rkiu ' 
tarp s<.vy3 .uar inys, išreikš o ,s k—•- karins pagrindiniais principai 
apibudinančias ‘žmonią, benžuomeniu, v.lstybiu -. vvrinčinus laisves 
ir teises*

Tą pagrindiniu demokratiniu principu pr-t taikymas ntskir 
bendruomenėse ir vaisytose, o dabar 'ik. tarptautiniuose sailtvki 
s udffioo bendruomeninio gyvenimo:valstybių valdymo■ir tarotautini 
tykiu .tvaržymo demokratines formas.

Patys pirminiai ir pagranainiai demokra.tii os principai vrr:
1. -Kiekvienas individas, neatsižvelgiant jo rasės, kilmes, 

yra'lygiai laisvu, vertinga ir kūrybinga būtybė; ‘
- 2. pasios savo*egzistencijos*išlaikymo priversti gyventi 

bendruomenėje visi individai j oje yra lygus" ir naudojasi lygiomis 
teisėmis; " - v ‘--i-—’ ■->.

y. 5o kiekvienas, individas yra laisvas apsispręsti, kokiai bene-
• ruonenei jis nori priklausyti;

4o kadangi valstybe dažniausiai sudaro ne viena bendruomene, 
bet kelios /tautinės, religinės ir tat./, tai visos be-ndruoš^nės ■ 

. ^valstybėje yra lygios ir naudojai vienodomis teisėmis, ncišškirini.ū 
teisės tautinėms ir net religinėms (Pakistanas) bendruomenėms ap
sispręsti ir sudaryti naujas valstybes J

5. valstybėje suvereninės teisės priklauso visiems pilie?- 
Siaus jos vykdomos tiesioginiai arba per'ją rinktus savo atstovus;

6. Visos valstybės yra laisvijs, lygios ir naudojasi lygiomis
r teisėmis. - •

Iš pirmojo pogrindinio a eraolastinio’principo seka visos indi- 
į Vidualines laisvus' - asmens, buto ir korespondencijos neliečiamybės 
' ir t.t. * > ’ '*

Iš antrojo ir trečiojo principo seka sąžinės, 'jsitikinimą į; . .
® ■ ir ju bkolbimo, žodžio ir spaudos laisvės. «•

Is ketvirtojo ir penktojo principą seka visos policines, 
, religinės, knltdrinės. organizaciją ir tautinio apsispr-.ran.io xais—

iš šeštojo pagrindinio demoktatinio,principo seka tarptau—.
| tino teisė ir tarptautinės demokratijos ins.titucijos, kaip buvo 
į' Tautą S-;junga, o dabar Jungtini” k -.utu Organizacija. ,

, Jei visi demokratiniai principai butą pilnai*Įgyvendinti, 
į galima, butu kalbėti apie pilnutinę dsmoltratija. <oigu pagal demo—
j kratiniu^ - - w ____ * _ _ uj.i>'*a'itim‘a^ s-:ntykiai,

7



' valstybių' demokratiniai principai yra. nustumiama ų salį ir mo
kinami, daugelyje valstybių dėl d.ci-Qąratinxų principu bent-- dalies
/įgyvendinimą tebevyksta kovos, b ir valstybėse, kurios savo valdy— 
mosi formas spindžia demokratiniais principais, dar toli gražu iki 
pilnutinės demokratais, -kuri yis dar lieku 5į£eiskc-s žmogaus laisvių 
ir teisia, o .taip pat bendruomenių ir valstybių santykių tobulumo 
svajone. Taip pat ir demokratinių principu taikymas tarptautiniuose 
santykiuose yra dar tik gerų norą*, pastangų^ iškilmingų pasižadėji- , 
mų ir pareiškimų, kaip Atlanta Chunta, ir mėginimų, kai Tautų Sa - 
junga ir JTO, stadijoje. Dar paskiri individai, paskiros tautos,, 
valstybės ir visa Žmoni ja turės padėti daug pastanga, turės daug , 
iškovoti, kad demokratiniai principui,, siekia. visiems-Žmonėms, tau
toms, valstybėms ir visai amonijai lygių laisvių, teisiu ir geroves
Įsigalės.
2* - Pilnutinei demokratijai įgyvendinti rc-ikianagglėti daug kliu- 
cią. Rasinė, luomą ir klasių nelygybė, socialine nelygybe, religi-r 
nis ir pasaulėžiūrinis fanatizmus yra svarbiausios kliūtys, kurios
trukdė.ir tebetrukdo demokratinius principus įgyvendinti ir nelei
džia jiems pilnai^pasireikšti valstybės tvarkymo formose arba sant
varkose. Kur tos nelygybes ir skirtumai yra labiau išlyginti, kur • 
tie skirtumą,! ne taip aštriai tepasireiškia, arba kur atskiros kla
sės, atskiri socialiniai- eluogsniai, skirtingos religijos ir pasau
lėžiūroj .nusigriebia jėgos ’pirmurimui pasiekti, bet kompromisų ke
lia' randa budus savo interesus suderinti su priešingų, klasių, socia
linių sluogsnių, religija ir pasaulėžiaria interesais, kaip Šveica
rijoje, PĖneuzijoje, Anglijoje, Švedijoje, JAV, Kanadoje, Urugvaju
je, ten ‘demokratinio valdymo formos yra ganu tobulos. Gi valstybė
se, kuriose klasiniai, socialiniai, religiniai ir pasaulėžiūriniai 
skirtumai'nėra išlyginti, kur vienas luomas turi pirmenybę prieš 
kitus(karininkų valdomojoje Ispanijoje), kur viena religija turi 
pirmenybių prieš.kitas;katalikybė (Portugalijoje), kur viena pG" 
šaulėžiūra paneigia ir persekioja kitas/ materialiothiniai dialėk- ■ 
tinis komunizmas Sovietų Sujungojo/, ten, iŠ viso nėra demokratijos, 
bet tik vieno luomo, vic.-.'os klasės, vienos religijos, vienos pas?“-- 3
lėžiūros, iba jims vadovaujančio, asmenų diktatūra. Kur yra vieną d 
'Piraavimus prieš kitus, ten nėra lygybės, o kur nėra lygybės, to 
pagrindinio dempkratkdĮo princi--o, ton nėra demokratijos. - ' 1

*
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Dcmokrati^jjos_principai yra_nodalomi. Jei atmesti arba su-

. siaurintu vieną, atkrinta ir ,susiaurėja visi kiti. Kalbos apie 
kažkokią RyjŲLAem2K£a_VjiA yra tuščios, Tai-p pat nesąmonė kal
bėti apie kažkokią tvarkingą demokratiją. Demokratija tėra tik

■ viena ir pati savyje tvarkinga, jei jos principų nuosekliai lai
komasi, Netvarkingi tėra tik tie,kurie, demokratijos principais 
dangstydamiesi, siekia pirmavimo arba savo luomui, arba savo so
cialinės padėties bendrams, arba savo išpažįstamai religijai,' ar
ba pasaulėžiūrinei doktrinai, •

Norint demokratiją įgyvendinti pirmoje eilėje reikia panai
kinti rasines ir luomines privilegijas. Tačiau panaikinus rasines 
ir luomines privilegijas dar neišnyksta skirtinga socialinė pa
dėtis ir politiniai-ekonominiai interesai. Juos galima mėginti iš
lyginti smurto keliu, kaip tat- buvo mėginama Rusijoje. Bet smur
to kelias nėra demokratijos kelias ir jis Rusiją .atvedė-ne
į demokratiją, bet į policinę valstybę ir diktatūrą. Demokratijos 

A -
kelias socialiniams skirtumams, religiniams ir pasaulėžiūriniams 
priešingumams išlyginti yra ne smurto,bet kompromisų ir evoliu

cijos kelias,kaip Anglijoje, JAV. Kur dviejų socialinių sluogsnių 
dviejų religijų arba pasaulėžiūrų priešingumai atsistoja vienas 
prieš antrą visu griežtumu, kur jie nerodo jokios tolerancijos 
priešingai pusei,nesileidžia į' jokius kompromisus,ten susidūri
mas neišvengiamas, ar tai revoliucijos ar sukilimo formoje.* Tole
rancija, priešingų interesų supratimas ir atsižvelgimas į juos 
demokrati jaj. yra būtinicBūti demokratu.,reiškia būti tolerantu ir 
rasti.kompromisus,kurio būtų priimtini abiems priešingoms pusėms. 
Kompromisas, žinoma, ne- visuomet yra tobuliausias klausimo iš- . 
sprendimas, bet už tat jis yra taikus sprendimas, paliekąs gali
mybę ginčytinam klausimui evoliucionuoti laike,netekti savo aš
triųjų bruožų, sušvelnėti pagaliau, visai išnykti. Demokratijo
je nėra nei didžiumos nei mažumos interesų, demokratijoje tėra vi- ■ 
siems bendri interesai. Jei didžiuma vienaip bendruosius intere
sus supranta ir siekia jų įgyvendinimo, ji kartu turi atsižvelgti 
į mažumos pažiūras ir pagcida''rimus, kurie yra lyg bendro sprendi
mo kritika, lyg korektūra, lyg papildymas, lyg išlyginimas, nepa- 
liekąs vietos aktyviam pasipriešinimui jėga. Jei mažuma turi pa- 
pklusti didžiumos aliai, tai ir didžiuma turi respektuoti mažu
mos valią toliomis i nomi e . kurios mažumai būtų priimtinos.

9
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įėmokratija 'būd;m. ištikiact savo esmei, visas 

išspręsti' teikiu 'būdu. lcmokr"itx jos ir etikos sąvokos 
0 kiekvieno klausimo taikus sprendimus, kariame turi 
dažnai 'priešingų socialinių, religinių; ir pasaulėžiūrinių interesų, 
individai ir jų susibūrimai, g^li būti tik konpromižns.

. Eur nepešitkiikhs’kompromisas priešingus interesus suderinti, 
ten griebiamasi jėgos. Kiekvienas jėgos pavartomas. jau yra smurtas, 
karas»'"0' karas'"ir. smurtas jau nėra dėmotatižkos klausimo. sprendimo 
priemonės. ' .' . ’ . / . ■ .

La'oi 'svarbia kliūti demokratijai Įgyvendinti sudaro pasaulė
žiūrines doktrinos, Ne vjj.es pasaulėžiūrinės doktrinos yra tolcranti,'. 
gos, nors jos ir pretenduotų būti demoka'tiškomįe. Gi kompromisai 
tarp' įvo.irių*nasa'uTėžidriniu doktrinų yra sunkiau paaickio.ni negu 
išlyginant socialinius skirtumus. Ypač mūsų amžius atskirose vals- '■' 
tykosi ir visne pasaulyje yra šul'rošiaūaš ne tiek kovų už ekonomi
niai sodialinius'interesus* kiek .už pasaulėžiūrinių doktrinų, d-ogi- 
navima.’Tos kovos, alindatioš visę. pasaulį, veja tautas ir visa Žmo- ’ ' 
ni ja' i '.i' 'skurdu. ’ 
4. ■ - ... '

■ arr>adėkitią;aJlškia>i>:ėkirti.<i-’"lKjfitoIcbatija nėra nei politine par-- 
tiją>jaei socialinė' nei; pnsuleziurino doktrinh.itemokratija' tėra tik" 
budus visiems.. b.endruoaonbs nariams. ar alstybčs pilio'čic.iuė, kaip ab- 
soliuciąi- lygiems, -dalyvauti scialinių, politinių, pasaulėžiūrinių..-■ ' 
kultūrinių,, ekonominių, ir kitų problemų sprendime nosigriebiaųt pri'k. 
virtos, ..bot, susi-tanic- iii kompromisu.• kelių visuotinai gerovei.

Kiekviena, politinė-pu-rti ja siekia konkrečių visuotinės na- - b 
t er inline s -ir kultūrines., gerovęs tikslų* Ji bus dcmokrntiŠJra, jei 
tų tikslų besiekdama nesigriebs smurte ir pripažins, kad ' ir' prieš in-' 
gos pelitinės partijos kr ■ paskiri individai turi^lygius teises spreį-. 
ti apie, tų tikslų .rac i dalumų, būtinumų, apie prienmių tinkanuma jų 
besiekiant, jei priešingoms politinėms parUjoms. ir paskiriems- in
dividams pripažįstama taiso reikšti ir skelbti savo nuomonę,-kritikų 
kuoti,. siūlyti savo sumanymus, visomis teisėtomis prienonais. savo 
sumanymus ginti.ir jiems nepriimtinų samanynų prapėdinai gyvenime ' . 
priešinti, be bati ųK‘‘tai .bet kuriuo badu, .pers ©kietiems«

Tokios partijos -yra:. JAV demokratai ir respublikonai j Angliją 
dorbiošiui, liberalai, konservatoriai; Prancūzijos, socialistai; r-ų- 

' Z . *Jdįkąlsoci?:li3tr.x, I.3P ir kitos, niažęsnės partijos; kitose
Europos valstybėse s,oeiald.cuo’’rata:; ... populistai, liberalai, taip va
dinamos parlamentarinės centro parti jos, krikŠei ožiškosios partijos.
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Gi politinės partijcšį kurios visatinę gerovę supranta savai;
kurios savo doktriną?laike neklaidinga ir todėl visiems privaloma., 
kurios ta doktriną bruka visiems brutalia joga, kurios politinių 
partijų ir doktrinų ncpripažįėža, jas -ir jų šulinukus persekioju, 
kurios nepakenčia jokios kritikos, nepripažįsta goki o kompromiso, 
kaip komunistų partija Rusijoje .ar jos satelitų valstybėse, kaip 
frankistinėje Ispanijoje,.kaip buvo fašistinėje Talijoje arba na- 
cionlsocialistincje Vokietijoje*.Ket tunka paabejoti ar visas jas g 
Įima pavadinti politinėmis partijomis, nes jos pagrįstos griežtomis 
dogmomis, kaip religijos,' Įniko save neklaidingomis ir 
besąlyginio savo dogmų. išpažinimo, neapykantos visiems 
sininkams ir kitaip manantiems, o platinamos smurtu ir

reikalauju 
savo prie- 
jėga, ugnim..

ir kardu* , ■
pasaulėžiūra apsprendžia žmogaus būtį ryšyje su realiuoju 

arba ryšyje su mėtafiziškuoju universumu* Pasaulėžiūra, kaip tiesom 
ir -.žmogiškojo' gyvenimo tikslo ieškotoja, gali save skelbiamą "tiesą 
"laikyti- absoliučia ir t odei neklaidinga. Dar daugiau, savo fanstiš.'; 
įsitikinimo skatinimą, j.i galį vardas žmonių ir pasaulio išganymo 
.savo, rtįę&a" skelbti jir, prievarta platinti kardam ir. agnir-ur,-džni-p: 
tat dare krikščioniškosios' bažnyčios (prisiminkim kryžiuočių. ir kr- 
lą’vi j upcių or donų veikla lietuves- atžvilgiu), arba islamas,, arba 
jau nugalėtasis racionaisooializmas ir fašizmas, arba dar tebekd- ’ 
vejantis. -komunizmas* Tokios pasaulėžiūros, arba.jomis pagrįstos po
litinės- patti jos, kol jos aklai vykdo ir kitus'verčia vykdyti, savo 
dogmas, .veikia totalistiniu būdu ir nieko bendro su demokratiniais 
principais neturi, neturi, nors kartais ir dangstėsi'suklastotomis 
•dcuokętinėpį-s išviršinėmis formomis, kaip visuotini rinkimai So
vietu Sąjungoje. ‘ '

Kai pahulėžidra atsisako totalistiniu, prievartos skelbimo 
ir platinimo būdų, kai ji Mdžiasi į -diskusijas ir cistitus* kai veiki 
"ne -jėga,- bot įtikinimų,’ kai kitaip įsitikinusius laiko lygiais sau 
Oponentais, išklauso jų nuomones ir kritikos, pripažįsta' ir jiems 
įsitįkjnįnn laisvo įshžrnimu ir skelbimo teises, kai tarp įvairių 
pasaulėžiūrų reiškimo ir vekimo pastato lygybes .ženklą, tokia pa
saulėžiūra reiškiasi demokratinėmis tolerancijos ir lygybes formom?' 
ir yra demokratiška. ' , ■ ' ">

Taigi demokratija,kaip metodas absoliučiai laisviems ir 
lygiems individams' tarp savęs bev’rn'-ns^se gyventi,' valstybės val
dytis, reikalauja tokių gyvri-'- ar valdyinosi formų, kurios -atitiktų, 
j'os pagrindi__ius laisvės ir lygybės principus. Juo valstybe, bendru
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menė ar politine- partija ficmokrtinius principus tobuliau taikys 
gyvenime ir valdybosi formose, tuo bus pilnesne demokratija. Juo | 
tie principai bus taikomi. nępilniaa, tuo (temokstijos tobulumo laipe- / 
nis mažės. Todėl negalina kalbėti apie netvarkinga arba apie tVurkin- 
gm, dcriOKtati ją, kaip ta t karmis daroma, bet galima kalbėti --fti k". -i . " 7
apie vienį ir tą pačią demokratiją, kuri yra nedaloma, bet kuri

• guli būti arba-pilnutinė ir tobula, arba nevisai pilna ir todėl 
nevisai tobula, tai yra daugiau ar mažiau nuo pilnutinės demokra
tijos nutolusi. Šioje gradacijoje ir telpa demokratiniu valdymosi
formų įvairiumas'.

n ••

♦ * .MEDICINOS-ST’JITJ-OS IR -GA1E4IBES STUBIJLC3I JAV.

Eąug kam besiruošiant emigruoti Į JAV, o ir visiems belau
kiant emigracijos įstatymo priėmimo, tor but no vienam, studentui 
kyla klausimas: ” 0 kaip bus ten su studijomis?” Pats būdamas medik 
.ir turėdamas’Iik tiek medžiagos norėčiau ir su kitais collcgomis 
medikais tomis‘.žiniomis pasidalinti. Man pačiam pirmiausiai kilo ši; 
knlsuiaai: Ar bus įmanoma JAV iŠ viso bet*ko mokytis? Jei taip, tai 
ar bus gulina toliau tęsti medicinos studijas? Jei galima, tai ko
kia tu studįu eiga? Ir "galop,, kokios perspektyvos tas stud.\ijds bai
gus? ■ ' . .„

Beveik kiekvienas is musų, nuvykęs į JAV susidurtų su med’ži - 
giniais sunkumais, bet,turint daug noro, galima juos nugalėti. Ma
riau, kad tinkamai pailiustruok vienas prieš kelias dienas iš Aneri- 

’ koš gautas laiškas: ’’Medicinos studijos semestrui brangiai kaime r 
jair daug darbo reikalauja, tnci’uu ieškant įmanom.?. rasti tokį dori 
kad bent dalinai padengti išlaidas. Pažiūrėk faktą - nš viens užlų 
davau 38,2o dol. į Savaitę ir mes visi trys pragyvendavon iŠ tu pi- 
nigu* Nabor ^uždirbu netto-'49-62 dol į snv. išskaitymai milžiniški- 
atimu c a-105'. Taigi uždirba 47 del. 1 sav. grynais, Kadangi Žmogų: 
užtektu kukliai pragyventi -ca 5o- 8o“dol. mėnesiui, tai liktų į 
metus apie 2ooo del., kuriu pakaktų 1,5 -2 metų studijoms -ir be 
p-sąlinių. pajamų ar uždarbių* besimokant*. ”Čia turiu pažyiati, kad 
laiŠkQ_autorius neturi jokio amato ar kokios nors specialybės ir 
tėra beįgęs ausų, gimnaziją, taip pat ir anglu kalbas išvykdamas iŠ; ' 
Europos dar .gerai nemokėjo’. Dabar jis dirba Chicago^ skerdykloje. 

«Kitas klausimus, kaip su patekimu į universitetu? JAV mokymo siste- 
■ yru visai kita nagu pas mus Europoje: gr.uum.er school ^ciisu pra
džios mokykla) - 8 metui, high school (viėuino mokykla, prilygstan
ti 4-6 mųsiį gįnnazijos klasėms) - 4 metui, po to einamu.į univer- 
.sitetą, kuris skirstomas i : undergraduate division- junior collcge- 
2 metai ir senior college - 2 metui (college baigimas^suteikia musu 
arbituros teises) ir graduate division arba professional school 
(musų universitetas) čia mokslas trunka no visuose fakultetuose 1,/- 
ffiai." Pagrindinis skirtumas tarp JAV ir mūsų mokymo sistemos yra- 
Undcrgradudt-., division, kur aokoa?. j’a.u paskaitų forma ir kur.noki- 
■niai patys gali pasirinkti paskaitas, tačiau norinčiam studijuoti 
Qedicij.ą yra’privalomus gamtos mokslų bei moderniųjų kalbų.pusinio 
'daug reikšmės skiriama taip P?.t osichologijai, sociologą;-gi ir st. - 
Mistikai. 1 UnivcrsitĖų patekti nėra lengva, dažniausiai c^nką . 
luukti l/2‘- 1 nežus ir prieš stacijas reikia išlaikyti egzaminus
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iš JAV istorija ir*anglų kalbos. ’ . ’
gtojautiems į aeaxcinos fakultetų daroma daugiau sunkumų, 

’reikia- islc.j.kj>Ti oC-i: tikrą inteligencijos — ^interview”-
(vieną kartą neišlaikius galima kitą semestrą vėl laikyti), Rėžiu-.’ 
r-iiit to jau dabar yra buvusių fp patekusių į»cčioin.o£j fakultetą* 
Medikų skaičius universitetuose yra smarkiai aprūžiamas, pav* Uni
versity °- C.-.lifornin Medical School yra leidžiama turėti kiek
vienam kurse no daugiau kelpy? studentas, o kiekvienam "intoview" 
užsiregistruoja per metus vidutiniai Joo kandidatų* Grota "inter-, 
viev.'"-, didelę,reikšmę turi undergraduate division'baigimo pažymiai* 

pačios medicinos studijos Čia" praeina irgi kita tvarka* 
Mokslus trunka. daugumoje Universitetų. 4 metus ( čia ne universite
tai tvarkosi ta paęia tvarka). Žirnikuose semestruose skaitoma ma
žiau negu Europoje paskaitų, bet.,daugiau dirbama klinika,s,c. Stu
dentai suskirstomi į nedidelius prunes (paskutiniuose semestruosc 
4-6 žmonės) kuri ocs .vadovauja cližical 'assistant professor (aaž’dap 
rusiškas privatdocentas). G-sl keistai atrodo, kad Čia dalykai ei
nami ne pagrečiui, bet vienas po kito, štai semestro planas pasku
tiniam ir priešpaskutiniam semestrui: vidaus ligos- 11 sav., chi
rurgija- 11 sav,, vaikų,ligos - 5 sav., akušerija ir gynekologiju 
5,sav-; paraleliai su vidaus ligomis einama psichiatrių* kiekvieno 
semestro metu bei jam pasibaigus daromi egzaminai, nuo kurių prik
lauso prileidinas tolimesnėms studijoms* Visų studijų bėgyje dėl 
tų egzaminų atkrenta iki 1£ studijuojančiųjų* Testas 'universiteto 
paskaitų plono brošiūroje štai taip rnŠond apie tuos egzaminus: 
" Semestro bėgyje skyriai privalo dekanui siųsti tari tikrais laiko
tarpiais studentų darbą įvertinančius•pažymius. Jei tie'pažymiai 
rodo, kad studento darbas yra. abejotinas ar_nepatenkinamas, tai 
studentas būna specialios rcprezentacihs fakultctykomisijas egza
minuojamas, kuri po to padaro studentai dėl jo ateities atitinkamus
pasiūlymus". ■ ■ • >

Baigus studijas gaunama praktikos teisė, kuri.galio ja tik 
tame state, kur yra gauta (Musu žiniomis, baigus žymius, gero var
do universitetus galino. laisvei rraktikuotis visoje JAV. Red.).

L .. Kitų valstybių universitetų diplomai bei egzaminų .pažymėjimai daž
niausiai užskaitomi (i?i?klausytos paskaitos, jei egzaminas dar ne
išlaikytas vargu ar bebūtų užskaliomnšdėl nesuderintos mokymo sis
temos). fries gaudami praktikos teisę-svetimų.valstybių universi-• 
tetų diplomų savįhiiikai 'tžri dirbai mažiausiai vienerius metus me—

I’‘ dipinos praktikantais— jųitorns (išimtys auroros-tm •seniems pasi*
• žymėjušiems gydytojams), praletikaiitų darbas sunkus- po 12 vai. .
1 dieną, uz d^rbu atlygi'naca kambariu, maistu ir loo uoj. menceiuiA 
po 2 metų galima "laikyti egzaminas praktikes teisei gauti (Žo^ 
džiu ir.-faštu). .. . x

Šiaip gydytojai Amerikoje uždirba gana d?.ug, i.us gydymo 
ton esama labui brangaus. Beveik visi gydytąjį yaannasi .chirur
gais ir operuoju, tačiau specialistų esama labai, mūza ir pas tuos 
pačius kreipiamasi tik ypatingais, atsitikimais* ■ - • •
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" ŽIBURĖLIS ” atsikuria CHIUAGOJE.

U ž 4 ū r i o t a u t i e č i z\ i yra su mumis, 
kovo men. Chicago j č veiklių demokratiško ■nusista.tymd tautiečių 
o.tsikuria pasangieds studentas^ remti draugija "Žiburėlis"» josdėka

tinsiąs. - remti tremtyje vargstančius pažangios tautinės, demokrati
nės sroves studentus,.Brangi jai vadovauja, p, M» Gudelis, žinomas sa— 
tgjvo tvirtu demokratiniu nūsįstatymu, ispanu kalba pur?.šęs*knygą 
apie raudonuosius to'tnlistus.

Visa eilė veiklių tautiečių Amerikoje energingai- deda pastan-r 
gas musų, v argui sumažinti, padėti nuris sėkmingai tęsti studijas, kad 
savo patyriną atiduotumo.Tėvynei. '

Ypač jautriai musų nelaimę atjaučia: veikli "žibura.io” sek
retorė p, žoplienė, p.„. Misevičius ir iždininkas R- Augustas. Jų pas
tangos iižsipolno.didžiausio pažargiosioš.'studentijos dėkingumo, prie 
šių. pirąųjų musų pagalbos pionorių turime priskirti’ ir gausų buri 
dųęsnių. aukotojų, giliai musų būklę suprantančių,

/.Mųsų vienminčių pagalbos, ranka jaužšekia' raus per Atlantą, 
jie ruošią; ten loterijas, renka ąukas, kad-mes -galėtumo, mokytis, 
Išlaikyti ’savo sveikatą ir., nežūti , tremties varge, <..? . .

"Žiburėlio” atgTiįvinims nona.ža nusipelnė ir naujai nuvykusi?- 
j.i : ■ Lr-dr. Šabanai, liūtas Grinius ir kiti.

• Sveikindami atsikūrusį "Žiburėlį” tremtiniai studentai var-.-
■ ■ . ■ . . . -' . ■ ■■ ' ' . •" • " •

pininkai giliai yra dėkingi brangiems savo geradariams užjūryje.

Liudas Bačiulis

III

Malonu mums peržvelgti vieno’, kito varpininko tautinės 
veiklos Ir e Ii-?,, tokiu pcrzvlgimu pagerbti savo-tautietį kovotoja- 
bendraminty'ir pasisemti tų kovotoju patirties, pasijusti tos ko
vos dalyviais ir tęsėjais.. 'Visa tai malonu mums, varpininkams, esan
tiems tos pat varpininkiskos šeimos nariais, . . ‘

Bot yra tikrąja prasme seimu, kurios yra davusios ne pavie
nius, bet po kelias 'ir ne vienos kartos lietuviu tautos laisvės įy 
jos nepriklausomybės kovotojus, tuo pasidarydanos "tautos meilės ir 
jai pasiaukojimo tradicijų, nešiotojos ir saugotojos. Tokiomis gra-. 
ziomis tradicijomis, kaip'reta, pasižymi Vileišiu Šeimą,

;S
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Pats vyriausias is šios kovotojų seiaos, tai žinomasis p e t- 
I ras Vileišis (1851-1926). Tai vyras, kuris pradėjo šios 

šeimos kovos tradicijas. Petras Vileišis buvo gabus ir nepaprastai’ 
dabštus vyras. Jo kambaryje nuolat badavo užrašąs-: ".vaikas- pi
nigai”, kiekvieną atsilankiusį įspėjantis, kad šis vyras datbūi.

, yra atsidavus ir trukdymų nemėgsta Petras Vileišis buvo inžinierius, 
ir no bet koks inžinierius, bet savo sąžiningumu, organizaciniais 
gabumais, įsigijęs kvalifikuoto ir,gero darbinikb vardų ir rusų 
administracijos pasitikėjimą, be to, dideles pajamas ir nemažą ’’tur
tą, v - _ . - ' \ \ ' ■ ■'

Betras Vileišis musų tautai žinomas, kaipv.aušrininkas ir kaip 
varpininkas, taigi kaip didis tautos kovotojas. Štai jis,.kaip in- 

; . ’ • žinicrius, vykdo visos eiles tiltų statyba, pastato ir Vilniuje 
tiltą. 0 ten, to tilto šonuose-_gražus, bet draudžiamas musų Vytis 
rado 'sau įamžinimą Petro Vilpišio lietuviškos širdies dėka.

Be išnaudojimo savo dhinistracinės . padėties*.ir įsigyto .pa
sitikėjimo lietuvių tautos reikalams, Petras Vileišis pažįstamas 
narna, kaip vienas iš ištvermingiausių ir atkakliausių mūsų spaudos 
laisves s i j sigmz iri n o novo oO jų, visos eiles nnygelių autorius ir 
leidėjas. Jis pirmojo musų dienraščio "Vilnios Žinių” (19o4-1909^ 
steigėjas, redaktorius ir'leidėjas, antrosios mūsų "invazijos” į

• ' Vilnių smanytojas. Jis kovojo visose srityse ir visokiomis prie- 
L nonomis dėl lietuviu tautos laisvės. dėl jss nepriklausomybes, ne

sigailėdamas nei savo sveikatos y*i»i savo administracinės ir tur
tinės karjeros, nei savo pajamų ir turto* Bekovodamas jis prarado 

| j/isą didžiulį savo turtą, bet įsigijo vieno iš atkakliausių 
kovotojų, vieno iš sąžinigiausiu lietuvių tautos vyrų, vieno is 
didžiųjų varpininkų, vardo,. • ’

Antanas Vileišis, med. gydytojas, Petro brolisį taip 
pat varpininkas, žinomas savo laiku parašytomis ir Petro Vileišio 

\ išleistomis vienomis iš pirmujų medicinos srities knygelių. Jo 
darbų ryškios žymės yra palikusios ilgalaikių Jilniąuslietuvtį Vi
suomenės tarpe veikimu ne vien tik spausdintu žodžiu, bot ir tie
sioginiu dalyvavimu įvairių įvairiausic.s,e lietuvių organizacijos-. 
Tr tie laikai buvo navųiingi lietuviams tautiniams darbininkams: 
iš AntanauFvilcišiui reikėdavo daug rizikos ir dW.i didžią, be’ 
nažaviltiškų pastangų, tačiau jį tvirtino tikėjimas swsesne tau
tos ateitimi. " - ■

Pats jauniausias šios šeimos vyras— tėįsininkas -J o n a s 
V i 1 c i š i s ( 1871 - 1942). Jau kaip subrendęsvąrpiniakas- 
kovotojas Jonas Vileišis pasirodo 1899»19cn metais, kai atvykstą 
pas dr. Z. Grinių i Pilviškius, a~vūždamas keleto. Petro Vileišiu 
knygeliu, perduodamas jam varpininkų leidiniams remti lėšų, pasi- 

- žadėdamas ir . daugiau tokių lėšų parūpinti ir suorganizuodamas tū
ta aptartą, varpininkų gana, stiprio, organizaciją ‘Vilniuje.

Apie ta laikotarpi ir vėlesnę Jono Vileišio veiklą dr;
E. Grinius 194'6m. "Varne" Hr. 6-7 taip rašo: - "Varpąs'" ir _ 
"Ūkininkas", J. Vileišio remiamas (raštais ir pinigais), dr. ę. 
Bagdono redaguojamas, ic.Zauniutės administruojamas, eue stiprėti 
■ir nėr 17 metu tautos atgimimo ir prisikėlimo darbo išvarę sę*v. 
gilią vagą. Ir' iki į9o5 u., kai Šie varpininkų laikraščiai 110- 

•\ vėsi ėjo, 'ne vionas’tos partijos’ stamocsnis žygis neapsiėjo oc 
Vilcišio veiklaus dalyvavimo. 19o4 n. J. Vileišiui pavyko gauti

15



■ Nr-J 6 7 ----- -- S T U D' S*. 1 ų V A -- ? A S ----- pS1’ ~5

♦leidimą- "Lietuvos Ūkininko" savaitraščiai leisti, Sis laikraštis 
netrukus virte- Lietuvesushckrntų partijos organu ir tarnavo, jai ir 
jos inckinžiLietuves valstiečių,'liaudininkų sąjungai iki į94o u*, 
bolševikų s^nsažos. IQ09 a. vietoj 'sustojusių. “Vilniaus Žinių"
j*. Vileišis4 įsteigė "Lietuvos Žinias/ kuries tais pačiais .uotais 
pereina Lietuvos denekrutų partijai arba Kitaip, legaliai riboto

' .pasitikėjimo F, ' Berikovičienės ir. E. Griniaus'b .drevei, Jo pradė
tosios leisti "Lietuvos Žinios" 1914 virto dienraščiu,kuris, 
1915 ko- vokiečiais užėjus, ture jo sustoti. 1922 Su "Lietuvos Ži
nios" vol atgins ir ėjo .iki 1940 u. bolševikines okupacijos*

. • ~ • Tai
gi' "Lietuvos Ūkininkas" ėjo 19o5-4č g«, o "Lietuvos žinias" 
19o9-4o ii’J • ■ ' ’ ...Jono Vileišio ddifoai nepatiko Vilniaus okupantui- vokiečiui, 
kuris J.- Vileišį 'ištrėmė Vokieti jos lager in ir .priskyrė- mirtininkų 
skaiciuno Bot, "’laimei,. jis išsilaisvinęs dirba.Lietuvių Tautos 
Taryboj ir draugė su kitais paž angiai šiai s vyrais iškovojo gražią-

. ja'Iiiėttivo.s. laisvos ir nopriklo/asc-Qjrbcs 191b vasaris 16 d® dek— 
*3iax**aci 3 cįo ~ ■■■ ' Pc to lis - Finansų ilinlsteris garsiau I-jau'M* Sleževičiaus 
Hinistcrių kabinete-, 1919 n, - jis jau JĄV laisvės paskolos orga- . 
U'i'z'atorius? rurinasi JAV Lietuves pripaainimu de yari. Jis - ilga--, 
motis Kauno miesto •burmistras., pasi-žyci, nepaprastą kūrybingumu, .su 
kuriuo negali lygintis ne vienas kitas kaupo o ^aistras o ųsigalė— 
%b kitai, a nė rinkimu sistemai, J- Vileišiai teko, iš burmistro 
. ūareigų pasitraukti, 2d kario laiko" pradejo dirbti' valstybės Tary
boj, įstatymu tobulinimo sįityje. . __ . '.' Prasidėjus okupacijoms, Jenas Vileišis veA aktyvini dalyv 
:v«uia. našangiosios tautinės demokratinės sroves tautinė? laisves 
ir demokratėjpr kovotojų, vadovaujančiose gretose^ taigi varpiąinkų 
sroves Politinėje r eprezentacinė j c — liaudininkų sujungėjo, kOx 
1942. VID lie miršti,-palikdamos sd-o didžiu darbų bendrininke-ir 
ištikima, gyvenimo draugę C n ?. 'V i 1.. e i^o i e n ę ir tolinu,

- saugoti Ir išlaikyti ir", jaunoj aj Vileišių šeimos kartoj.kovos del
■ lietuvių, tautos .laisvės ir krašto nepriklausomybes tradicijas, 
uraturtinti ir pratęsiant jas naujos sartos naujomis- pastangomis, 
bet einant vis tuo pačiu Lietuvos laisvos kuliu*

Zain gi jaunoji knita, sius šventas pareigas atlieka?
Birutė Vilcišyto-Turšiene su- vyru Karoliu Tursą ir diįęu 

vaikučiais dar uirmosios bolševiku okupacijos „metais- išvežta į. te—
- li-riį Sibirą badui ir šalčiui, ir šianden, kaip ir tūkstančiai 
kitJ lietuvių, negali grįžti į savo Tėvynę, prisimenu, pereitais 
metais, važiuojant su Vileišiene Fellb-nebarų. ji prisiminusi sa
vo dukterį Birutę ir jos šeimos nelaimę, susijaudinusi su nŠnrcais. 
akyse, tarpiki* ko,, kalbėjo;. " Nors skaudų, bot’tai ausų Šeimos

- įnašas į lietuvių tautos' aukų skaičių”.

Tuo put keliu, kaip ir Birutė,' tik tik nenuėjo ir kita Vį- 
-lėiŠ^tė - L*1 o n a L e v ė n i o n ė, kuri to išvengė tik iš
vykdama Amerikon, ir iš ten jau gelbėdama ir įšgelbėdnaa iš Sibi-. 
r o savo- vyrų - Lr. M y k o 1 a D e v e n* į.'Šia eilučių autoriui, 
bundok dar lai e vajais mušu rognir.-y, teko girdėti pasigėrėtinu Alenos 
Įj c -ve n 'i e n ė s kova _>i..u.r-Ir je, gelbstint dr. Bevenį.
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Tačiau Alena Devenicnč rūpinosi ne vien savo vyru: ji ko
vojo ir kovoja už lietuvių tautos laisvę ir kramto nepriklausomybę 
ji dirba tremtinių gelbėjimo darbą: pirmąjį - Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizacijoj ir musu bc-naraiaejine j Amerikos Lietuviu 
Tautinėj Snnd;iroj, o antrąjį - TUL? * o > IRRC lietuvių sekcijoj 
(liaudininkų ir socialdemokratų misijoj), be to, v klieriko s Lietu
vių Susivienijime ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoj. Šiais reikalais 
ji' dabar lankosi Europoje. - • *•_

- • ■ Dr. Mykolas Devcnis dar prieš 1923 n*,. kada
grįžo Lietuvon, dirbo kultūros darbų Amerikos lietuvių tarpo. 
Su brolių išleido K. Petrausko Lietuviškas dainas, kurių 4.ooo 
cgz. dovanojo Mokytojų profesinei sąjungai. Dabar,išgelbėtas iš 
mirties, dr* Devcnis dirba pelitinį "ir regilinės kultūros darbą. 
Jis yra lietuvių pratašantų sąjungos pirmininku. Ten būdamas, jis 
nevienų kartą Sąjungos vardu yra kreipęsis' į Amerikos parlamentarus 
ir Pasaulinę protestantų sąjungą Lietuvos,"kraite pasilikusios 
tautos ir tremtinių reilaiš. " \

Jono Vileišio sūnus dr. Kazys Vii e^.iš i s ne
priklausomos Lietuvos laikais aktyviai dirbo studentų, varpininkų 
crgnnizaĖijosc, pogrindyje - jis vienas aktyviųjų pogrindžio dar
bininkų: vienas iš iniciatorių ir pirmininkų pogrindžio jaunimo 
organizacijoj ~ " Atžalynas”, ‘talkininkas .lietuvėms moterims šau
lėms, Lietuvos vienybės sąjūdžio vienas iš organizatorių ir pir-r- 
nininkų. Deja, pastarą jam nukrypus nuo pagrindinių,organizuojant 
nustatytų, sąjūdžio siekių ir pasidarius vienos’srovės viena’iš ‘ 
tariamųjų grupelių,— dr Kazys Vileišis iš jo pasitraukė ir šian
dien, būdamas su savo Šeima Amerikoj, dirba tautos išlaisvinimo 
ir tremtiniams pagalbos organizavimo darbą varpininkų, liaudininku; 
ir sandarieciu eilėse ir organizacijose.

J omas Lcnktaitis su savo žmona Rita Vileišyte- Lenktai- 
tier,c eina bendruoju Vileišių - tarnybos mūsų tautai- keliu, sau- 
godaužo šias -tradicijas ir papildydami jas naujais-jaunos-kartos 
dc.rbr.is* Jono lenktaiėio darbai Įmygu leidyklos ”Patrian vardu, 
yro. ne tik naudingi, bet ir būtini. Tai gabus ir jautrus -tautos 
politiniams ir kultūriniams reikalams vyras, jau spėjęs'duoti 
gražų indėli save leidiniais ne vien kultūrinėj, bet ir politinėj 
musų'krašto, išlaisvinimo srity.

Baigdami šią trumputę Vileišių Šeimos apžvalgą, mos linkime 
jaunesniųjai ir jaunajai kartai vis "daugiau ir daugiau papildyti 

„sios šeimos kovės dėl Lietuvos darbus, vis naujais savo darbais, 
didžiai reikalingais visai lietuvių tautai ir Lietuvai ir gražiai 
re-fezontuojankiais ne tik Vileišių Šeimą, bet ir~visų pažangiąją 
tutinę dckukratięe lietuvių tautos '’srove "ir tą srove politiniai 
ir kultūriniai reprezent avo jaučias organizacijas. i"'
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' * -.Prof. dr,_ Knk.

NAUJOS PRIS-IO1ČS IHP3KGINIU JIGU GYDYME.

Jau nuo Louis. P uį -į e- u r ’o if Robert JĖbc h’ o laikų ■ 
.neabejotinai įrodyt:?., laud žmonių ir gyvulių. apkrečiamas ligas su
keli?. įvairūs'ruikroorgazEųui, arba Kaip popu.lir.riai juos priimto, v - 
dinti - bakterijos. .

Pastęur’iš ir Eoch’as davė "pagrindus naujam mokslui— baH 
tcriologijai ( = mokrobiologija)• ši dar palyginus jauna moksle š?.~ 
ka pergvv-nio labai audringa vystymesi periodų, ypatingai 187.0- 
19oc metais. Suprantama, kad pirmiausia stengtasi pažinti įvairi .. . 
žmonių bei gyvuliu apkreČiamas ligas suveliančius ai.kroous. Vien 

. atradimas sekė kitų ir jau XX šimtmečio r-radži-'j e infekcinių Ii J 
didžiumos mikrobai 'buvo žinomi. Vienok, toli grasu ne visų!

L;ir šiandienų turine visų eilę žmonių ir gyvulių infekcinių, 
ligų, karia sukėlėjai nėra žinomi. Pirmoų eilėn Čia priklauso vi- 
rasines ligos, kurių mikrobai yra tiek maži, jog jiu palieka už 
mikroskopinio matyme ribų, pr.y.? pasiutimo, snukio ir nagų ligos, 
galvijų caro, kiaulių maro, sapnių epideminio paralyžiaus, rauplių \ 
i'r ^augelio kitų ligų mikrobai.

Naujausiu laiku išrasti elektroniniii 'mikroskopui duoda 
vilčių daugiau pasiekti taip pat. ir šioje srityje- jų pagalba pa- 
siekinmi padidinimai ligi 75.000 kartų, tuo t?.rpu kai su musų 

- optiniais*mikroskopais tepasiekiama tik'ligi 2,ooo karių padidini. . 
Suprantamų^ kad atradus vienos 'ar kitos ligos ligos- sukėlėjus, tu - 
jalus pradėta galvoti apie būdus juos naikinti, lirmiausia ięŠk:ta 
tok'; ų^ohen-ir.-ių medžiagų, kurios juos naikintų. Tokių chemikalų šian
dienų turinė didelę daugybę. Juos vadiname bendru .verdu antisepti
kais Su dideliu pasisekiau juos naudo jame gyvuli:- bei Žmr-gaus 
aplinkuma- j c esonštiėms ligų mikrobams naikinti, šį procesų vadino.-- 
ne dezinfekcija.

Vienok, organizmo viduje esantiems mikrobams -naikinti Šios 
medžiagos netinka jau vien dėl te, kad įleistos į kraujų, arba į. 
kūne audinius jos sunaikinu no tik jame esančius mikrobus, bet ir 

1 pati organizmų.
Jau nuo Pastcūr’o laikų vise pasaulio mokslininkai daro dį- 

~ džiausiu pastangų, kad suradus “tokį cliomikala, kuris. įleistas or
ganizme-'vidun sugebėtu; organizmų apvalyti nuo' ligos mikrobų- jį de
zinfekuotų, tuo pačiu "betgi nepakenkiant pačiam organizmui.' 

'Nežiūrint didžiausių pastangų šia kryptimi, tokių junginių 
atrasta, palyginus nedaug. - -

Seniausiai, jau nuc- .XVI šimtmečio yra Žinomas chininas į 
kaipo ir p;> Šiai dienai svarbiausias vaistas nuo ■..■-uliarijos. Tik 
XX amžiaus pradžioje buvo atrastus sa.lvnrsanas, vienas arseniko 
junginių, kuris su geromis pasekmėmis buvo vnrtotaaypricš sifilį. 
Galu r, frieš pat antrąjį Tasnuliaį karu pradėjo garsėti įvairūs 
sulfonaūidai. Prie šios grupės priklaus c. visa eilė naujų chenctcr. - ? 
pinių vaistų, pav. Vokietijoje: Prortosil, Subasin, Cibasoį, Ulirck 

■ ir kiti, USA; Sulfanilmid, Sulfupyridin, SulfdthiuzoĮ, Sulfudij- 
sin ir 1.1. Vis tai yri įvairi'•■s sulfonanidų variacijos. Jų pagcl:. 
labai sėkmingai pradėtu gydyti pnounonij?s ŠplauSiu uždegimus), yi 
jei gydymas pradedamas. ankstyvose ligos stadijose. l?ėka sulfunojai- 
d-nms influenza mba grifas ši-nūieną toli gražu rėme, toki? p.-avoji.,:..-., 
lig?., kaip- prieš 10—12 metų. Su geromis pneekmemis sulf on .aidai 
naudojami dar Šioms ligoms "gydyti: pogimdyvinė kartsligė (sepsis - 

/-/
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.fpuerperuris), erysipelas,. į
kakinos; . ue-ri tan-i ta? .' ž vi ■ vej rios mcnįngi tų- r išys, anginos (strento- 

. .- -.,,- -- , -sdųinfekcijos if šiaip ivnirus “kraujo
•rzkru ciEd: arba septikemij cs®‘ - ■

vrsr surf on.-“ ridai yrą palyginus mažai nuodingi gyvam orge- 
niznui, ,oer daugiau kai kąrių ligų ąįkrąbams® Jie ąėra idealus 
vaistau jau vien, dėl to, -nuo. jie toli gražu nepaveikia finų, ligų ' 
mikrooų, o be to, dažnai 'pasįtaikoų .kad. gydomas'organizmas "jiems 
yra •perdaug jautrus ir jų daugiau ar mažiau pažeidžiamas®

Idealo, t.Ve thfrąpąa magnr. sterilisans jų pagalba. ligi 
šiol pasiekti-nepasiserė® Kovoje su infekcinėmis ligomis.jau rib 
Pasteur-’o laikų taip pat- plačiai nf lotas ir kitas "būdas- t,v® 
įmani c -o y c reiškiniai o Jau senai -yra žinoma, kad pox'sirgus kai ku
riomis infekcinėmis ligonis^ of gani oas palieka, šioms ligoms atspa
rus. Sakoma, kad toks ofg-anižrias Įgyja imunitetą- tapo, tam tikrai 
ligai atsparus..

Imuniteto reiškiniai savo visumoje yra begalo' painūs'ir ligi 
šiolei nėra pirkai,išaiškinti® "Žinome, tik, kad persirgusio organiz
mo- kraujuje atsiranda tom tikros imuninės medžiagos t® v® antikūnai, 
kurie-atitinkamos.'rūšies mikrobus naikina, o be to, ir'paties orga- - 
nizmo audiniai Įgyja didesnio-pajėgume tiems-mikrobams atsispirti,' 
juos užblokuoti'ir suvirškinti, čia ypatingai-pasižymi baltieji kr \- 
jo kūneliai. Taip put patirta, kad bet kati organizmą' 'galima, palai;,v: 
niui pripratinti, padaryti, atspariu vienai'ar kitai nikiu tų, rūšiai,,"" 
jį a^kreS’iant negyvais -arba žymiai nusilpnintais tos-rūšies mikro-. 
bais. Šiuo principu remiasi tov® --frakeinacijos metodai aflįa skiepi
jimai nuo Įvairių lųgų pav,'nuo rauplių, -pasiutimo, vidurių šiltintš- 
difterijos' ir ktį Iš kitos pusės patirta, kad kraujas persirgusių. 
Žmonių bei gyvulių turi gydomųjų savybių ir gali apsaugoti kitus 
individus • nuo apširg-iuo ta pačia liga arba ddrgi ag-sirgusius pągydi-p- 
tiinui' kurių žmonių ligų .mikrobais' 'pasiseka imunizuoti, gyvulius -irk.,. 
tokių gyvulių kraują įšvirkštus žmogui' jis apsaugomas' nuo susirgi
me afba susirgimo atveju 'pagydomas® Viši šie metodai "sudaro' taip ' ' 
žadinamos seroterapijos " ir vate inc terapijos pagrindus®. "Koja, nuo ?'.' 
kaikurįų ligų sacičs ir gyvuliai arba visai, nesiduoda, imunizuojami' 
arba inunizubjasi labai silpnai, Tav«,ligi šioliai neturime tin-:- 
nų imunizacijos badų nuo tuberkuliozės, sifilio, maliarijos, trį.- - < 
perio-ir drugelio kitų ligų® Juo labiau, kcal kaikurių ligų riikrod . 
iš viso nėra žinomi. ' . " "

Kitaip tariant, ir su imunizacijos metodais mes prieiname 
tau. tikras ribas, kurių ligi Šiolei nesiseka peržengti, panašiai
kaip atsitiko su chemoterapijos metodaisa Užtat, visa laiką, ypa-- 
tingai paskutiniais dedi mečiais buvo vėl stropiai jčakona naujų 
kelių. Čia ir■prasideda naujoviškas posūkis infekcinių ligų gydy
me, apie ką "toliau, teks pakalbėti smulkiau, • '

Mes,’beabejo, visi žinome, kai organiniame pasaulyje nepa
liaujamai vyksta"kova už-būvį”. ITuo K, Darvinb laikų šis posaki, 
įėjo'į musų kasdieninį kalkoš.zžo'ūyną,zSavo aplinkumo je mes visur 
matome tos "kovos reiškinius® grogus 'šia prasme pasirodo nei kiek
negeresnis už Žemesnio laipsnio gyvius, apie ką mes esame gjrvį 
liudininkai, tuo pat rietu ir gyvos šio proceso aukos,

Lie&iant ■ ną«i-rinktą tema, visas klausimas skamba: ' . 
kaip kovoja viena bakterija su kita bakterija? Aroa, tiksliau, 
pasakius, viena bakterijų rūšis su k?, t a, bakterijų rusimi® • •

. Šiuo klausimu domėtasi, jau prieš 5o - 60 mątų® Ypatingai^ 
tuo buvo susirūpinus garsus Jtisteur ’o mokinys — Ellias. Metsnikoi®
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Gydant panašiu bildu dizenteriją tikrai pasisekė ligos eigą, teigi,amą 
paveikti. Vienok, ne ką blogiau už juos veikdavo ir šios ligos te
rapijas naudojasi medikamentai, tuo tarpu kai bąktoriofąginis- gy
dymas’buvo žymiai sudetinge-tingesnis ir brangesnis^ Par su mažės- • 
nėciis pasekmėmis bakteriofagas tegalima, buvo pritaikinti kitu 
virškinamojo latako infekciniu ligų gydymui,

Lėliai šių priežasčių ir pats mokslinis susidomė j inns, bnfe- 
teriofeagais palaipsniui atslūgo, o kada 1932.metais pradėjo gar
sėti sulfonamidai"kaipo eilinis” "stebuklingas vaįstasJ?, tai visas, 
domesys nukrypo į juos, laikinai pamirštant biologinius faktorius.

R c n i c'i 1 i n a' s. Kaip tik keli metai prieš tai, 
1923 metais Londono universiteto vienoje mažoje laboratorijoje at s i 
tiko vienas gana paprastas įvykis, -kuris betgi tik po *lo rietu prade 
jo jaudinti mokslininkų pasaulį. 0 reikalas buvo toks: tos labora
torijos vedėjas dr. A.' Flemming pagal specialybe- bakteriologas, 
botikrihdfeas senas, jau apaugusias pelėsiais streptokoku kultūras, 
visas atsitiktinai atkreipė dėmėsi į*vieną pelėsių koloniją. Jį 
UŽintrigavo no patys pelėsiai, bet vien tik keistas faktas/ kad 
tos pelėsių kolonijos aplinkumoje visai neaugo streptokokai, tuo 
tarpu kai visa likusi plokštelė buvo ištisai jais apaugusi, Norė
damas Šį reikalą atidžiai ištirti, jis pirmiausia pasigamino tų 
pelėsių gryną kultūra. Kaip vėliau paaiksėjo, tai buvo peniciliuh 
grupės pęlesys, kuris priklauso genioj11um notatua .-rūšiai. Pe
ni cilium grupės pelėsiai yra gamtoje labai pTacioi paplitę ir jie 
musų aplinkumoje užtinkami daugybėje įvairių rūšių ir porūšių. Bet 
iš daugybės įvairių rūšių tik si viena, dr."A. Flcmming’o atsitik
tinai pastebėta turi nuostabią savybę- ji naikinu patogeniškas bok* 
terijas-. Kaip dažnai, kad žmonijos istorijoje buvo,~ šiuo atveju 
dar ’kartą per laimingą' atsitiktinumą buvo padarytis begalo svarbus 
atradimas. Betyrinėdamas atydžiau šio pelėsio savybes, dr. Ple- 
mmig netrukus įsitikino, jog jis gamina ton tikrus fermentus,/kuri 
sustabdo daugelio uiikrobų veisinąsi ir augimą. Pirnon eilėn tai’ 
buvo kaikurie svarbūs infakcinių'ligų sukėlėjai: kraujo užkrėtimą 
sukeltieji streptokokai ir stafilokokai, plaučių uždegimą sukelia; - 
tieji pneu'mokokai, visos sferinės aerobinės ir anaerobines bacilos, 
pav, juodligės, stabo, cnfizeninės gangrenos ir bendrai,‘visi mik
robai, priklausą t,v. gram- pozityviųjų grupei. Atvirkščiai, bakte
rijos, priklausančios t,v. gram- neigfdnai grupei pav. vidurių šil
tinės, dizenterijai, bust, coli, bact. influenzae, vibrio cholera® 
ir kt. pasirodė esą šio pelėsio fermentams atsparūs. Taip pat jis 
neveikėvį tbc, bakterijas, maliarijos mikrobus ir didžiumą.virusų.

Šiuo savo patyrimu dr. Flemming buvo labai sujaudintas^ ir 
savo tyrimų rezultatus paskelbė viename ' anglų mediciniškame žur
nalo. Keistu sutapimu, nieks į ta jo pranešima nekreipė -jokio dėme
sio. ' ~

AŠ jau minėjau, kad dr. Fleumingbuvo-vien tik mažas labora
torijos prie vienos universiteto ligoninės vedėjas. Jis neturėjo 
jokių galimybių tęsti toliau tyrimus bakteriologiniu,.biocheminiu 
bei fiziologiniu atžvilgiu. Jis bandę kreiptis į kitus-savo kolegas 
prašydamas’ jam padėti tolinus tirti šio pelėsio"savybcs._Bet_kiek
vienas, užgirdės, kadweina kalba apie paprastą pelėsių rūši žiurė
jo į tai kaipo*'į nerimtą dalyką ir bet kuriuo "būdu atsikalbinėjo. 
Drr Flemming bandė'dargi padaryti šia tema pranešima Anglijos .bak
teriologų konferencijoje, bet jo pranešimo dargi neįtraukė.į suva
žiavimo dienotvarke ir jis kažkur užsimetė suvažiavimo popieriuose.
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Taip praėjo not lo metą- Ir štai 1939 eu Angliją pradeda.in- - 
tonšyvi ai rištisII Pasauliniam. karui- Mediciniškos tyrino įstaigos 
labai susirūpina infekcinių ligų profilaktika. Prie- Oxford*o univer
siteto irengianas didelis tyrinu institutas, kurio vedėjas prof. 
H.W.'Elorcy atsitiktinai atkreipiu dėmosą į dr« Plomąing’o prieš 
daugelį. matu pastebėtą fenomeną* Turėdamas savo žinioje kelis ūesė 
kuš įvairių'sričių mokslininkų ir dideles Rockfcllcr*io fondo lėš'.ė 
jis pasiima šį reikalą ištirti is pagrindų. Laimei, per eilę metą 
dr.. EI emming, rūpestingai išsaugojo savo pelėsio gryną-kult ur ą-

Po vienu"metų įtempto darbo, Elcrsy su savo bendradarbių st"- 
bu nustatė naujo gydymo preparato- penicilino savybes, ištyrė jo gy
domąją galią, išdirbo- terapine -otciiką ir techniką* Kas gi yrt.v.. 
penicilinas?' Tai yra cheminė 'medžiaga,“ kurią pagamina dro Eį burning, 
atrastas pelėsys- peili c Iii t i um nptatūm augdamas ant specialiai pa
ruoštų substratų.

Daug'laiko is darbo buvo- reikalinga, kad'gautą produktą ag--, 
valius nuo pašalinių1 priemaišų. pagal savo chemines savybes, penici
linas yra'-.silpna rūgštis, jis 'yrą. lutai nepastovus, šilam bei susi— 
lictiuas su oro deguonim ji greitai suardo. Užtat, jo „atsargos turi 
būti - laikomos ampulėse ir Šaldytuvuose* Penicilino stiprumas matuo
jamas jo veikimo vienetais (unit1 of.-penicillin). Vienu vienetu lai
komas penicilino kiekis, kuris ..reikalingas, kad sutrųkdžlus augimą , 
2.5 milionų streptokokų, 1 get skysto substrato* Plorey laboratori
joje pagamintas■ penicilinas turėjo' 5o<>o.oo vienetų 1 gra, šiandiena . 
gi gaminamas penicilinas turi apie 2 nil£. vienetu viename gramo. Iš-r. 
esmės penicilinas mikrobų neužmuša- jis' tik .padaro juos neaktingais,.. 
nejudriais ir nesugebančiais daugintis, tuo 'būtu suveikdamas baltiems 
kraujo kūneliams galimybę lengvai’ su jais enki dirbti... Kitos jo savy
bės: jis-yra kūno audiniais visai 'nvnuoding’vs, greitai pasiskirsto 
kraujo) apytakoje. Į mikrobus jis veikia loeooo stipriau nei sulfb- 
namidai, ir terapinėse dozėse naudojamasyra visiškai organizmui 
nekenksmingas. .

Tuo būdu,galop, po ištisų dešimtmečių bergždžio^ieskojimo, . 
daktarai galėjo lengviau atsikve-tiv buvo atrastas, tas išsvajotas 
eleksyras, kuris bakterijas naikina organizmo viduje, 'būdamas pats 
visai nekenksmingas- thorapia ria.gna .starilisans pasidarė galop 
įmanoma. Ir visa tai dėka vionai.paprastų pelėsių porūšiai!

Vis tik pats’ reikalas nėra- jau toks paprastas! .
Pirmiausia,susidurta su dideliais technikiniais Šimkūnais 

masinėje penicilino gamyboje, praėjo keli metai, kol jį pradėta 
gaminti didesniais kiekiais* Ir po šiai dienai jo gamybą yra labai 
brangi ir jo pagaminami tik riboti kiekiai, ^c?i':ūrint-..i t-ai, kad 
į j.o • gamybą, vien tik USA yrą investuota arti loo rnh dolerių,, (pa- 
gal 194-6 ra. duomenis). Dar ir po šiai dienai neturi-.a praktiniai 
tinkamo metodo gaminti ji sintetinių būdu, nors šia kryptimi daug 
dirbamą. 1946 n. 1 milijono vienetų pagoxtininap d--'.r fainavo 2o do
lerių. ' “' . ' . S.

Trumpai suglaudus, svarbiausios ■ ehicicilino-navytės yra Šios:
1) jis yra idealus antiseptikas’ nes bakterijas padaro ne

kenksmingomis jau atskin.in-Mio5a i jo milijonų. Be te, jis lygiai 
gerai veikia praskiestas vandenyje, krauj’uje, pūliuose ir kūno au
diniuose, būdamas šiems pastarięs*’o---s visai nenuodingas,, Gonorrhoe 
(triperio) Lmikrokokus jis-naikina, dargi -atskiedimuose'Isloo mili
jonu;

2) žmogaus organizmas peniciliną labai greitai išskiria -■ 
jau po 3 vai. iŠ organizmo jis išnyksta- ;ašalinanas su šlapumu^
.Jztat, gjdomas injekcijas tenka kartoti kas 2—3— val.be pertraukos— 

/-/ - ■ /
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tol, kol nupasirciškia aiškus yagcrėjimas, Tai trunka k i’t .is ke
lias paras. Jžtat, toks gydymus įganomas yra tik ligoninėje,-Peni
cilinus veikia tik išvirkit?.s į kr-iuj.ą arba į kūno audinius* įduotas 
per os ( i skrandį) , jis skrandžio rhgščią tuojaus suardomas’ir ta.._- 
pa visiąkni be reikštos, 2j t0, penicilinas gerai dika išorinėms 
‘žaizdoms gydyti.

5 z _ silicilinp paę/ulba greitai pasiseka likviduoti sius -ligas: 
kraujo ulmre viav-3 arba sog cine; rijas ir pyemjąs, < 

? • . karias sukelia i vairias streptokokai ir stafilokokai;
x . °) pogiii’yviną karštligę (sepsis ėuar.geralis) ; / •

c) infekcinius endokarditus (endocarditis subacuta);
d) infekcijas meningitus;
a') didžiumą pneumonijos- (piaiioią. uždegimoyriloią"
f) gonorriro-ėa (.triperį); . * '
9) sifilį ( ankstyvuose stadijose).
Loji,penicilinas pasirodė neturįs bent kiek stipresnio povui— 

. kio tuberkuliozes baciloms. ’ . /
4) Penicilino dozė s. įvairią ligą pagydymui 

reikalingos dožas įvairuoja labai plačioso ribose/ atsižvelgiant 
į ngą SU-T-Cliand—c- mmroc-o .ipą m ilgos st adi jąu magrastui, auc— 
dama nuo 5o»ooo įigi 2oo so.oo.vienetą į- dieno ligos pagydymui rei
kalingas bendrus kiekis gali svyruoti 500*00 •. 7.ooosoco i .v. ri- ■ 
bose* lengviausiai duodasi pėvsiklanas pricuąonijcs ir gonorrhoea, 
Sunkiausiai : sifilis ir infekciniai undocarditai.

Streptomycin. Zai\ jau ainijau, penicilinas 
pasirodo, esąs veiklas tik grieš tam'tikrą -grupj infekcinių ligą mik
robų. - _rieš t-v. grąmgozityviąos bakterijos* dienok, visa eilė 
Žmonių: ir gyvulių, ligą yra sukeliamos kitos .grupės mikrobą t,v. 
grucį- neigiamą mikrobą. Prie tokią ligą priklauso ž vidurią Miltinė, 
ivairas-garatifInai susirgimai, . tularcmi ja, ibr.ue dozės. (žmonių ir 

•gyvulių), vąiką kokliušas, dizentarija, žmonių grifas, žmonių'cho
lera, Žmonių naras ir t<, Vis tai yru ligos, kurios žmonių ir.gy-r. 
valią egidenioiogijbjc turi milžiniškos reikšmės* Suprantama, kad 
atradus peniciliną, viso pasaulio mokslininkai griebėsi tyrinėti 
įvairint ssagrofitinius mikrobus, norėdnii sur -.sti ją tarpe tokį, 
kuiiš yasiroikstu kaipo antagonistas tai,, pat, ir augŠČiau išvar
dintą lič’u mikrobu'š. ir štai, 1945 nežais vienas U.S.ia bakteriolo
gus dr. V.akSi'.ąn (Rutgers universitete, ^ew Jersey) tokį mikro
bą surado, pasirodė, tai esąs ctlnomvc eS gris gus , vi enas iš dirvo
žemyje dažnai pasitaikančią L^krooą* kas malErooaš gamina fermentas, 
kuris lak ai *stigrini veikia kaip tik ggram-naigiamns bakterį^.s ir 
dargi tubėrkulozis bakterijas., furijomis žiniomis, jau jo pagalba 
pasisekė greitai y.sgydyti daugeli vidurią šiltinės, dezinterijos, 
paratifo, tai .r unijos ir brač olos ės atsitikimą.' vis tik? tuo .tarpu 
dar šis prcgiratno randasi eksperimentą ą^adijoįs ir viešoje apy- 
V..rtojc dar nepasirodė. Lot, pats faktas, kad 1j45 m. viena svar
biausią U.S.n. furuacinią firmą (llurck ir Go) buvo ;'..skyrusi 3 nil. 
dolerių, masinai streptomycino gamybai išvystyti, kalba ož tai,, kas 
tai nėra eilinė sensacija.

Reikia tikėti, kad šis preparatai tags labai vertingu pe- 
nicximO' gar ^.Idmiu. c-*^i tiumi , pa.3....j vj.r*uix..vą ėjc eu.cmuin^-jUms taip 
■ -.t irtuberkulinus r'-dmui. tai jo vertė zu.oni jai būtu nuikuinuo—

‘ 1) n 1 >j 1 r. .Ll C S i O 3 31 J. _ 1 "u y s •

P skatintojo šimtmečio bėgyje jau daug kartą žmonija buvo ■: 
'stebinama ir. jaudinama įvairią, "stebuklingu" vištą .įtradiaais. 
Šio šimtmečio pradžioje'tokią ’sensaciją buvo sukėląš^salvarsanao", 
b’uris kuris turėjo radikalimą išnaikinti Žmonią sifili. Re ja, sifi
lis ir ..e šiai dienai nėra išnykęs. Puvo -atrasti du sintetiniai gr-. ■ 

-■-..ai ” ..;„brįn" ir :,plasr ^^’i"vn", kurie turėjo pavaduoti chininą 
ir radim .Idai •• mai^. .ri ją. Šiandiena mes
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Jau antrąją stovyklavimo dieną /19/8.1947/ plaukiame per 
Chiem ežerą į ponų /Herren/ salą puošniuosiosios Bavarijos ka
rai iet'S Liudviko II-jo pilies aplankyti. Keisti mums anų metų 
valdovų papročiai: •prašmatniausi Versalio pavyzdžiu įrengti rū
mai /tik 16 kambarių spęta pilnai '.užbaigti, viso pilyje jų yra 
72/, veidrodžių salė, marmorinis maudymosi baseinas, tačiau nė
ra virtuvės ir kitų šių laikų butui būtinų į rengimųNeveltui 
seniau, matyt, liaudis tikėjo, kad ponai kitaip nuo Dievo surė
dyti. . •

Aplankomo ir pilies muziejų. Ypač Įdomus Uagnerio skyrius, 
miniatiūrinės operų dekoracijos..

Sekančią dieną lankome antrą ežero moterų /Frauen/ salą, gar
sią savo senu motorų vienuolynu.

Vėliau vykstame du kartus į Berchtesgadeną. Plaukiamo per 
gražųjį Kdnigseo. Ežero vanduo tamsus žalios spalvos, bet labai 
skaidrūs - 5-6 metrų gylyje matomo dugną. Didžiausias ežero gy
lis siekia apie 250 metrų.

Laivelio kapitonas rodo .Į 5 brolius - Vaemanus - aukštąsiąs 
kalnų viršūnes /2730 m, nuo'jūros lygio/, kaip pavojinga į juos - 
lipti iš ežero pusės.

Išjungia laivo motorą ir sutrimituoja. Aidu atsiliepia visas 
dūdų orkestras. Rodydamas Į vionoj uoloj esančias J grota viena 

. kitos skyles aiškina, kad aidas atsiliepia tik pataikius į vidu- 
riniąją papūsti. Laive k?la juokas.

Du kolegos su mumis namo negrįžta. Jie pasiryžę įrodyti, kad 
. ir žemaitis gali alpinistu būti: įlipa saugesniu koltu į pačią 

•aukščiausią kalnų viršūnę ir ten lieka šaltyje miegotio
Antru kart atvykę į Borcht'sgedeną apžiūrimo nacių bonzų vilų 

likučius,, Lipame palengva tuo pačiu keliu, kur prieš kiek metų 
’" kancleris Šušnigas irgi valandą pėsčias keliavo savo kraštą na--? 

olų ereliui atiduotic Drąsesnioji lipa į. pačią viršūnę, kur sto
vi vadinamas "Teohaus’as” - Hitlerio diplomątų priimi nė-i ima 
vieta.

Nusileidę žemyn apžiūrime druskos kasyklas - pramogų vieta 
miesčioniškai publikai ir graži bavarų priemonė iš jos pinigus, 
vilioti o .

Padarome išvyką į Aschau, iš kur vėl lipame Į kalnus. Galėda
mi naudotis nemaža .svetainės sale, kurioje stropiųjų ūkio vado
vų buvome maitinami, surengiame vakarais ir porą pramoginių pa
sirodymų: išpildomas tautiniais motyvais montažas, padainuojami 
paskubomis parengti kupletai.

Į juos atsilanko Ir mūsų kaimynystėje stovyklaują, šviesie- 
čiai, užsuka ir keletas pravažiuojančių kitų kolegų. • , ■ .

Visur jaučiama maloni kolegiška nuotaika.
Atsilygindami atsilankome į "Šviesos" stov/kl ngiamą lau- 

__žą.
Vietiniai gyventojai, iš kart labai stebėję, mus, Įsitikina, 

kad "litauoriai" ne laukiniai, darosi visur mandagūs, net pašiau- * 
gūs. Juos stebina tokio mūsų didelio būrio gražus sugyvenimas, 
lyg būtume vienos šeimos vaikai.

Jų alpinistai ateina kviesti mūsų vyrus į savo rengiamus šo
kius. Mandagiai atsisakome, kad tą vakarą esame užimti.

Maistas, gal kiek vienodokas, bot geras ir mums jo pakanka.
Čia tenka padėkoti Liet. Raudonajam Kryžiui,maistu stovyklaujan
čius studentus parėmus. Stovyklos ūkio vadovai paro'do labai dide
lį rūpestingumą.Vyresni-ji varpininikų bičiuliai ir studentų var
pininkų s-ga parėmė stovyklą stambiomis piniginėmis eukpais, nes
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studentai materialiai yra patys neturtingiausi tremtiniai.
■ Stovyklavimo' actu susitikome ir keletą, metų nesimatę 

gai, susipažinome ir naujai su bud pačiu teSLiu žengiančiais vien
minčiais. ., v

Tarp. 11-os universitetų, ir aukštųjų mokyklų, klausytujų už
simezgė tamprūs draugiškumo ryšiai. Jie, sustiprino nekaltai nai
kinamos Tėvynės išsiilgimu ir mums bendra pažangiu tautinu uemo- 
kratino minti mf, paliks kiekvieno dalyvio sąmonėje ir širdyje 
nebuhykstami*

Stovykivimo metu š.ffl. rugpiučic non 25—24 d.d* įvyko 
ir II—sis tremtinių studentų varpininkų suvažiavimas.- J suvažia
vimą, dėl sunkių, tremties sąlygų, atvykę- tik dalis s—gos narių. 
Jame buvo galima, pasigesti anglų zonos atstovų, .kurių,atvyvo, 
palyginti mažas skaičius. Tačiau lo—ties varpininkų vienetų.ir. 
barelių atstovavimas rodo, kad suvažiavime buvo jaučiamas „litras 
akademinis Jaunuomenės pulsas. _ ..

Suvažiavimų sveikino vietos, kitų Baropos krantų ir uzju«tų 
rionminčiai. Darbų pradedame su didžiausiu susikaupimu iškraus- —c 
pranešimų apie pastangas pavergtas Tėvynes vadavimo darbe..Pakląa- 
simąi ir diskusijos dėl šio pranešimo rode, kva _var^ Įninki š ko ji 
sttSntija. savo tautos žaizdas giliai išgyvena. Ii nėra stebėtoja 
iš šalies, bet kaip anais metais jos pirmtakas Dr. Vincus Kųdirk", 
stovi priešakinių kovotų^eilėse. Aptarti būdai ir‘priemones. _ju— 
dinti demokratiškosios pasaulio visuomenės, ypač jaunimo, sąžine 

- mūsų laisvės bylojo. • • ; <_ " .
P-5 - Suvažiavimo metu išklausyta vertingų paskaitų kaip: •'Vi

suomeninio darbo pagrindai", "Varpininkų istorijos bruožai”, "Var
pininkai ir socializmas'' ir kitos. Gyvai, diski^lota visais,yy-uė 
ideologiniais klausimais, išaiškinti organizaciniai reikalai, iš
rinkti nauji s-gos organai.

Suvažiavimas pasisakė uz bendradarbiavimų su visomis de
mokratinėmis musų .akademinės jaunuomenės srovėmis ir auklėjimosi 
sambūriais.

Suvažiavimas pasiunčia sveikinimus: buy. Respublikos Pre
zidentui Dr.K- Griniui, p-. Devenienei,Amerikos Lietuvių Tarybai, 
BALT'ui, Tautinei’‘Lietuvių "Sandarai", Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, "žiburėliui", Amerikos Lietuvių Tėvynės Kylėto jų Draugi
jai, Lietuvių Profesorių Sąjungai tremtyje, Liet. Liaudininkų 
s-gai, Liet. Raudonojo Kryžiaus Centro Valdybai ir Centrinei 'Lie
tuviu. Studentų Atstovybei.

'' Suvažiavimas užbaigiamas iš jaunų krūtinių suskambėjus Di
džiojo Varpininko- Vinco Kudirkos Tautos 'Giesmei- Himnui.

X X 3Ž • ' '

K ORKŲ R S O BAIK AL U .
Lietuviu Tremtinių.studentų S-gos paskelbtas konkursui ten. 

"Lietuvis našlaitis tremtyje", 
rašiniu prisiuntimo terminas pratęsiamas-ligi SPr-„ laįjkri'dio-mėn. 
11 d. Rasinius siųsti įrašome "Studentų Varpo" 2 Hr, "Tėviškės 
Garse”, bei "Lietuvių ŽoRyjo", nurodytu^adresu.

Konkurso jury komisiją sudaro; zurn. H. Blazas, r.-.šyto.jas 
A, Kultas, A. Valuckas, žurn. B. Dundulis ir Liet treat, studentų 
varpininkų s-gos atstovas* x • • ?

. x
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, AKADEMINE KRONIKA .“■*“ " •< '

- Amerikoje studentų skaičius iš 1/2 milijono prieš karą pa
kilo iki 2 milijonų 1946/47 metų žiemos semestre. _ . s_.

- Šiemet sukanka 170 metų nuo žymiojo matematiko C.I.Gauss’o 
gimimo, C.F/Gauss’as yra gimęs Braunšveige., tyrinėjimų darbus vyk
dęs Gouttingeno universitete, kur Išrado kartu su Webcriu elektri
nį telegrafą.

- Sovietų zonos /Vokietijoje/ universitetų vadovybėms yra 
draudžiama skelbti statistinius duomenis apie studijuojančių
skaičių,

- Gausus bėgimas iš sovietų zonos Vokietijoje palietė ir .te
nykščius universitetus: daugelis žinomų profesorių rengiasi per
sikelti į amerikiečių ir anglų zonos mokyklas. - - ■-

Liipzigo universiteto medicinos fakultetas yra likęs be dės-* 
tytojų ir laukia uždarymo,

- ’"tineheno universitete 1947 m.vasaros semestre studijavo 
1281 svetimšalis studentas ir MGnchono Aukštojoj Tociinikos’pfo-' ■ •• 
kykloj tuo pačiu laiku buvo 634 svetimšaliai. Tai garsiausia .svo=-? 
timšalių studentų lankomos mokyklos šiuo metu.

- Šiuo metu Vokietijoje yra apie 100.000 studentų, iš jų
8770 studijuoja sovietų, zonos univ-x^x. _‘.uose. ' "

u bvctlršai-'ų c tu d trijose zonose siekta įki 6000.

■ r - 0 - 0 - 0 -

STUDENTŲ’ VARPAS - mėnesinis pą^ang^os tautinės demokratinės min
ties stud ubų laikraštis. -

Leidžia Lietuvių Iknių Studentų Varpininkų Sąjunga.
Atskiro num-rio kaina Rm.2.-
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